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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 151/2013. (IX.26.) –Torrice olasz testvérváros Komlót érintő pályázata  számú 

határozat alapján a szükséges előirányzat a 2014. évi költségvetésbe tervezésre, a képviselő-

testület döntéséről szóló határozat kiküldésre került az olasz testvérvárosba, azonban mind a 

mai napig semmi értesítést nem kapott Komló városa a pályázat eredményéről.  

 

A 34/2014. (V.15.) számú határozat alapján a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény magasabb vezetői feladatainak ellátására a kinevezés 2014. június 1. napjával 

megtörtént. 

 

A 35/2014. (V.15.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 

 

A 36/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Pannon Volán Zrt., mint szolgáltató, valamint 

Komló Város Önkormányzata között a megállapodás aláírására 2014. május 26-án sor került, 

a megállapodásban szereplő, 2014. május 31-ig esedékes 5 M Ft működési előleget a Pannon 

Volán Zrt. részére önkormányzatunk átutalta. 

 

A 37/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Kormányhivatal tájékoztatása a képviselő-

testület döntéséről megtörtént, a határidő-hosszabbításra vonatkozó kérelemnek helyt adtak. 

Ennek értelmében jelen képviselő-testületi ülésen kerül sor a helyi adókról szóló új 

önkormányzati rendelet elfogadására. 

 

A 38/2014. (V.15.) számú határozat alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív 

támogatására a támogatási kérelem a szükséges mellékletekkel 2014. június 10-ig benyújtásra 

került. 

 

A 40/2014. (V.15.) számú határozat megküldésre került a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Komlói Tankerülete igazgatója, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére. 

 

A 41/2014. (V.15.) számú határozat alapján a polgármester a képviselő-testületnek a 

Kenderföld-Somági Általános Iskola igazgatója magasabb vezetői állására benyújtott 

pályázatával kapcsolatos véleményéről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói 

Tankerületének vezetőjét tájékoztatta. 

 

A 42/2014. (V.15.) számú határozat alapján a polgármester a képviselő-testület Mátyás János 

Képviselő Úr Holokauszt Emlékévvel kapcsolatos döntéséről a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületének igazgatóját tájékoztatta, a működési célú 

pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást a felek aláírták. 

 



A 43/2014. (V.15.) számú határozat alapján a jegyző a Városgondnokság és a Gazdasági 

Ellátó Szervezet alapító okiratában bekövetkezett változásokat a Magyar Államkincstár 

Államháztartási Irodája részére bejelentette. 

 

A 44/2014. (V.15.) számú határozattal a „Szociális bolt Komlón” elnevezésű, SZOC-FP-14 

kódszámú pályázat Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz történő benyújtását a Képviselő-

testület utólag hagyta jóvá. A Képviselő-testület döntése óta a pályázat hiánypótlása 

megtörtént, 2014. 05. 21. napján értesítés érkezett arról, hogy a pályázatot a Támogatáskezelő 

érvényesnek nyilvánította. 

 

A 45/2014. (V.15.) számú határozat elfogadásával a képviselő-testület jóváhagyta, hogy 

Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága a 2014. június 1. napjától 2014. szeptember 

30. napjáig tartó időszakra hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt kérelmet 

nyújtson be 100 fő 6 órában történő foglalkoztatására. A pályázat lebonyolításához 

1.600.000,- Ft dologi, illetve 2.319.000,- Ft bér, 313.065,- Ft járulék finanszírozására szolgáló 

összesen 4.232.065,- Ft összegű többlettámogatást biztosított. A Baranya Megyei 

Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatása 

alapján a foglalkoztatás az alábbiak szerint alakul: 2014. június 1. napjától 2014. szeptember 

30. napjáig 77 fő, 8 órában, 2014. június 1. napjától 2014. július 31. napjáig 65 fő 8 órában 

történő foglalkoztatására kerül sor 100 % - os támogatással. A fentiek alapján a 2.319.000,- Ft 

bér, 313.065,- Ft járulék finanszírozásához szükséges önerőt nem kell biztosítani, a pályázat 

lebonyolításához 1.600.000,- Ft dologi kiadás biztosítására pedig szükség van. 

 

A 49/2014. (V.15.) számú határozat alapján a jegyző Komló Város Önkormányzat 2013. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala részére megküldte. 

 

A képviselő-testület 2014/2015. évi óvodai beíratásról szóló 51/2014. (V.15.) számú 

határozata a Komló Városi Óvoda vezetője részére megküldésre került. 

 

Az 53/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Gyermekhangok Alapítvánnyal a képviselő-

testület által jóváhagyott megállapodás aláírásra került. 

 

Az 54/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 

Fesztivál Alapítványhoz kapcsolódó közhasznúsági nyilvántartásba vétel és változásbejegyzés 

átvezetése iránti kérelem benyújtásra került a Pécsi Törvényszékre. A 2013. évi beszámoló az 

Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezésre került. 

 

Az 55/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Komló Városért Alapítványhoz kapcsolódó 

közhasznúsági nyilvántartásba vétel és változásbejegyzés átvezetése iránti kérelem 

benyújtásra került a Pécsi Törvényszékre. A 2013. évi beszámoló az Országos Bírósági 

Hivatalnál már korábban letétbe helyezésre került. 

 

Az 56/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

2013. évi beszámolójának az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezése, a 

beszámoló és a kuratórium döntéseinek nyilvánosságra hozatala megtörtént. 

 

Az 57/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2013. évi 

beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezésre került. 

 

Az 58/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Főkefe Nonprofit Kft. és a Kézmű Nonprofit 

Kft. tájékoztatása a képviselő-testületi döntéséről megtörtént. 



 

Az 59/2014. (V.15.) számú határozathoz kapcsolódóan a Komló-Habilitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. közhasznúsági nyilvántartásba vételi eljárása folyamatban van. 

 

A 60/2014. (V.15.) számú határozat folyományaként a Baranya-Víz Zrt. átalakulásával 

kapcsolatban jelen képviselő-testületi ülésen külön napirendi pont tárgyalására kerül sor. 

 

A 61/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Mohács-Víz Kft. üzletrészhányadainak 

visszavásárlásához szükséges adásvételi szerződések aláírása megtörtént,  az eladó 

önkormányzatok képviselő-testületeinek döntései megszülettek. A vételár kiegyenlítésére a 

számlák beérkezését követően kerül sor. 

 

A 63/2014. (V.15.) számú határozat alapján az I. világháborús emlékmű felújításával 

kapcsolatos pályázat határidőben, 2014. május 23-ig benyújtásra került. 

 

A 66/2014. (V.15.) számú határozathoz kapcsolódó, a közös hivatali megállapodás 

módosításáról szóló előterjesztést Mánfa község Önkormányzat Képviselő-testülete a május 

22-i testületi ülésen tárgyalta és elfogadta. A megállapodás aláírása folyamatban van. 

 

A 67/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Belső Tűz Egyesület ingyenes helyiség-

használati szerződése elkészült és az érintettek által aláírásra került. 

 

A 69/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Pécsi Vízmű Zrt. üzletrészének vételára 2014. 

május 23. napján átutalásra került, ezzel az üzletrész tulajdonjoga átszállt önkormányzatunkra. 

A Komló-Víz Kft. május 23-i taggyűlésén történtek külön napirendi pont keretében kerülnek 

megtárgyalásra. 

 

A 70/2014. (V.15.) számú, lakáscélú támogatási kérelmekkel kapcsolatos határozat 3. és 5. 

pontjában foglalt határidők teljesítése érdekében megkezdődtek a szükséges előkészítő 

munkák. A 3. pontban nevesített kérelmező esetében már elkészült a támogatási és egyben 

jelzálogjog szerződés, amelyet a felek aláírtak. Az adásvétel során eljárt ügyvéd letéti 

számlájára történő folyósítás érdekében 2014. május 28-án kerültek a leadásra a Pénzügyi, 

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Irodásra a dokumentumok. 

 

II. 

 

A bizottságok 2014. január 21. óta végzett tevékenysége 

 

Egészségügyi és szociális bizottság: 

 

A bizottság 2014. május 12-i ülésének napirendjén a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 

2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló, majd Komló Város Önkormányzat 2013. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló szerepelt. Ezt követően a 

szociális nyári gyermekétkeztetésről, a szociális földprogramok megvalósításának 

támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozásról, majd a Komló Város Önkormányzat 

Városgondnoksága részére átadásra kerülő önkormányzati saját részről tárgyaltak. Az 

egyebek napirendi pont keretében a Családsegítő Szolgálat rendeletmódosítási javaslata került 

terítékre. Ezek után zárt ülésen lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásáról foglalt állást, majd 

lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása, önkormányzati lakások bérbeadása, valamint 

szemétszállítási díjtámogatások megállapítása ügyében döntött a bizottság. 

 



Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 

 

2014. május 12-én tartotta ülését a bizottság, melyen a Pannon Volán Zrt. 2013. évi 

beszámolóját követően „A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és 

elővásárlási jog gyakorlása”, „A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása”, 

majd „A Baranya-Víz Zrt. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság átalakulásával 

kapcsolatos döntések meghozatala” című előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Ezt követően 

a Főkefe Nonprofit Kft.-vel és a Kézmű Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási 

szerződésről, majd a Komló Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, 

2013. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint a megkötött 

közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról foglalt állást a bizottság. Napirenden 

szerepeltek az önkormányzati alapítású alapítványok 2013. évi beszámolóival, közhasznú 

jogállásukkal kapcsolatos változásokkal, valamint a jogszabályi változásokból adódóan 

szükséges alapító okirat-módosításokkal kapcsolatos előterjesztések. A napirendi pontok 

sorában szerepelt a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. 

számú módosítása, a Multifunkcionális Nemzetiségi-Roma Módszertani Oktatási és 

Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek kialakításával kapcsolatos pályázatról szóló 

előterjesztés, majd a Belső Tűz Egyesület helyiség használatba adási kérelme. Döntött a 

bizottság a Jehova Tanúi Komlói Gyülekezete közterület-használati engedély ügyéről, majd 

állást foglaltak Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013-2014. évi 

módosításáról, az ’56-os emlékkő áthelyezéséről és az I. Világháborús emlékmű felújításával 

kapcsolatos pályázatról. Döntés született közvilágítás-bővítésekkel kapcsolatban, a Nagy 

László utca 2336 hrsz-ú lakótelek értékesítéséről, ingatlanvásárlási kérelemről, 

üzlethelyiségek bérbeadásáról, az út-híd fenntartási, valamint a vízkár-elhárítási keret 2013. 

évi felhasználásáról és 2014. évi felosztásáról.   

 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 

 

Május 13-án tartott ülésén a 2013. évi zárszámadási rendelettervezetről, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények Sportközpont 

használatáról, majd a Városgondnokság és a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának 

módosításáról tárgyalt a bizottság. Napirenden szerepeltek a bizottság határkörébe tartozó 

önkormányzati alapítású alapítványok alapító okirat-módosításai és 2013. évi beszámolóik 

jóváhagyása, a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői 

feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása és a Kenderföld-Somági Általános Iskola 

magasabb vezetői állására benyújtott pályázat véleményezése. A Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a 2014/15. évi óvodai 

beíratásról szóló tájékoztató, valamint Mátyás János Képviselő Úr Holokauszt Emlékévvel 

kapcsolatos indítványának tárgyalása után a Komló Városi Óvoda csoportlétszám 

túllépésének engedélyezéséről, majd a közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2013. 

évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének elfogadásáról döntött a bizottság. 

 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  

 

Ugyancsak május 13-án tartott ülést a bizottság, melyen a Pannon Volán Zrt. 2013. évi 

beszámolóját követően a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása, majd az I. 

Világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat szerepelt napirenden. Ezt követően 

a „Közszolgáltatási szerződés megkötése a Főkefe Nonprofit Kft.-vel és a Kézmű Nonprofit 

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

2013. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint a megkötött 

közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása” című előterjesztésekről tárgyaltak. A 

„Multifunkcionális Nemzetiségi-Roma Módszertani Oktatási és Kulturális Központ 



infrastrukturális feltételeinek kialakítása” tárgyalását követően az önkormányzati alapítású 

alapítványok 2013. évi beszámolóinak elfogadásával, alapító okirat-módosításaikkal és a 

közhasznú jogállásukkal kapcsolatos feladatokkal kapcsolatos előterjesztésekről foglalt állást 

a bizottság. Elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek a Gyermekhangok Alapítvánnyal 

kötendő megállapodásról, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 

3. sz. módosításáról, a szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt 

pályázathoz való csatlakozásról és a közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész Komló Város 

Önkormányzat Városgondnoksága részére történő átadásával kapcsolatos előterjesztéseket. A 

tárgyalt napirendek sorában Mátyás János Képviselő Úr Holokauszt Emlékévvel kapcsolatos 

indítványa, a szociális nyári gyermekétkeztetés, valamint a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása szerepelt, majd döntöttek a 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-007 „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív 

kezdeményezések Komlón”című projekthez kapcsolódó beszerzésről. Ezek után Komló város 

hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013-2014. évi módosításának 2. számú 

kiegészítése, majd a 2013. évi zárszámadási rendelettervezet került a bizottsági tagok elé. 

Tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről, majd a Baranya-Víz Zrt. 

taggyűlési határozatainak jóváhagyásával és a társaság átalakulásával kapcsolatos döntések 

meghozatalával és a Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos 

napirendeket követően zárt ülésen a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásáról 

és elővásárlási jog gyakorlásáról tárgyaltak. Nyilvános üléssel folytatódott a tárgyalás, ahol a 

közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, a polgármester részére 

költségátalány megállapítása, a helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseire vonatkozó törvényességi észrevétel, majd a munkahely-teremtés 

támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet szerepelt napirenden, továbbá szakember 

letelepítésről döntött a bizottság. Az ülés végén a belényesi kiküldetésről és a 

neckartenzlingeni falunapra történő kiutazásról esett szó. 

Rendkívüli ülést tartott a bizottság május 27-én, melyen a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 

„Lakhatási beruházások Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzések ajánlattételi 

felhívásairól született döntés. 

Újabb rendkívüli ülésre került sor június 11-én, melyen a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 

„Lakhatási  beruházások Komló” című projekthez kapcsolódó beszerzések elbírálásáról, a 

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

kezdeményezések Komlón” című projekthez kapcsolódó beszerzés elbírálásáról, valamint a 

Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program keretében elnyert 

pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról döntöttek. 

 

 

Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 

2014. június 11-i ülésén a szeptember 20-ra tervezett Gesztenye Nap programjairól 

egyeztetett a részönkormányzat. 

 

Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 

 

2014. április 24. óta nem ülésezett. 

 

Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 

 

Június 10-én tartott ülést a részönkormányzat, melyen előirányzat-módosításról döntöttek. 

 

Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 

2013. október 9. óta nem ülésezett. 



 

Sikonda Településrészi Önkormányzat 

 

2014. április 16-án tartott ülést a településrészi önkormányzat, melyen megtekintették a 

felújított Sikonda Wellness Hotelt, majd alpolgármester úr adott tájékoztatást a város anyagi 

kondíciójáról és a pályázatokról. Egyeztettek még többek között a IV. Sikondai Napok 

megrendezéséről, egyetértés született „csendrendeleti” szabályozásról, valamint döntést 

hoztak a Fecske-köz aszfaltozásáról. 

 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 

 

2013. november 14. óta nem ülésezett. 

III. 

 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 

Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 

 

 a Komló, Zrínyi M. u. 10. fsz.2. szám alatti lakásra szóló bérleti szerződés 2014. 

május 12. napjától számított egy évvel történő meghosszabbításáról; 

 

 a Komló, Kazinczy u. 15. II/2. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 

 a Komló, Kazinczy u. 1/A. III/2. szám alatti 1 szoba összkomfortos, és 

 a Komló, Kazinczy u. 1/B. III/2. szám alatti 2 szoba összkomfortos önkormányzati 

lakás bérbeadásáról; 

 

 69 fő részére szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról (három fő kérelmét 

jövedelemtúllépés miatt egyhangúlag elutasította a bizottság). 

 

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 

 

 A Jehova Tanúi Komlói Gyülekezet Komló 531/2 hrsz-ú és 3600/2 hrsz-ú területekből 

2 x 1,00 m
2
-es területre vonatkozó közterület-használati díj elengedése iránti 

kérelmére javasolta a polgármesternek, hogy a közterület-használati díj megfizetése 

alól teljes egészében adjon felmentést 2014. május 1-től- 2014. december 31-ig tartó 

időszakra. 

 

 Jóváhagyta az alábbi közvilágítási fejlesztések megvalósítását: 
 

I. 48-as téren a Nemzeti Összetartozás Emlékmű díszvilágítása; 

II.Viola és Fenyő utca közötti járdaszakaszon közvilágítás létesítése. 
 

A bizottság felhatalmazta a polgármestert a fenti közvilágítási beruházások 

megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződések aláírására. 

 

 A komlói 2336 hrsz-ú, 1455 m
2
 nagyságú lakótelek versenytárgyalására a kikiáltási 

árat 800.000,-Ft + ÁFA-ban határozta meg. 

Utasította a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlan liciten történő 

értékesítésének kiírásáról, majd az adásvételi szerződés elkészíttetéséről és a vételár 

befizettetéséről. Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 



 Eckl Tímea Komló, Attila u. 18. szám alatti lakos részére értékesítette a komlói 2687 

hrsz-ú 891 m
2
 nagyságú és a komlói 2688 hrsz-ú 1016 m

2
 nagyságú önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokat, azzal, hogy a vevőnek a terület vételárán felül meg kell téríteni 

a forgalmi értékbecslés díját (25.000,- Ft) is, valamint az ingatlanokon található kb. 50 

m
3
 ismeretlen eredetű és összetételű hulladékot vevőnek saját költségén kell 

elszállíttatnia. A bizottság a 2687 hrsz-ú ingatlan vételárát 26.730,-Ft, a 2688 hrsz-ú 

ingatlan vételárát 30.480,-Ft (áfa mentes) összegben határozta meg. Utasította a 

jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés elkészíttetéséről, valamint a 

vételár és az értékbecslési díj befizettetéséről. Felhatalmazta a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

 az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításának versenytárgyalás útján 

történő lebonyolításáról szóló versenyeztetési szabályzat 1. §-ában kapott 

felhatalmazásával élve az alábbi induló bérleti díjakat határozta meg az 

üzlethelyiségek második liciteljárására és egy év eltelte után kiírandó új 

versenytárgyalására: 

 

1. Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 28 m
2
 nagyságú 5. sz. 

üzlethelyiség induló bérleti díját 756 Ft/m
2
 + ÁFA-ban, 

 

2. Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 28 m
2
 nagyságú 7. sz. 

üzlethelyiség induló bérleti díját 756 Ft/m
2
 + ÁFA-ban, 

 

3. Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 19 m
2
 nagyságú 9. sz. 

üzlethelyiség induló bérleti díját 756  Ft/m
2
 + ÁFA-ban, 

 

4. Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 62 m
2
 nagyságú 14. 

sz. üzlethelyiség induló bérleti díját 756  Ft/m
2
 + ÁFA-ban, 

 

5. Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 80 m
2
 nagyságú 16. 

sz. üzlethelyiség induló bérleti díját 756 Ft/m
2
 + ÁFA-ban, 

 

6. Kossuth L. u. 79. szám alatti Piramisházban lévő 21 m
2
 alapterületű 6. 

számú üzlethelyiség induló bérleti díját 756  Ft/m
2
 + ÁFA-ban, 

 

7. Kossuth L. u. 79. szám alatti Piramisházban lévő 50,52 m
2
 

alapterületű 13. sz. üzlethelyiség induló bérleti díját 756  Ft/m
2
 + 

ÁFA-ban határozta meg. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlanok 

liciten történő bérbeadásának kiírásáról. 

 

 A 2013. évi út-híd fenntartási keret felhasználását az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

foglaltak szerint elfogadta. A bizottság a 2014. évi út-híd fenntartási feladatokat a 

Városgondnokság által benyújtott javaslat szerint jóváhagyta (az előterjesztés 2. sz. 

melléklete).  A bizottság előírta, hogy a 2014. december 31-ig elvégzett feladatokról 

az intézmény vezetője a 2015. évi első bizottsági ülésen számoljon be. 

 

 A 2013. évi vízkár elhárítási keret felhasználását az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

foglaltak szerint elfogadta. A bizottság a 2014. évi vízkár elhárítási feladatokat a 

Városgondnokság által benyújtott javaslat szerint jóváhagyta (az előterjesztés 2. sz. 

melléklete). A bizottság előírta, hogy a 2014. december 31-ig elvégzett feladatokról az 

intézmény vezetője a 2015. évi első bizottsági ülésen számoljon be. (Utóbbi két 



határozatban hivatkozott mellékletek megtekinthetők hivatali időben a 

Városüzemeltetési Irodán, vagy a http://komlo.ekisterseg.hu/ internetes oldalon.  

 

 

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 

 

 a Mecsekjánosi Tagóvoda Patakocska csoport engedélyezett létszámát 30 főben 

állapította meg. 

 megtárgyalta és elfogadta a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, 

valamint a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2013. évi 

munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2014. évi munkatervét. A bizottság 

kezdeményezte, hogy a Képviselő-testület tűzze napirendre a Közösségek Háza, 

Színház - és Hangversenyterem vezetőjének kérését az intézmény engedélyezett 

létszámának 1 fővel történő megemelésére 2014. szeptember 1. napjával. 

 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  

 

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

innovatív kezdeményezések Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívását megvitatta és azt az előterjesztés melléklete szerinti formában 

jóváhagyta. 

A Bizottság jóváhagyta, hogy Komló Város Önkormányzat az alábbi vállalkozókat 

kérje fel ajánlattételre: 

 

1.) HegyhátMédia Kft. (Hiegl Zsolt ügyvezető, info@hegyhatmedia.hu) 

2.) Tax Computer Bt. (Lovrencich Zsolt ügyvezető, info@taxcomputer.hu) 

3.) PTI Communications Kft. (Égi Zsolt ügyvezető, info@ptigroup.hu) 

 

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

részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 

 döntött a Komló, Alkotmány u. 10. III/3. szám alatti összkomfortos önkormányzati 

lakás szakember letelepítés céljából történő bérbeadásáról. 

 

 a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” projekthez kapcsolódó 

beszerzések ajánlattételi felhívásait megvitatta és azt a mellékelt formában jóváhagyta.  

 

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

ajánlattételre: 

 

1.) Közbeszerzési feladat ellátása esetében: 

 

1.) PRV Dunántúl Kft.   7621 Pécs, Jogász u. 6.   prvdunantulkft@gmail.com  
2.) Mihálovics Gábor     7636 Pécs, Neumann J. u. 20. mihalovics.g@gmail.com  

3.) Dr. Turi Ákos   7621 Pécs, Teréz u. 11-13.  dr.turiakos.ugyved@t-online.hu   

 

2.) Jogi tanácsadás esetében: 

 

1.) Dr. Oszvald Péter 7300 Komló, Kossuth L. u. 117. dr.oszvald.peter@gmail.com 

2.) Dr. Wetzl József     7300 Komló, Városház tér 4.  wetzl.jozsef@gmail.com  

3.) Dr. Horváth Fruzsina 7300 Komló, Kossuth L. u. 117.dr.horvath.fruzsina@gmail.com 
 

3.) Irodaszer költségei esetében: 

 

http://komlo.ekisterseg.hu/
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1.) TF Center Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1.  info@tfcenter.hu 

2.) Axidóm Bt.  7300 Komló, Székely B. u. 33/3 trinkl@axidom.hu 

3.) Digitalplus Bt. 7633 Pécs, Építők útja 4/B  forpinter@digitalplus.hu 

 

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

történő megküldéséről intézkedjen.  

 

 I. a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004  projekthez kapcsolódó közbeszerzési feladat 

ellátása tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint döntött:  

 

1. PRV Dunántúl Kft.   (7621 Pécs, Jogász u. 6.) ajánlata érvényes, 

2. Mihalovics Gábor     (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) ajánlata érvényes, 

3. Dr. Turi Ákos   (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) ajánlata érvényes, 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

Mihalovics Gábor     (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 

6. Az eljárás nyertese Mihalovics Gábor  (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.). 

 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

A Bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

II. a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004  projekthez kapcsolódó, jogi tanácsadás biztosítása 

tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint döntött: 

 

1. dr. Oszvald Péter (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) ajánlata érvényes,  

2. dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) ajánlata érvényes, 

3. dr. Horváth Fruzsina (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) ajánlata érvényes, 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot dr. 

Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 

6. Az eljárás nyertese dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.). 
 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

A Bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

III. a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004  projekthez kapcsolódó, irodaszerek beszerzések 

tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint döntött: 

 

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

2. Axidóm Bt. (7300 Komló, Székely B. u. 33/3.) ajánlata érvényes, 

3. Digitalplus Bt. (7633 Pécs, Építők útja 4/B.) ajánlata érvényes, 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

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

5. Az eljárás eredményes volt, 

6. Az eljárás nyertese a TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.). 

 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

A Bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez kapcsolódó projekt keretében 

megvalósítandó hirdetés, reklám, propaganda tevékenység beszerzési eljárás 

tekintetében az alábbiak szerint dönt: 
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1. A Tax Computer Bt. (7300 Komló, Mecsekfalúi út 2/2.) ajánlata érvényes, 

2. A HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 

ajánlata érvényes, 

3. A PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek utcája 38.) ajánlata 

érvényes, 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 

tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 

6. Az eljárás nyertese a HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, 

Kossuth L. u. 21.)  

 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

A Bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz 

kapcsolódóan jóváhagyta a Bányászati eszközök szállítása, konzerválása és 

bemutatása elem vonatkozásában készített magyar és angol nyelvű ajánlattételi 

felhívást és hozzájárult, hogy az önkormányzat az alábbi szolgáltatókat kérje fel 

ajánlattételre: 

 

1.) Bavtransbau Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 66.) 

 Pákozdi Zoltán ügyvezető 

 

2.) KALAFARM Kft. (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) 

 Kalamár József ügyvezető 

 

3.) PRO DOMO Építőipari, Beruházó és Kivitelező Zrt. (7622 Pécs, Verseny u. 17.) 

 Vass Miklós ügyvezető 

 

4.) Vitoép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth 

Lajos u. 3.) 

 Tóth József ügyvezető 

 

A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások fenti szolgáltatók 

részére történő megküldéséről intézkedjen.  

 

 

IV. 

Egyebek 

 

I. Beszámoló peres ügyekről, pályázatokról 

 
V. A. komlói lakos felperes a Komlói Járásbíróságon kérte Komló Város Önkormányzat 

tulajdonában álló komlói 0307/6 HRSZ alatti ingatlan elbirtoklásának megállapítását. 

Felperes kezdeményezésére közös kérelem alapján a per jelenleg szünetel.  2014. márc. 25-én 

kelt levélben felperest felszólítottuk az ingatlan vitatott birtokának visszaadására, amelyre 

válaszul felperes jogi képviselője 2014. ápr. 9-én kelt levelében úgy nyilatkozott, hogy az 

ingatlan birtokát ügyfele visszaadni nem kívánja, mert azt elbirtokolta. A birtok visszaadására 



felszólító levél a Ptk. szabályai szerint az elbirtoklást megszakította, ugyanakkor az 

elbirtoklás kérdésének jogerős eldöntése érdekében a per folytatása vált szükségessé.  

 

Pannon Volán Zrt. alperessel szemben a Pécsi Járásbíróságon fizetési meghagyásból alakult 

per jelenleg szünetel tekintettel arra, hogy a felek a 36/2014. (V.15.) sz. képviselő-testületi 

határozat alapján peren kívüli megállapodást kötöttek a bevétellel nem fedezett indokolt 

költségek megtérítése tárgyában. 

A szünetelő per augusztus hónapban megszűni, annak folyatása a megállapodásra tekintettel 

nem indokolt.  

 

A Városgondnokság folyamatban lévő peres ügyeiről szóló beszámoló az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képezi. 

 

A 2013/2014. évi pályázatokat összefoglaló táblázat az előterjesztés 2. mellékleteként került 

csatolásra. 

 

A segítő kezek program megvalósításáról szóló beszámoló a 3. számú mellékletként 

olvasható. 

 

II. Beszámoló az Országgyűlési képviselők, valamint az Európai Parlament 

tagjainak 2014. évi választásáról 

 
2014. április 6-án került sor az Országgyűlési képviselők 2014. évi választására. Ennek 

előkészülete kapcsán a képviselő-testület 32/2014. (III.6.) számú határozatával megválasztotta 

a város 23 szavazókörének szavazatszámláló bizottsági tagjait. (A közös helyi választási 

irodához tartozó Mánfa településen nem volt szükség ilyen jellegű választásra, tekintettel arra, 

hogy az egy szavazókörös településen a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi 

választási bizottságnak kell ellátnia. A helyi választási bizottságok választott tagjait a 

választási eljárásról szóló törvény értelmében a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 

negyvenkettedik napon választja meg a képviselő-testület. Itt jegyzem meg, hogy az őszi 

helyhatósági választások előkészítése során ezt településünkön is meg kell majd tennie a 

Tisztelt Képviselő-testületnek.) 

A választáson induló jelölő szervezetek közül a FIDESZ-KDNP, a Haza Nem Eladó 

Mozgalom Párt, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (JESZ), a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom, valamint a baloldali összefogás (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) bízott meg 

tagokat a szavazatszámláló bizottságokba, ez összesen 122 megbízott tagot jelentett. 

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak ünnepélyes eskütételére, oktatására, valamint a 

bizottságok alakuló üléseinek megtartására 2014. április 1-jén került sor a Színház és 

Hangversenyteremben. 

A korábbi évek választásaihoz képest a legjelentősebb változást az jelentette, hogy az 

országgyűlési egyéni választókerületek átalakítása nyomán városunk már nem országgyűlési 

egyéni választókerületi központ, hanem Pécs 2. számú OEVK-hoz tartozik. Ez mind a 

választás előkészítésével, mind a választásnapi feladatokkal kapcsolatban lényegi változást 

hozott (nem a választási irodánknál történt például a jelöltek bejelentése és az ajánlások 

ellenőrzése és értelemszerűen a választókerületi eredmény megállapítása sem). 

Az országgyűlési képviselőválasztáson a részvételi arány Komlón 56,34 % volt, ez 4,25 %-

kal alacsonyabb az egyéni választókerületi és 5,39 %-kal az országos aránynál. 

Jelentős terhet rótt a Helyi Választási Irodára és számottevő többletköltséget jelentett a 

választást megelőző mintegy három hétben beérkezett, összességében 1600 nemzetiségi 

névjegyzékbe-vételi, majd törlési kérelem feldolgozása. 

 



Az Európai Parlament tagjainak választási előkészületei már az országgyűlési 

képviselőválasztás lebonyolítása előtt megkezdődtek, hiszen a Köztársasági Elnök Úr március 

8-án kitűzte az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását 2014. május 25. 

napjára. (Az Európai Tanács 2013. június 14-i határozata értelmében a választásokat az 

Európai Unió tagállamaiban május 22. és 25. között kellett megtartani.) 

A szavazatszámláló bizottságok delegált tagjainak megbízatása az országgyűlési 

képviselőválasztás eredményének jogerős megállapításával megszűnt, így a jelölő 

szervezeteknek új tagokat kellett megbízni a bizottságokba. A rendelkezésre álló határidőig 

63 megbízott tag bejelentésére és eskütételére került sor a Demokratikus Koalíció, az Együtt 

2014., a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, valamint a FIDESZ-

KDNP részéről. 

A részvételi arány 24,89 % volt, ez 1,73 %-kal alacsonyabb a megyei és 4,03 %-kal az 

országos aránynál. 
 

A választásokhoz kapcsolódóan az alábbi bontásban érkeztek be szavazóköri névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmek: 

 

 Országgyűlési 

képviselőválasztás 

Európai Parlament 

tagjainak választása 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel 

iránti kérelem 
61 6 

Átjelentkezési kérelem 355 151 

Mozgóurna iránti kérelem 253 141 

 

 

III. Tűzvédelmi Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló  

 
A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma 2014. május 14. napján 

tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a közalapítvány 2013. évi beszámolóját és 

közhasznúsági jelentését. A kuratórium megvitatta a közalapítvány közhasznúsági 

jogállásával kapcsolatos aktuális kérdéseket is. A kuratóriumi jegyzőkönyv az előterjesztés 4. 

számú mellékletét képzi. 

 

2013. évben közalapítvány közhasznú tevékenységet folytatott azáltal, hogy sportszereket 

vásárolt a komlói tűzoltóknak, valamint 2013. áprilisában Ifjúsági Katasztrófavédelmi 

Versenyt rendezett. A közalapítvány közhasznú tevékenységéből eredő kiadása 2013. évben 

155.000 Ft, míg különböző adományokból származó bevétele 76.000 Ft volt. 

 

A kuratórium 1/2014. (V. 14.) számú határozatával elfogadta a közalapítvány 2013. évi 

mérleget, pénzügyi beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést, továbbá a közhasznúsági jelentést.  

Ezeket a dokumentumokat az előírtaknak megfelelően a közalapítvány az Országos Bírósági 

Hivatalnál letétbe helyezte. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a közalapítvány nem felel meg a hatályos 

jogszabályokban előírt feltételeknek, ezért közhasznúsági jogállását 2014. június 1. napjától 

kezdődően elveszíti. Ettől függetlenül a közalapítvány közhasznú tevékenységet folytathat és 

2 év után ismételten kérheti a közhasznúsági nyilvántartásba vételt. 

 

Az új civil törvénynek és az új polgári törvénykönyvnek való megfelelés érdekében a 

közalapítvány alapító okiratát legkésőbb 2016. március 15. napjáig módosítani kell. 

 

 



IV. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

 
Az előterjesztés 5. számú mellékletét képezi a Társulás 2014. május 7-i üléséről készült 

jegyzőkönyv, melynek mellékletei terjedelmi okokból nem kerültek csatolásra, azonban 

megtekinthetők hivatali időben a hivatal Intézményfelügyeleti Irodájának 216-os 

helyiségében. 

 

V. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 

 

Az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói 

Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 

 

VI. Beszámoló a 2014/15. évi iskolai beíratásról 

 
A 2014/15-ös iskolai év vonatkozásában az egyházi fenntartású Kodály Zoltán Ének-zenei 

Katolikus Általános Iskola tekintetében a beiratkozási adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Intézmény Engedélyezett 

osztályok 

száma 

Létszám (fő) Ebből SNI 

létszám (fő) 

Számított 

létszám (fő) 

Átlaglétszám 

a számított 

létszámból 

Kodály 

Zoltán Ének-

zenei 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

2 32 2 34 17 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületéhez tartozó általános iskolák 

beiratkozási adatairól szóló tájékoztató az előterjesztés 7. számú mellékletét képezi.  

 

 

 

 

VII. Borbás Sándor Képviselő Úr bejelentése 

 
Borbás Sándor Képviselő Úr 2014. június 4-i keltezéssel az előterjesztés 8. számú 

mellékleteként csatolt levelet juttatta el a címzetes főjegyzőhöz. 

 

 

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 pályázatokról, peres ügyekről szóló beszámolót, 

 az Országgyűlési képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak 2014. évi 

választásáról szóló beszámolót, 



 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének 

jegyzőkönyvében foglaltakat, 

 a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 

 a 2014/15. évi iskolai beíratásról szóló beszámolót, 

 Borbás Sándor képviselő bejelentését, 

 a Tűzvédelmi Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 

kuratórium 1/2014. (V.14.) számú határozatát. A Képviselő-testület a közalapítvány 

2013. évi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és a könyvvizsgálói jelentést 

elfogadja. A Képviselő-testület, mint alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány 

nem felel meg a hatályos jogszabályokban előírt közhasznúsági feltételeknek, így 

2014. június 1. napjától közhasznúsági jogállását elveszíti. Ugyanakkor egyetért azzal, 

hogy a közalapítvány közhasznú tevékenységét továbbra is folytassa. 

 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a képviselő-csoport személyi változását az SZMSZ V/B. 

számú függelékén, a határozatok végrehajtását pedig a nyilvántartáson vezettesse át.  
 

Határidő: 2014. július 15. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

Komló, 2014. június 12. 

 

 

 

         Polics József 

         Polgármester 

 



 

1. sz. melléklet 

 



 



 



 



 



 



 





2. sz. melléklet 

A 2013/2014. évi pályázatok 

  Projekt megnevezése Projekt száma Pályázó 

Projekt 

összköltsége                

(Ft)  

Igényelt 

pályázati 

támogatás 

összege              

(Ft) 

Elnyert 

támogatás                     

(Ft) 

Projekt rövid leírása Projekt jelenlegi állása 

1. 

Óvoda szakmai 

színvonalának emelése 

célzott képzésekkel és 

eszközök fejlesztése a 

Komlói Önkormányzat 

Óvodáiban 

TÁMOP-3.1.11/12-2-

2012-0314 

Komló Város 

Önkormányzat 
95 586 424 95 586 424 0 

Komló Várors 

Önkormányzat 

fenntartásában és a 

Kökönyösi Közoktatási 

Intézményfenntartó 

Társulás által fenntartott 

óvodák szakmai 

fejlesztése 

A pályázat szakmailag 

megfelelt, azonban a 

pályázat forráshiány miatt 

tartaléklistára került. 

2. 

Hatékonyság növeléssel 

és családközpontú 

munkahelyi 

megoldásokkal a 

modern közigazgatásért 

TÁMOP-2.4.5-12/7-

2012-0663 

Komló Város 

Polgármesteri Hivatala 
15 197 985 14 994 785 0 

Hatékonyabb 

munkavégzés szervezése 

a közigazgatásban 

A pályázat 2012. 07. 27-én 

került benyújtásra. A 

pályázatot elutasították, 

melyre kifogással éltünk 

2013. április 18-án, az NFÜ 

jogi főosztálya 2013. május 

13-án kelt levelében a 

kifogás elbírálásának 

határidejét 30 nappal 

meghosszabbította. A 

Miniszterelnökség 2014. 

március 31-én kelt levelében 

helyt adott a kifogásnak és 

újraértékelésre bocsátotta. 



3. 

KB200 A 

Komlószaurusztól a 

Bányászatig Komlón 

DDOP-2.1.1/A.B-12-

2012-0014 

József Attila Városi 

Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 

406 476 202 406 476 202 0 

A Múzeum épületének 

átalakítása interaktív 

kiállítás készítése, 

tanösvény és kalandpark 

építése. 

A pályázat 2012. 10. 01-én 

benyújtásra keült. A 

projektet elutasították, 

melyre kifogással élt a 

pályázó. A kifogásra 

rendelkezésre álló határidőt 

30 nappal 

meghosszabbításra került 

2013. február 8-án kelt 

levélben. 2014. március 31-

én kelt levélben a 

Miniszterelnökség arról 

tájékoztatta a pályázót, hogy 

a kifogásnak helyt adott és 

ismételten bírálati szakaszba 

bocsátotta. a közreműködő 

szervezet 2014. május 6-án 

kelt levelében értesítette a 

pályázót, a tartalmi, szakmai 

kritériumnak való 

megfelelésről, a pontozásos 

értékelésen 39 szakmai 

pontszámot ért el. A 

pályázat forráshiány miatt 

tartaléklistára került, és a 

közreműködő szervezet 

14.757.000. Ft 

költségcsökkentést írt elő 

tartalék listáról való 

támogatás esetére.  



4. 
Két kerékkel a 

Mecseken 

DDOP-2.1.1/A.B-12-

2012-0066 

Komló Város 

Önkormányzat 
143 836 000    143 836 000    0    

Kerékpárút építése 

Sikonda és a 

városközpont között. 

A pályázat 2012. 10.31-én 

került benyújtásra. A bírálók 

a projektet 2012. december 

20-án elutasították, melyre 

2012. december 28-án 

kifogással élt a pályázó. A 

kifogásra rendelkezésre álló 

határidőt 2013. február 15-

én kelt levelében a bíráló 

szervezet 30 nappal 

meghosszabbította. Az eltelt 

időszakban újabb döntés 

nem született. 

5. 

Komlói Bányász 

Sportklub futófolyosó 

épületenergetikai 

fejlesztése 

KEOP-5.5.0/B/12-

2013-0191 

Komló Város 

Önkormányzat 
38 348 788    32 596 470    0    

Komlói Bányász 

Sportklub futófolyosó 

épületenergetikai 

felújítása 

A pályázat 2013.02.13-án 

került benyújtásra. 

2013.03.14-én a pályázat 

elutasításra került 

befogadási kritériumok nem 

teljesítése okán, melyre 

kifogást nyújtottunk be 

2013. április 3-án. 

2013.05.31-én levélben 

értesítettek a kifogás NFÜ-

höz történő felterjesztéséről. 

6. 

Komlói Bányász 

Sportklub tornaterem 

épületenergetikai 

fejlesztése 

KEOP-5.5.0/B/12-

2013-0179 

Komló Város 

Önkormányzat 
59 544 431    50 612 766    0    

Komlói Bányász 

Sportklub tornaterem 

épületenergetikai 

fejlesztése 

A pályázat 2013.02.13-án 

került benyújtásra. 

2013.03.14-én a pályázat 

elutasításra került 

befogadási kritériumok nem 

teljesítése okán, melyre 

kifogást nyújtottunk be 

2013. április 3-án. 

2013.05.31-én levélben 

értesítettek a kifogás NFÜ-

höz történő felterjesztéséről. 



7. 

Közvilágítás 

korszerűsítése Komló 

Városában 

KEOP-5.5.0/A/12-

2013-0269 

Komló Város 

Önkormányzat 
200 906 240    170 770 304    0    

Komló Város 

közvilágításának 

fejlesztése 

Pályázat elutasításra került 

befogadási kritériumok nem 

teljesítése okán elutasították. 

8. 

Kökönyösi Oktatási 

Központ Nagy László 

Szakközépiskola, 

Szakiskola, Speciális 

Szakiskola és 

Kollégium  

épületenergetikai 

fejlesztése (Vájáriskola 

u. 1.) 

KEOP-5.5.0/A/12-

2013-0356 

Komló Város 

Önkormányzat 
205 920 357    175 032 303    0    

A szakiskola épületének 

épületenergetikai 

fejlesztése 

A pályázat 2013. február 13-

án került benyújtásra. 2013. 

április 26-án a pályázat 

elutasításra került 

befogadási kritériumok nem 

teljesítése okán, melyre 

kifogást nyújtottunk be 

2013. május 13-án. Július 

29-én levélben értesítettek a 

kifogás NFÜ-höz történő 

felterjesztéséről, melyre 

július 31-én kifogás 

kiegészítéssel éltünk.  

9. 

A komlói "Kökönyösi 

Oktatási Központ" 

Szakközépiskola 

intézményében 

napelemes rendszer 

telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1250 

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ 

39 302 690    39 302 690    39 302 690    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A kivitelezési munkák 

elkészültek, a műszaki 

átadás-átvétel 2014. március 

20-án megtörtént. A 

kifizetési kérelmek 

benyújtásra kerültek. 

Jelenleg a támogatási összeg 

kifizetését várják.  

10. 

A komlói Kenderföld-

Somági Általános Iskola 

intézményben 

napelemes rendszer 

telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1212 

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ 

21 302 396    21 302 396    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

2013. február 27-én a 

pályázat benyújtásra került.  



 

11. 

A komlói Szilvási 

Általános Iskola 

intézményében 

napelemes rendszer 

telepítése   

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1237 

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ 

42 024 300    42 024 300    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

2013. február 27-én a 

pályázat benyújtásra került.  

12. 

 A komlói Gagarin 

Általános iskola 

intézményben napelemes 

rendszer telepítése  

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1225 

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ 

48 064 013    40 854 411    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

2013. február 27-én a 

pályázat benyújtásra került.  

13. 

A komlói Nagy László 

Szakközépiskola, 

Szakiskola, Speciális 

Szakiskola és Kollégium 

intézményben napelemes 

rendszer telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1190 

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ 

49 999 900    49 999 900    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

2013. február 27-én a 

pályázat benyújtásra került.  

14. 

Komló Város 

Önkormányzat József 

Attila Városi Könyvtár és 

Muzeális Gyűjtemény 

épületén napelemes 

rendszer telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1319 

Komló Város 

Önkormányzat József 

Attila Városi 

Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény  

19 660 368    16 711 313    16 711 313    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A kivitelezési munkák 

elkészültek, a műszaki 

átadás-átvétel 2014. április 

16-án megtörtént. Az 1. 

számú kifizetési kérelem 

benyújtásra került.  



15. 

A komlói Közösségek 

Háza, valamint Színház - 

és Hangversenyterem 

intézményben napelemes 

rendszer telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1200 

Komló Város 

Önkormányzat 

Közösségek Háza, 

Színház- és 

Hangversenyterem 

53 431 440    45 416 724    45 416 724    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A kivitelezési munkák 

elkészültek. Az 1. számú 

kifizetési kérelem 

benyújtásra került.  

16. 

Komló és Térsége Óvodái 

intézményeiben 

napelemes rendszer 

telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1214 

Komló és Térsége 

Óvodái 
19 666 610    16 716 619    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

Pályázat elutasításra került 

befogadási kritériumok nem 

teljesítése okán 

elutasították. 

17. 

Komló Városi Óvoda 

intézményeiben 

napelemes rendszer 

telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1209 
Komló Városi óvoda 43 684 190    37 131 561    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A pályázat 2013.02.27-én 

benyújtásra került. 

2013.04.25-én a pályázatot 

befogadták.  

18. 

Kodály Zoltán Ének-

zenei Katolikus Általános 

Iskola épületében 

napelemes rendszer 

telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1204 

Kodály Zoltán Ének-

zenei Katolikus 

Általános Iskola 

47 250 350    40 162 797    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A pályázat 2013.02.27-én 

benyújtásra került. 

2013.05.06-án a pályázatot 

befogadták. 2013.05.24-én 

a KSZ hiánypótlásra 

szólított fel. A hiánypótlás 

beküldése 2013.06.10-én 

megtörtént. 



19. 

Komló Város 

Önkormányzat KBSK 

tornatermének 

intézményében 

napelemes rendszer 

telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1224 

Komló Város 

Önkormányzata 
55 700 396    47 345 337    47 345 337    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A kivitelezési munkákat 

elhalasztottuk 2014. 

szeptemberéig, mivel az 

épület külső hőszigetelésére 

benyújtott KEOP-5.5.0/B 

azonosító számú pályázatot 

még nem bírálták el.  

20. 

Komló Város 

Önkormányzatának Erkel 

Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási 

Intézményében 

napelemes rendszer 

kiépítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1217 

Komló Város 

Önkormányzata 
8 188 400    6 960 140    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A pályázat 2013.02.27-én 

benyújtásra került. 

2013.04.25-én a pályázatot 

befogadták. 2013.05.17-én 

a KSZ hiánypótlásra 

szólított fel. A hiánypótlás 

beküldése 2013.06.10-én 

megtörtént. 

21. 

Komló Város 

Önkormányzat Nagy 

László Gimnázium 

intézményében 

napelemes rendszer 

kiépítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1240 

Komló Város 

Önkormányzata 
32 786 244    27 868 307    27 868 307    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A kivitelezési munkák 

elkészültek, a műszaki 

átadás-átvétel 2014. május 

15-én megtörtént. Az 1. 

számú kifizetési kérelem 

benyújtásra került.  

22. 

Komló Város 

Önkormányzat 

Sportközpont épületében 

napelemes rendszer 

telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1215 

Komló Város 

Önkormányzata 
55 700 396    47 345 337    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A pályázat 2013.02.27-én 

benyújtásra került. 

2013.04.25-én a pályázatot 

befogadták. 2013.05.17-én 

a KSZ hiánypótlásra 

szólított fel. A hiánypótlás 

beküldése 2013.06.10-én 

megtörtént. 



 

23. 

Komló Város 

Önkormányzat 

Polgármesteri 

Hivatalának épületében 

napelemes rendszer 

telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1221 

Komló Város 

Önkormányzata 
45 129 119    38 359 751    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A pályázat 2013.02.27-én 

benyújtásra került. 

2013.04.25-én a 

pályázatot befogadták. 

2013.05.24-én a KSZ 

hiánypótlásra szólított fel. 

A hiánypótlás beküldése 

2013.06.10-én 

megtörtént. 

24. 

Komló Város 

önkormányzat 

Városgondnokság 

épületeiben napelemes 

rendszer telepítése 

KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1256 

Komló Város 

Önkormányzat 

Városgondnokság 

16 106 825    13 690 801    0    

Napelemes rendszer 

kiépítése az 

intézményben 

A pályázat 2013.02.27-én 

benyújtásra került. 

2013.04.25-én a 

pályázatot befogadták. 

2013.05.24-én a KSZ 

hiánypótlásra szólított fel. 

A hiánypótlás beküldése 

2013.06.10-én 

megtörtént. 

25. 

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

programok a Körtvélyesi 

óvodában 

TÁMOP -6.1.2.-11/1/A-

2012-1406 

Komló Város 

Önkormányzata 
9 989 640 9 989 640 9 989 640 

Egészséges életmóddal 

és szemléletformáló 

szabadidős 

tevékenységekkel 

segíteni a gyerekeket, 

óvodapedagógusokat és a 

szülőket 

A projekt megvalósítása a 

pályázatban foglaltaknak 

megfelelően folyamatban 

van. A projektzárás 2014. 

10. 29.  

26. 

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

programok  a Sallai 

óvodában 

TÁMOP -6.1.2.-11/1/A-

2012-1489 

Komló Város 

Önkormányzata 
9 992 352 9 992 352 9 992 352 

Egészséges életmóddal 

és szemléletformáló 

szabadidős 

tevékenységekkel 

segíteni a gyerekeket, 

óvodapedagógusokat és a 

szülőket 

A projekt megvalósítása a 

pályázatban foglaltaknak 

megfelelően folyamatban 

van. A projektzárás 2014. 

10. 29.  



27. 

Komló város ellátatlan 

területeinek 

szennyvízelvezetése és a 

szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése 

KEOP-7.1.0/11-2011-

0014       KEOP-

1.2.0/09-11 

Komló Város 

Önkormányzata 
879 934 842    765 156 387    0    

Ellátatlan területek 

szennyvízelvezetése, és a 

szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése 

Az I. forduló pályázata 

lezárult, a II. forduló 

(megvalósítás) 

pályázatának értékelése 

lezárult, támogatói döntés 

még nem született.  Az 

önkormányzat a 

kivitelező kiválasztására 

irányuló közbeszerzési 

eljárást feltételesen 

elindította, az eljárás a 

pályázat közreműködő 

szervezete általi 

ellenőrzését követően 

lezárható.  

28. 

Helyi jelentőségű 

vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése Komló város 

területén  

DDOP-5.1.5/B-11-

2011-0018 

Komló Város 

Önkormányzata 
168 120 861    159 714 817    159 714 817    

Vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése 

A projekt befejezésének 

módosításához 

kapcsolódó támogatási 

szerződésmódosítás 

megtörtént, a befejezési 

határidő 2014. december 

31. 

29. 

Környezettudatos 

Könyvtár a fenntarthatóbb 

fejlődésért Komlón 

KEOP-6.2.0/B/11-

2013-0012 
Könyvtár és Múzeum 67 200 000 63 840 000 33 199 052 

Energiatakarékos belső 

átalakítások 

A 2014. június 10-én e-

mailben a közreműködő 

szervezet arról, 

tájékoztatta a pályázót, 

hogy a projektet 

csökkentett tartalommal 

javasolja a megvalósítást 

34.946.370 Ft 

projektösszköltséggel.  

30. Esély a kibontakozásra 
TÁMOP-5.3.6-11/1-

2012-0005 

Komló Város 

Önkormányzata 

konzorciumban 

150 000 000 150 000 000 150 000 000 

A projekt keretében a 

szegregátumban élők 

képzésére és 

felzárkóztatására 

vonatkozó programokra 

került sor. 

A projekt 2013. február 1-

től 2015. január 31-ig tart.  



31. 

Környezettudatosság 

népszerűsítése Komló 

város lakosai körében 

KEOP-6.1.0/B/11-

2011-0118 

Komló Város 

Önkormányzat 
14 431 112 13 709 556 13 709 556 

A projekt keretében 

környezettudatosság 

népszerűsítésére kerültek 

programok 

lebonyolításra 2013-ban 

a Komlói Napok 

keretében. 

A projekt 2013. 

szeptember 30-án 

lezárult, a záró beszámoló 

és a záró kifizetés 

elfogadásra került.  

32. 

Az üzleti infrastruktúra és 

a befektetési környezet 

fejlesztése-ipari parkok, 

iparterületek és 

inkubátorházak 

támogatása 

DDOP-1.1.1/AC-11-

2012-0008 

Komlói Fűtőerőmű 

Zrt. 
156 314 929    78 157 464    78 157 464    

Tröszt utca II. ütem 

útépítés (230 m) 

járdaépítés 8 db 

lámpatest és csapadékvíz 

elvezető rendszer, Altáró 

utcában 100 fm út 

felújítása, Patak utcában 

385 m új út építése, 30 

db lámpatestből álló 

közvilágítási hálózat 

bővítés. 

A projekt 2013. február 

15-én kezdődött és 2013. 

november 30-án 

befejeződött. 

33. 

A rugalmasságot növelő 

helyi, innovatív 

kezdeményezések 

támogatása 

TÁMOP-2.4.5-12/3-

2013-0007 

Komló Város 

Önkormányzat 
39 482 330 39 482 330 39 482 330 

A projekt keretében 

családbarát a munka és 

magánélet 

összehangolását segítő 

innovatív 

kezdeményezések 

kialakítására kerül sor.  

A projekt 2013. július 1-

én kezdődött, a projekt 

fizikai befejezésének 

tervezett napja 2014. 12. 

28. 

34. 

Kulturális szakemberek 

továbbképzése a 

szolgáltatás fejlesztése 

érdekében 

TÁMOP-3.2.12-12/1-

2012-0025 

Komló Város 

Önkormányzat 
20 468 722 20 468 722 20 468 722 

A projekt keretében a 

Közösségek Háza, 

Színház-és 

Hangversenyterem, 

valamint a József Attila 

Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény kulturális 

szakembereinek 

képzésére kerül sor.  

A projekt 2013. március 

1.napjától 2015. február 

28. napjáig tart. 



35. 

Helyi és térségi turisztikai 

desztinációs 

menedzsment szervezetek 

és turisztikai klaszterek 

létrehozása és fejlesztése 

DDOP-2.1.3/B-12-

2012-0002 

Mecsek-Hegyhát 

Turisztikai Egyesület 
58 822 995 49 999 495 49 999 495 

A projekt keretében 

kialakításra került 

turisztikai desztinációs 

menedzsment feladata, a 

térség turisztikai 

fejlesztési 

koncepciójának 

elkészítése, illetve a 

hozzá kapcsolódó 

marketing tevékenység 

lebonyolítása. 

A projekt 2013. március 

01. napjától 2015. február 

28. napjáig tart. 

36. 

Lakhatási integrációt 

modellező szociális célú 

településrehabilitációs 

kísérleti projektek 

megvalósítása 

DDOP-4.1.2/B-12 
Komló Város 

Önkormányzata 
322 000 000    322 000 000    0    

Sportvölgy elbontása, 

Szállásfalu 

barakképületeinek 

felújítása a szegregált 

lakóövezetek 

megszüntetése, 

szegregátumban élők 

felzárkóztatása, képzése 

és foglalkoztatása 

A pályázat 2014. 02.28-

án került benyújtásra, 

2014. 03.17-én 

hiánypótlásra szólítottak 

fel, amit április 11-én 

benyújtottunk. 2014. 

május 3-án a DDRFÜ 

tisztázó kérdéseket tett 

fel, amit május 8-ig 

megválaszoltunk.  

37. 
Lakhatási beruházások 

Komlón 

TIOP-3.2.3.A-13/1-

2013-0004 

Komló Város 

Önkormányzata 
210 000 000    210 000 000    204 700 000    

A szegregált területen 

lévő lakások felújítása  

2014. május 12-én a 

benyújtott pályázatot 

támogatásra érdemesnek 

ítélték.  

38. 

Komló Város 

Önkormányzatának 

szervezetfejlesztése 

ÁROP-1.A.5-2013-

2013-0028 

Komló Város 

Önkormányzat 
39 928 800 39 928 800 39 928 800 

A projekt keretében a 

Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal 

szervezetfejlesztésére 

kerül sor. 

A projekt kezdete 2013. 

december 1, a projekt 

zárása 2014. november 

30. 



 

39. 

Magyarország-

Horvátország IPA 

Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 

Komlói projekt 

ILPAN-HU-

HR/1101/1.2.3/0003 

Komló Város 

Önkormányzata  
17 919 000    900 000    17 019 000    

Bányászati emlékhely 

kialakítása a komlói 

2437 és 2438/6 hrsz-ú 

ingatlanokon : 

bányászati eszközök 

bemutatása, információs 

pult, weboldal készítés 

2014. április 19. napján a 

főszerződés aláírásra 

került. A hazai 

társfinanszírozási 

szerződés előkészítése és 

az építési engedélyezési 

eljárás folyamatban van. 

A beszerzési eljárásokat 

elindítottuk.   

40. 
Belvárosi térkamera 

rendszer 
BM pályázat 

Komló Város 

Önkormányzata 
15 324 201    15 324 201    9 900 000    

Pályázat benyújtása 

2014. 04. 17. 

Belvárosban 8 db 

térkamera telepítése, a 

központ a rendőrség 

épületében kerül 

kialakításra. 

Támogatási szerződés 

előkészítése. 

41. 
Belvárosi óvoda 

felújítása 
BM pályázat 

Komló Város 

Önkormányzata 
21 862 181    17 489 744    0    

Tetőszerkezet felújítása, 

hőszigetelése, belső 

elektromos hálózat 

felújítása, napelemes 

rendszer kiépítése 

Pályázat benyújtása 

2014. február 18. 

Elbírálás alatt. 

42. 
I. Világháborús emlékmű 

felújítása 

Közép és Kelet-európai 

Történelem és 

Társadalom Kutatásért 

Közalapítvány 

Komló Város 

Önkormányzata 
3 082 312    2 465 850    0    

Emlékmű és közvetlen 

környezetének felújítása 

Pályázat benyújtása 

2014. május 23. Elbírálás 

alatt.  

43. 
Komlói szociális 

földprogram III. 
SZOC-FP-13-A-0004 

Komló Város 

Önkormányzat 
2 250 000 2 250 000 2 250 000 

A nyilvántartott 

álláskeresők, elsősorban 

a foglalkoztatást 

helyettesítő 

támogatásban részesülők 

munkavállalásának 

elősegítése, az 

értékteremtő munka 

biztosításával 

közfoglalkoztatásra 

keretében, megtermelt 

javak közétkeztetésben 

A projekt időtartama: 

2013. 07. 01-tól 2014. 

06. 30-ig 



történő felhasználása. A 

szociális földprogram 

megvalósítása a Komlói 

Városgazdálkodási Zrt. 

tulajdonában álló  089/2. 

hrsz alatti területen. 

44. Szociális bolt Komlón SZOC-FP-14-B-0003 
Komló Város 

Önkormányzat 
3 000 000 3 000 000 0 

A program általános 

célja egy szociális bolt 

kialakítása és 

működtetése Komlón, 

Komló Város 

Önkormányzat 

tulajdonában álló, 

komlói belterületi 3560 

hrsz-ú Vásárcsarnok 4. 

számú üzlethelyiségében 

.  

A projekt kezdete 2014. 

07. 01., a projekt zárása 

2015. 04. 30. 

  Összesen     3 973 938 341 3 594 966 996 1 015 155 599     



3. sz. melléklet 

 
 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

Szociális Iroda 

Tárgy: Beszámoló a segítő kezek program 

megvalósításáról. 

 

dr. Lassan Krisztina 

Irodavezető 

 

Tisztelt Irodavezető! 

 

 2014. május 31.-vel lezárult a 2013. szeptember 09-vel indult „Segítő kezek” az idősek 

otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes 

tevékenységgel c. program.  

Az előzményekhez tartozik, hogy az idős lakosság támogatását célzó projekt első lépéseként 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata mintaprogramot indított, 

melyhez 2013. április 9-én csatlakozott Kisvárda és Szombathely városa, 2013. május 16-án 

pedig Jászfényszaru. 

A projekt elsődleges célja Magyarország területén élő legidősebb idős (80 év feletti) lakosság 

felkutatása, akik egyébként nincsenek az önkormányzatok látókörében, de koruk és magányuk 

miatt veszélyeztetett helyzetben vannak. Mennyiségi mutatóként a célcsoport 60 

százalékának felkeresését, és a célcsoport egészére vetítve a szolgáltatás igénybevételének 

10 százalékát, és 5 százalékos időszakos segítségnyújtást határoztak meg. 

 A program hosszú távú célja egy olyan önkéntességre és közösségi szolgálatra épülő segítő 

hálózat kialakítása, amelynek segítségével elérhetőek lesznek a 80 év feletti idős lakosok, 

valamint elő kívánja segíteni, hogy ezek az idős emberek az önálló életvitelüket magányuk 

enyhítésével saját otthonukban a lehető leghosszabb ideig tudják fenntartani.  

A kezdeti tapasztalatok nyommán szükségesnek látszott, egy reprezentatív országos 

mintaprogram indítása, mely megfelel a céloknak, és bemutathat egy olyan kiegészítő 

gondozási formát, mely a célcsoport valós szükségleteire tud reagálni, és bemutatja, hogy 

országos szintű bevezetése nem jelent többletköltséget, valamint megterhelést a szociális 

ellátórendszerhez tartozó házi segítségnyújtás szolgáltatásának. Komló a kiválasztott 30 

település közé tartozott. 2013. év nyarára több mint negyven település csatlakozott a 

programhoz, ezért a belügyminisztérium 2013. augusztus 21-én egy startmunka mintaprogram 

keretében 377 közfoglalkoztatotti státuszt biztosított a foglalkoztatási szempontból hátrányos 

besorolású önkormányzatok részére.  

A program indokoltsága:  

Az európai trendekhez hasonlóan az elöregedés gyorsulása Magyarországra is jellemző lett és 

marad a jövőben is. A korcsoport szerinti megoszlás nemenkénti mutatóiból az látható, hogy a 

70 éven felüli korosztályban számottevő nőtöbblet mutatkozik. Másik fontos jellemző, hogy a 

családi állapot szerinti megoszlás jelentős eltérést mutat az össznépességtől: a 60 év feletti 

nők több mint fele özvegy.  Mindemellett látható az is, hogy a korcsoporton belül a 80 év 

felettiek arány a fokozatosan emelkedik. 2050-ig több mint két és félszeresére nő a 80 év 

fölöttiek aránya társadalmainkban. Szociológiai, demográfiai és egészségügyi folyamatok 

hatására egyre kevesebb figyelem (alacsony gyermekszám) és gondoskodás juthat az idősekre 

a családok és közösségek oldaláról, ezért az állam szerepe folyamatosan növekszik. 



Komló városában az összlakosság számának mintegy 26,5 százalékát teszik ki a 60 év 

felettiek, és kb. 5 százalékát a 80 év feletti lakosok. Ha az idős korosztályban vizsgáljuk a 80 

év felettiek arányát városunkban, azt látjuk, hogy kb. 17-18 százalék a nagyon idősek (80 év 

feletti) aránya. A járási hivatal által kiadott címlista alapján számuk. 1113 fő.  

A belügyminisztérium 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazását támogatta, napi 8 órában. Ezt a 

létszámot fenntartottuk az egész program alatt, bár többen kikerültek a foglakoztatásból menet 

közben. Néhányukat pár hét elteltével vissza is vettük. Ők külföldön kerestek lehetőséget a 

jobb boldogulásra, sikertelenül. Foglalkoztatójuk egy Budapesti székhelyű nonprofit kft. volt, 

a szakmai megvalósításért – az önkormányzattal kötött együttműködési szerződés alapján – a 

Szociális Szolgáltató Központ felelt. Irodahelyiségnek, és bázisnak a házi segítségnyújtás 

irodáját használták. A 11 fő befogadására kialakított és alkalmas helyiség rettentően zsúfolttá 

vált, ami feszültségeket szült a dolgozók között. Komoly logisztika kellett ahhoz, hogy 

kialakítsuk az együttműködést. Feladataink a program szervezésével jelentősen megnőttek. 

Plusz kiadások is keletkeztek, hiszen az ellátottak felkutatása, a látogatások szervezése 

telefonon történt. Eszközöket kellet beszereznünk a különböző szolgáltatásokhoz, és a 

program csak papírt, írószert, valamint a segítők közlekedését.  

 

Első lépésben – a foglalkoztatottak rövid felkészítési időszaka után - az idősek felkeresését, és 

egységes kérdőív alapján való kikérdezését kezdtük meg. 841 idős embert találtunk meg a 

bejelentett lakcímeken. A többiek jellemzően a környék idősek otthonaiban, és a kórház 

krónikus, és ápolási osztályain voltak. Kisebb hányaduk időközben elköltözött a 

gyermekeihez, néhányan elhunytak. Ez az időszak azért volt nehéz, mert az első két hónapban 

az időslátogatók nem rendelkeztek a munka végzéséhez szükséges bérletekkel, ezért 

gyalogosan kellett felkeresniük az időseket.  

 Kezdetben sokan bizalmatlanul fogadták az időslátogatókat, de a Polgármester által írt 

megkereső levelek kikézbesítése, valamint a médiában közzétett híradások után oldódott a 

bizalmatlanság. A kérdőív az idősek valós szükségleteire, családi és kisközösségbeli 

kapcsolataira kérdezett rá, valamint megpróbálta feltérképezni azt, hogy rendelkeznek-e az 

idősek megfelelő információkkal az őket támogató rendszerekről. A kérdezettek 70% -a 

válaszolt a felmérés során, 30% - uk elutasító volt. A válaszolók kb. 60%-a jelezte, hogy 

nincs szüksége segítségre, mert a családtól és a szomszédságtól megkapja azt. A kérdőívek 

adatait kiértékelve az alábbi megállapításokat tettük:  

 Különböző típusú alapellátás igénybevételére 7-9 % többletigény mutatkozott. 

 A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szolgáltatásban dolgozó szakemberek számát 

növelni kellene a jövőben, hogy elterheltségük csökkenjen, illetve a szolgáltatás 

színvonalát tartani tudjuk.  

 A válaszokból arra következtethetünk, hogy az érintett korosztály legnagyobb 

problémája a magány, a rettegés a kiszolgáltatottságtól, és a bűncselekményektől való 

félelem. 

 A célcsoport nem rendelkezik megfelelő információkkal a különböző őket segítő 

rendszerekről, gyakran a családtagok sem. 

 Egyetértünk a mintaprogram tapasztalatainak elemzőivel abban, hogy a jelenlegi 

ellátórendszer nem képes kielégíteni az érintettek szükségleteit, ezért szükségesnek 

látjuk a házi segítségnyújtás szabályozásának újragondolását 

   



Az eddigi időszakban 175 idős embert látogattunk és segítettünk rendszeresen. A válaszadók 

7- 9% -át közvetítettük a házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás felé, mint szolgáltatást igénylőket.  Együttműködünk a rendőrség 

bűnmegelőzési programjával is. Részt vettünk közös megbeszélésen a rendőrség 

képviselőivel, szóróanyagokkal és szóbeli felvilágosítással hívtuk fel idős emberek figyelmét 

a rájuk leselkedő veszélyekre. Sajnos a program kapcsán – átmenetileg – emelkedett az idősek 

veszélyeztetettsége, mert az a bűnözői kör, mely az idősek megkárosítására szakosodott, 

„rámozdult” erre a témára, és sok esetben időslátogatónak próbálta kiadni magát. A 

kezdetekben sok ilyen visszajelzést kaptunk, de a médiában, és egyéb személyes csatornákon, 

valamint a rendőrséggel együttműködve tudatosítottuk, hogy hogyan lehet kiszűrni az ilyen 

csalókat.  

A kérdőívek elemzése után összeállt egy szükséglet-lista, mely alapján elkezdtük s 

segítségnyújtást. A támogató tevékenységek sokrétűek, voltak, a napi háztartásvitel 

segítésétől, a szabadidő eltöltésének segítésén át, a magányosság oldásáig mindent 

tartalmaztak. Nagy igény mutatkozott a takarításra, a boltba, vagy orvoshoz kísérésre, a kéz és 

lábápolásra, masszázsra, valamint nagyon népszerű volt a házhoz járó fodrász - szolgáltatás, 

amíg megfelelő szakember biztosítására lehetőségünk volt. Többen kértek udvar és kert-

gondozást is.  A szórakoztató, magányoldó tevékenységek közül nagyon igényelték a 

beszélgetést, de kedvelt volt a közös séta, valamint a felolvasás is.  

Nem értünk el kellő eredményt az önkéntesek szervezésében és toborzásában, de ez a 

programban résztvevők egészére vonatkozik.  

Az eltelt 9 hónap alatt nagyon magas számban kerültek kontaktba az időslátogatók a 

célcsoporttal. Sok pozitív visszajelzés mellett 3 esetben tettek panaszt idősek, melyeket 

kivizsgáltunk, és megtettük a szükséges intézkedéseket.  

 

A program eredményei:  

 A számunkra elérhető idősek (841 fő) lekérdezését időben elvégeztük.  

 A célcsoport problémáit, szükségleteit felderítettük, és láthatóvá tettük az 

önkormányzat részére.  

 A látogatásokkal, és az eredményesen végig vitt programmal az idős lakosság bizalmát 

erősítettük az önkormányzat intézményeivel szemben. 

 300-350 főnél csökkentettük az elhagyatottság és kiszolgáltatottság érzését azzal, hogy 

napi, rendszeres, vagy eseti segítséget nyújtottunk az önálló életvitel megtartásában, 

nem sértve autonóm döntéseiket.  

 A felkeresett 841 fő idős embert tekintve a célcsoport 21,5 százalékát részesítettük 

rendszeres, 15 százalékát időszakos segítségnyújtásban.  

 Önértékelést javító, a társadalom szempontjából hasznos, értelmes munkát 

biztosítottunk 20 fő időslátogató számára. 

 

Zárásként idézek az egyik rendszeresen segített 93 éves idős hölgy telefonos jelzéséből, 

akihez három első munkahelyes tapasztalatát ebben a projektben szerző fiatal járt, napi 

rendszerességgel.  

 

„ …mivel véget ért egy időszak, és zárul ez a program, úgy gondoltam, hogy illő 

visszajelzést adnom önnek. Szeretném elmondani, hogy mekkora segítségemre voltak ezek a 

kislányok. Nagyon megszerettem őket,… és tudja, amikor a nagy baj ért, éppen nálam 



voltak, hívták a mentőt, és az egyikük el is kísért. A másik bezárta a lakásomat, és hozott 

utánam ruhákat, meg ami kell. Gyakran meg is látogattak. Mindennap vártam, mikor 

jönnek. Nagyon meg voltam elégedve, sokat jelentenek a számomra. Nagyon remélem, hogy 

tudják tovább folytatni ezt a munkát, mert nagyon megérdemelnék….” 

 

 

Komló, 2014. június 11. 

 

 

 

                                                                    Tisztelettel:  

 

 

 

                                                                               

                                                                             Kasziba Zsuzsanna 

                                                                               intézményvezető 



4. sz. melléklet 

 





5. sz. melléklet 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 

2014. május 07-i társulási üléséről 

 

 

Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Polics József  köszöntötte a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 

tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által fenntartott intézmények vezetőit. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő.  

A jegyzőkönyv írott és digitális formában kerül rögzítésre. 

Az ülést 10 óra 37 perckor megnyitotta.  

Bemutatta dr. Gáll Nikolettát, aki a tanács munkáját segíti az Intézményfelügyeleti 

Iroda ügyintézőjeként. 

 

Javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjének változtatására, elsőként tárgyalnák az 5. 

napirendet, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület beszámolóját. Másodikként a 3. 

sz. napirendet, harmadikként pedig a 11. sz. napirendet, a többi napirend értelem 

szerűen folytatódik az eredeti sorrendben. 

A napirendi pontokat a sorrend módosításával szavazásra bocsátotta, melyet a 

tanácstagok kézfeltartással egyhangúlag elfogadtak.  
 

 

1. sz. napirendi pont: Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2013. évi 

beszámolója 
 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Polics József Köszöntötte Horváth Lászlónét. 

 

Horváth Lászlóné elmondta, nagyon sokrétű feladattal foglalkoznak, amely a 

fogyasztóvédelemhez kapcsolódik. Többek között tájékoztatta a fogyasztókat, hogy ha 

villanyóra csere vagy ellenőrzés alkalmával megjelenik a szolgáltató (E-on) embere, 

akkor mire kell odafigyelni. A Baranya Megyei Békéltető Testület pert nyert az E-on-

nal szemben, miután egy fogyasztónak 1.125.000,- Ft-os kötbért szabott ki, valamint 

az energiadíj csökkentést is megvonta. A Pécsi Törvényszék ítélete pedig, hogy az 

1.125.000,- Ft kötbért a fogyasztónak nem kellett megtéríteni, az eredeti állapotot 

vissza kellett állítani. Fontosnak tartotta elmondani az esetet, mert érdemes a Békéltető 

Testületet igénybe venni, hisz térítés nélküli, és amennyiben ajánlás születik akkor is 

van jogorvoslati lehetőség.  

Az Európai Unió fontosnak tartja a civil fogyasztóvédelmet és ennek kapcsán a Tuzlai 

testvérváros pályázatot nyert, így tapasztalat cserére is sor került. A 

termékbemutatókon résztvevő fogyasztókat nagyon sokszor félrevezetik, az üdülési 

jogokkal kapcsolatban is nagyon sok fogyasztói kár keletkezik. Ezekben a témákban is 

nagyon szívesen segít az egyesület a kárt elszenvedőknek. Nem utolsósorban 



felajánlotta, hogy a fogyasztóvédelmi törvény változásai miatt és a bekövetkezett 

fogyasztói jog változásai miatt – a termékbemutatók vagy bármilyen összejövetelek 

alkalmával – nagyon szívesen tájékoztatná a fogyasztókat a jogaikról. Minél szélesebb 

körben szeretné tájékoztatni a lakosságot, ezért televízióban való közreműködést is 

vállalna, annak érdekében, hogy a fogyasztók tisztában legyenek jogaikkal.  
 

A Pénzügyi és a Humánszolgáltató bizottság az előterjesztést tárgyalta, elfogadásra 

javasolta. 

 

Bék János elmondta, hogy Szászváron is felmerült már ilyen probléma, a 

mozgóárusok is valószínűleg csalással árulnak az utcákon.  

 

Horváth Lászlóné elmondta, hogy minél szélesebb körben kell felhívni a lakosság 

figyelmét, mikor hol, mit vásárolnak, tájékoztatni kell őket a jogaikról, és az ezzel 

kapcsolatos követelményekről, veszélyekről. Nagyon szívesen utazik Szászvárra és 

tájékoztatja a lakosságot.  

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

Az elnök megköszönte a beszámolót, jó egészséget, további jó munkát kívánt. 

 

Polics József szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a tanács kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

7/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök 

előterjesztésében a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság, valamint a Társulás 

Elnöksége véleményének figyelembe vételével megtárgyalta az Országos 

Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete 2013. évről szóló 

beszámolóját. 

1.) A Társulás Tanácsa az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei 

Szervezete beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József elnök 

 

 

 

 

2. sz. napirendi pont: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi 

beszámolója 

 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

A Pénzügyi és a Humánszolgáltató bizottság az előterjesztést tárgyalta, elfogadásra 

javasolta. 



 

Pecze Gábor kiemelte, hogy jelentős mennyiségű, alapos anyagot kaptak, melyet 

megköszönt és jó szívvel ajánlotta elfogadásra. 

 

Polics József felhívta a figyelmet, hogy ezt a napirendet a polgármestereknek a saját 

képviselő-testületükben is tárgyalniuk kell, majd az arról szóló határozatot a Komlói 

Közös Önkormányzat hivatalába kell megküldeni. Megköszönte a részletes 

beszámolókat, külön kiemelte a bennük szereplő idézeteket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Polics József szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a tanács kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

 

8/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2013. évi beszámolóját megvitatta – a Humánszolgáltató, valamint a 

Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével. 

1.) A Társulás Tanácsa a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy saját 

képviselő-testületeikkel tárgyalják meg a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és az erről szóló 

kivonatot részünkre küldjék meg. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

   Tagönkormányzatok polgármesterei 

 

 

 
 

 

3. sz. napirendi pont: A Társulás által fenntartott intézmények alapító 

okiratainak módosítása, valamint Bikal és Oroszló községekkel kötendő 

megállapodás 

 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

 

Az elnök köszöntötte Studer Imre Bikal polgármesterét. 

 

Polics József kiegészítést javasolt. A határozat egészüljön ki az alábbi 6.) és 7.) 



ponttal:  

 

6.) A Társulás Tanácsa a Szociális Szolgáltató Központ 44 álláshelyét 2014. 

július 1. napjától 1 álláshellyel megnöveli, és 45 álláshelyben állapítja meg. 

 

7.) A Társulás Tanácsa felkéri a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjét, hogy az 

álláshelyek számának változását a Társulás költségvetési határozatának soron 

következő módosítása alkalmával vezesse át. 

 

Az elnök elmondta, hogy Oroszló és Bikal csatlakozási szándékáról már több 

fordulóban is egyeztettek, a tanács tárgyalta. Oroszló 2014. január 1-től már 

csatlakozott, az együttműködési megállapodást a felek aláírták. 2014. július 1-től 

mindkét település teljes társulási tagsági jogosultságot szerez a csatlakozással.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Polics József szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a tanács 

kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

9/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a 

Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa Bikal és 

Oroszló községek csatlakozása kapcsán az intézmények alapító okiratainak 

módosítására, illetve a településekkel kötendő megállapodásokra vonatkozóan. 

 

1.)  A Társulás Tanácsa az 1. és 2. számú mellékletek szerinti egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratokat és módosító okiratokat jóváhagyja. 

 

2.)  A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy a Magyar Államkincstár 

Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 

3.)  A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a Baranya Megyei 

Kormányhivatal illetékes főosztálya felé a működési engedélyek módosítását 

kezdeményezze. 

 

4.)  A Társulás Tanácsa elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

valamint a Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának, valamint 

szervezeti és működési szabályzatának módosítását. 

 

5.)  A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy az előterjesztés 3. 

számú mellékletét képező feladat-ellátási megállapodás megszüntetéséről 

szóló okiratot, továbbá az előterjesztés 4-7. számú mellékleteiben szereplő 

megállapodásokat aláírja.  

 

6.) A Társulás Tanácsa a Szociális Szolgáltató Központ 44 álláshelyét 2014. 

július 1. napjától 1 álláshellyel megnöveli, és 45 álláshelyben állapítja meg. 

 



7.) A Társulás Tanácsa felkéri a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjét, hogy az 

álláshelyek számának változását a Társulás költségvetési határozatának soron 

következő módosítása alkalmával vezesse át. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

   tagönkormányzatok polgármesterei 

   Kasziba Zsuzsanna intézményvezető 

   Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 

   dr. Gáll Nikoletta intézmény-felügyeleti ügyintéző 

 

 

4. sz. napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

2013. évi munkájáról beszámoló 

 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Polics József szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

10/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a 

Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a 2013. 

évi tevékenységről a beszámolót megvitatta. 

1.) A Társulás Tanácsa elfogadja a 2013. évi kistérségi tevékenységről szóló 

beszámolót. 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri a Tanács tagjait, hogy a 2013. évi tevékenységről 

szóló beszámoló alapján saját képviselő-testületüket tájékoztassák a 

kistérségben végzett munkájukról. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

   Tagönkormányzatok polgármesterei 
 

 

5. sz. napirendi pont: Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi beszámolója 

 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Polics József szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

11/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Szociális Szolgáltató Központ 2013. 

évi beszámolóját megvitatta és – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével. 

1.) A Társulás Tanácsa a Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy saját 

képviselő-testületeikkel tárgyalják meg a Szociális Szolgáltató Központ 2013. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót, és az erről szóló kivonatot részünkre 

küldjék meg. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

   Tagönkormányzatok polgármesterei 

 

 

 

6. sz. napirendi pont: Szilvási Bölcsőde 2013. évi beszámolója 

 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra 

javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Polics József szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

12/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Szilvási Bölcsőde 2013. évi 

beszámolóját megvitatta – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével. 

1.) A Társulás Tanácsa a Szilvási Bölcsőde 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadta. 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy saját 

képviselő-testületeikkel tárgyalják meg a Szilvási Bölcsőde 2013. évi 



tevékenységéről szóló beszámolót, és az erről szóló kivonatot részünkre küldjék 

meg. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

   Tagönkormányzatok polgármesterei 

 

 

7. sz. napirendi pont: Családok Átmeneti Otthona 2013. évi beszámolója 

 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra 

javasolta. 

 

Az elnök köszöntötte Benácsné Rácz Évát a Családok Átmeneti Otthona képviselőjét. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Polics József szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

13/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök 

előterjesztésében a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság, valamint az Elnökség 

véleményének figyelembe vételével megtárgyalta a Családok Átmeneti Otthona 2013. 

évről szóló beszámolóját. 

1.) A Társulás Tanácsa a Családok Átmeneti Otthona 2013. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József elnök 

 

 

8. sz. napirendi pont: Nefela Egyesülés 2013. évi beszámolója 

 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

 

Bék János megjegyezte, hogy Szászváron nemrég jégverés volt. Attól tart, hogy a 

jégelhárító olyan területekre hárítja a jégesőt, ahol nagyobb károkat okozhat. 

 

Polics József véleménye, hogy 100%-os biztonságot nem fog hozni a jégelhárító, de a 

díjnak megfelelő szolgáltatást megkapta a társulás.  

 



Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Polics József szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

14/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök 

előterjesztésében a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság, valamint a Társulás 

Elnöksége véleményének figyelembe vételével megtárgyalta a NEFELA Dél-

Magyarországi Jégeső elhárítási Egyesülés 2013. évről szóló beszámolóját. 

 

1.) A Társulás Tanácsa a NEFELA Dél-Magyarországi Jégeső elhárítási Egyesülés 

2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József elnök 

 

 

9. sz. napirendi pont: 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Polics József szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

15/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök 

előterjesztésében, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a belső 

ellenőrzés 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

1. A Társulás Tanácsa az 1. számú melléklet szerinti Éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentést a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a felügyelete 

alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi belső ellenőrzési kötelezettségének 

teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József elnök 

 

 

 

10. sz. napirendi pont: Gyepmesteri tevékenységre vonatkozó feladat ellátási 

szerződés megkötése 



 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra 

javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Az elnök elmondta, hogy a társulás megkapta a gyepmesteri telepre vonatkozó 

engedélyt, az üzemeltetést a Komlói Önkormányzathoz tartozó Városgondnokság látja 

el.  

 

Polics József szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a tanács 

kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

16/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 
 

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a feladat-ellátási szerződés 

jóváhagyása tárgyú előterjesztést megvitatta és – a Területfejlesztési, valamint a 

Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével. 

1.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a gyepmesteri tevékenységre vonatkozó feladat-

ellátási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét a feladat-ellátási 

szerződés aláírására.  

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

   Tagönkormányzatok polgármesterei 

 

 

11. sz. napirendi pont: Társulási Megállapodás módosítása Bikal és Oroszló 

községek csatlakozása kapcsán 

 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Az elnök elmondta, hogy Bikal és Oroszló községek csatlakozása kapcsán van 

szükség a megállapodás módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 

is kiegészítésre fog kerülni. 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi, a Humánszolgáltató és a Területfejlesztési Bizottság 

tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Polics József szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a tanács 

kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 

17/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a 

Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a 

Társulási Megállapodás módosítása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 

 

1.)  A Társulás Tanácsa elfogadja a módosított Társulási Megállapodást az 

előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal. 

 

2.) Felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadását tűzzék a képviselő-testületi ülésen napirendre. 

 

3.)  A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt 

tartalommal.  

 

4.)  A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy a Magyar Államkincstár 

Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

   Tagönkormányzatok polgármesterei 

   Kasziba Zsuzsanna intézményvezető 

   Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 

   dr. Gáll Nikoletta intézmény-felügyeleti ügyintéző 

 

 

12. sz. napirendi pont: A Társulás 2013. évi zárszámadása 

 

Előadó:   Polics József  elnök 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi, a Humánszolgáltató és a Területfejlesztési Bizottság 

tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

 

Kiss Béláné tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a társulás összes bevétele 372 millió 

forint, amelynek 47 %-a normatív támogatásból állt össze. A kiadások összege 

339.752.000,-  

Ft volt. A tagdíj bevétel 16.375.000,- Ft, ami a települések hozzájárulásaiból adódott. 

A Szociális Szolgáltató Központ működtetéséhez 6.921.000,- Ft került elszámolásra, a 

jelzőrendszeres tevékenységhez 1.220.000,- Ft, a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálathoz 18.324.000,- Ft-ot adtak a települések, a Bölcsőde működtetéséhez 

18.803.000,- Ft került könyvelésre. Összességében 12 %-át fedezik a bevételeknek az 

önkormányzati hozzájárulások, ebből 95 %-át Komló adja, ami 43.950.000,- Ft volt. 

Szinte tartozás nélkül zárták a 2013-as évet, a ki nem fizetett szállítói állomány értéke 

36.000,- Ft. Összességében 32.150.000,- Ft módosított pénzmaradvánnyal zárták az 

elmúlt évet. Az első olyan év volt, amikor az összes település teljesítette a 

hozzájárulását. 



Megköszönte az együttműködést, mellyel a települések segítették munkájukat.  

 

Polics József úgy gondolja, hogy az intézményeknél a beszámolókból külön-külön 

nyomon követhetők a pénzügyi teljesítések, ill. hogy melyik feladathoz milyen 

normatív kiegészítő támogatásban részesült a társulás. Örült az eredményeknek, a 

társulás jól gazdálkodott az elmúlt évben. Megköszönte a korrekt együttműködést. 

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

Polics József szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a tanács 

kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

18/2014. (V. 07.) sz. Tct. Határozat 

 

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a 

Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a 2013. 

évi zárszámadást megvitatta. 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 

18/2014. (V.07.) sz. Tct. határozata a 2013. évi költségvetési zárszámadásról 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény által biztosított jogkörében a 2013. évi költségvetési 

zárszámadásról a következő határozatot hozza: 

 

I. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2013. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 2., 3., 3/a., 3/b., 

3/c., 4., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 5., 6., 7., 7/a., 8., 8/a., 9., 10/a., 10/b., 

10/c.,10/d., 10/e., 11., 12., 12/a., 13/a., 13/b. számú mellékletekben 

foglaltaknak megfelelően 

372 013 ezer Ft bevétellel, 

339 752 ezer Ft kiadással, 

 32 261 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal,  

 32 150 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal, jóváhagyja. 

 

II. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeit 

forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – 

intézményenként, ezen belül feladatonként részletezve az 1., 1/a., 2., 3., 3/a., 

3/b., 3/c., 13/a., 13/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

fogadja el. 

A normatív támogatások jogcímenkénti és településenkénti megoszlását a 

4., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 4/d., számú mellékletek mutatják be.  

A normatíva elszámolás eredményeképpen összességében (4. számú 

melléklet) 1 200e Ft normatív támogatásra jogosult a 2013. év zárásaként a 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. A támogatást Komló 



Város Önkormányzata teljesíti a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás számlájára. 

 

III. A felhalmozási kiadások teljesítését 2 522 ezer Ft főösszegben, valamint 

annak jogcímenkénti felhasználás szerintirészletezését az 5. számú 

mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

A felhalmozási célú bevételek teljesítését 2 522 ezer Ft főösszegben, 

valamint annak részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

IV. A működési kiadások teljesítését 345 556 ezer Ft, bevételét 369 472 ezer Ft 

főösszegben fogadja el. (2. számú melléklet a finanszírozási kiadások és 

bevételek összegeit figyelembe véve) 

 

V.  A Társulás Tanácsa a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. 

számú melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok 

alapján 250 419 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 A Társulás vagyonkimutatását a 6. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

VI. A Társulásnak felvett hitelállománya nem volt. Az adósságállomány 

alakulását hitelezők szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja 

el. 

 

VII. A Társulási Tanács többéves kihatással járó döntéseket nem hozott. 

 

VIII. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi 

pénzmaradványát a 7., 7/a. számú mellékleteknek megfelelően, - amely 

mérsékli a 2014. évi  önállóan működő intézmények 2014. évi 

költségvetésben tervezett normatíván és intézményi működési bevételen 

felüli önkormányzatokat terhelő működési hozzájárulást - jóváhagyja. 

 

IX. A Társulás 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített 

pénzmaradvány-kimutatását a 8/a. számú melléklet tükrözi. 

 

X. Az engedélyezett álláshelyek száma 89,5 fő (3/b. számú melléklet). 

 

XI. A társulás tagjainak a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

önállóan működő intézményei működési kiadásaihoz nyújtott 2013. évi 

hozzájárulását, a 10/a., 10/b., 10/d., a tagdíj hozzájárulás alakulását a 10/c. 

számú melléklet szerint fogadja el. 

 

XII. A Társulási Tanács utasítja a Társulás Tanácsának Elnökét, hogy a 2013. évi 

költségvetési zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott 

összegéről az érintetteket a határozat kihirdetését követő 15 napon belül 

írásban értesítse.  

 

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. 



 

A határozat kihirdetéséről a Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Polics József Elnök 

 

 

13. sz. napirendi pont: Egyebek 

 

Bék János a települések és a lakosság nevében megköszönte Polics József munkáját, 

melyet országgyűlési képviselőként 4 éven keresztül nyújtott. Rendkívül magas 

szinten képviselte a szászvári lakosságot, bízik benne, hogy Hargitai János hasonló 

színvonalon végzi majd ugyanezt a munkát a jövőben. 

 

Polics József megköszönte és segítségét ajánlotta fel, a továbbiakban is szívesen áll a 

települések és a lakosság rendelkezésére. A térség, a járás problematikáját gyűjti, 

menedzseli – függetlenül a választókerületektől – a következő 4 évben is. 

A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési éveket figyelembe véve komoly 

feladatokkal állnak szembe. Kérte a településektől, hogy programjavaslatukat május 

15-ig töltsék fel a megyei honlapra, a másolatot küldjék a Komlói Önkormányzat 

polgármesteri e-mail címre, annak érdekében, hogy látható legyen milyen programok 

gyűltek össze. Leadták az összes folyamatban lévő, még el nem bírált pályázatot.  

A közcélú foglalkoztatás májusban indul ez a „start” értékteremtő része. Esélyt lát a 

szociálisnak nevezett „start” programra is, ahol a hagyományos településüzemeltetési 

feladatok megvalósítására nyílik lehetőség (pl. árok, szemét elhelyezés, földút stb.). 

A menetrend-egyeztetésen sajnálatos módon nem jelentek meg a polgármesterek a 

térségből. Jelezte a vasúttal kapcsolatos problémát, válaszolni nem tudtak, valójában 

menetrendváltozás nincs. 

 

Köszönetét fejezte ki az elkészített beszámolókért, az együttműködésért, a részvételért. 

Miután egyéb észrevétel, hozzászólás nem történt az ülést 11 óra 22 perckor bezárta. 

K.m.f. 

 

 

 

  Polics József 

        elnök 

 
Jegyzőkönyvet készítette: Wachené Király Ágnes 



6. sz. melléklet 



7. sz. melléklet 

 





8. sz. melléklet 

 
 

 

 

 

 

 



Beszámoló a polgármester  

két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

 

- Fémipari befektetőkkel egyeztettem. 

- Vájártanulónak szóba jövő gyermekek szüleit látogattam meg. 

- A Komlói Napok Bányásznapi programjairól egyeztettem. 

- Az Aqainvest Kft. ügyvezetőjével egyeztettem üzletrészvásárlásról. 

- A városban elért kiemelkedő sport eredmények kapcsán sajtótájékoztatót 

tartottam. 

- A 2014-2020-as tervezési programról egyeztettem. 

- Az önkormányzati cégek vezetőivel tárgyaltam. 

- Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselővel egyeztettem aktuális 

kérdésekről. 

- Állampolgársági esküt vettem ki. 

- A megyei polgárőr találkozón vettem részt. 

- Belisce-ben az IPA pályázat megnyitó rendezvényén képviseltem Komló 

városát. 

- A Breha céggel több fordulóban energetikai beruházásokról egyeztettem. 

- PIT ülésen vettem részt. 

- Mayer Andreával a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szakképzési 

elnökhelyettesével egyeztettem a vájárképzésről. 

- A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési 

Igazgatósággal a vájárképzésről tárgyaltam. 

- A Mecseki Barangolások nyerteseinek díjakat adtam át. 

- Köszöntöttem dr. Bachman Zoltán DLA professzort a Közéleti Klub 

vendégeként. 

- A Pöndöly-Néptáncegyüttes rendezvényén és a Hélix Sport Egyesület 

közgyűlésén vettem részt. 

- Alsószentmártonban, Vajszlón, Sellyén és Kisvaszaron vettem részt 

vájártanuló toborzó rendezvényen. 



- A junior és felnőtt kézilabdásokat köszöntöttem és érmeket adtam át. 

- A „Gagarin Általános Iskola” diákjaival és tanáraival Valpovóban iskolai 

jubileumi ünnepségen vettem részt. 

- A VI. Bányásztalálkozó résztvevőit köszöntöttem. 

- A Pannon Volán Zrt. vezetőivel több fordulóban tárgyaltam. 

- Az IPA pályázat végrehajtásáról egyeztettem. 

- A Baranya Megye Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségébe tettem látogatást, ahol betekinthettem a dolgozók 

mindennapjaiba. 

- Sikondán köszöntöttem a Valpovói nyugdíjas baráti kör tagjait. 

- Méta fesztiválon vettem részt. 

- A foglalkoztatásért felelős államtitkárokkal egyeztettem. 

- Az NRSZH és a NYUFIG szakembereivel, a JBSZ vezetőjével közösen 

egyeztettünk aktuális bányászellátással kapcsolatos kérdésekről. 

- Az E-ON képviselőivel tárgyaltam. 

- Fogadtam a Kínai Kereskedelmi Minisztérium Európai kapcsolatokért 

felelős képviselőit. 

- Általános iskolai ballagásokon vettem részt és elismerő okleveleket  

adtam át. 

 

 

Komló, 2014. június 16. 

 

 

 

 

 

           Polics József 

           polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló az alpolgármester  

két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 
 

- Részt vettem és kitűntetéseket adtam át pedagógusnap alkalmából. 

- A Nemzeti összetartozás emlékmű avatásán vettem részt. 

- Cikói Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács ülésén vettem részt. 

- Többször egyeztettem a TDM vezetésével. 

- Képviselői munkám során többször vettem részt területbejáráson.  

- Cégvezetőkkel egyeztettünk aktuális kérdésekről. 

- Részt vettem a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület éves közgyűlésén. 

- A Komló Sport Kft. taggyűlésén jelentem meg. 

- Az E-ON képviselőivel egyeztettem. 

- „Gagarin Általános Iskola” ballagási ünnepségén vettem részt, ahol 

elismerő okleveleket adtam át. 

- IPA pályázattal kapcsolatban több tárgyaláson is részt vettem. 

- Nem költségvetési szervek ad hoc bizottságát vezettem. 

- A városi bűnmegelőzési bizottság ülésén vettem részt a Rendőrségen. 

- A Szilvási Bölcsőde családi napján vettem részt. 

- Fogadtam a Kínai Kereskedelmi Minisztérium Európai kapcsolatokért 

felelős képviselőit. 

 

 

Komló, 2014. június 17. 

 

 

 

 

 

 

          Kupás Tamás Levente 

          alpolgármester 
 


