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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi választásokat követően az alábbi 

bizottságok és településrészi önkormányzatok létrehozását határozta el az akkor elfogadott 

szervezeti és működési szabályzatában: 
 

 Egészségügyi és szociális bizottság, 

 Gazdasági, településfejlesztési bizottság, 

 Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 

 Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság. 
 

 Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat, 

 Kisbattyán Településrészi Önkormányzat, 

 Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat, 

 Sikonda Településrészi Önkormányzat, 

 Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 

 Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 

Amellett, hogy a bizottságok és részönkormányzatok a „Beszámoló a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról” című napirend keretében rendszeresen beszámolnak 

tevékenységükről, átruházott hatásköreik gyakorlásáról, indokoltnak tartom, hogy a ciklus 

utolsó képviselő-testületi ülésén átfogó képet kapjunk e szervek négy év alatt végzett 

munkájáról. 
 

Az előterjesztés mellékletét képezik a beszámolók, amelyek elfogadását indítványozom a 

Tisztelt Képviselő-testületnek. Figyelemmel arra, hogy jelen előterjesztés készítői maguk a 

bizottsági elnökök, ezért külön véleményeztetésről nem kellett gondoskodni. 
 

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(z) 

 Egészségügyi és szociális bizottság, 

 Gazdasági, településfejlesztési bizottság, 

 Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 

 Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság. 

 

 Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat, 

 Kisbattyán Településrészi Önkormányzat, 

 Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat, 

 Sikonda Településrészi Önkormányzat, 

 Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 

 Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 

 

2010. október 14. napjától 2014. augusztus 31. napjáig végzett munkájáról készített 

tájékoztatót. 

 

Komló, 2014. szeptember 17. 

 

 

         Polics József 

         polgármester 



Beszámoló a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság 2010-2014. között végzett 

munkájáról 
 

 

A 2010. október 14-én megalakult képviselő-testület 7 taggal választotta meg a Gazdasági, 

Településfejlesztési Bizottságot. A bizottság elnöke Szarka Elemér, tagjai: Borbás Sándor, 

Mink Ernő, Kispál László képviselők, valamint Folkner Károly, Dibuz Ákos és Fóris Zoltán 

kültagok.  

A 35/2011. (III.31.) sz. határozattal a képviselő-testület a lemondott Dibuz Ákos helyett 

Notheisz Gábort választotta a bizottság kültagjává.  

Majd ezt követően a 204/2011. (XI.24.) sz. határozattal a képviselő-testület Folkner Károly 

helyett Zimmer Zoltánt kültaggá, Mátyás Jánost taggá választotta, Mink Ernőt pedig a 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság tagjává választotta.  

Végül a 70/2012. (V.10.) sz. határozattal a képviselő-testület a jelenlegi bizottság létszámát 6 

főben állapította meg, melynek összetétele az alábbiak szerint került jóváhagyásra: Szarka 

Elemér elnök, Borbás Sándor tag, Mátyás János tag, Mink Ernő tag, Notheisz Gábor kültag és 

Fóris Zoltán kültag.  

A bizottság tagjai aktívan részt vettek a munkában, csak munkahelyi elfoglaltságuk, illetve 

betegségük esetén maradtak igazoltan távol az ülésekről.  

A bizottság összesen 52 ülést tartott, amelyen 465 napirendi pontot tárgyalt meg, az alábbiak 

szerint: 

 
Év Bizottság ülések száma Tárgyalt napirendek 

száma 

Határozatok száma 

2010. 5 31 8 

2011. 13 153 33 

2012. 10 102 16 

2013. 17 113 20 

2014. 8 67 14 

Összesen: 53 466 91 

 

Az ülések egyetlen kivétellel minden esetben határozatképesek voltak.  

A bizottságnak 7 alkalommal volt együttes ülése a Pénzügyi Bizottsággal, 14 alkalommal 

tartott rendkívüli ülést. A bizottság feladatkörébe tartozó fontosabb napirendi pontok 

tárgyalása során meghívtuk az ülésre az érintetteket, az intézmények, a gazdasági társaságok 

vezetőit. A meghívott vendégek véleményét meghallgatta a bizottság, azt figyelembe véve 

hozta meg döntését, javaslatát. A polgármesteri hivatal részéről minden esetben részt vett az 

adott napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést készítő szakember, hogy a munkát segítve 

felelős döntést tudjon hozni a bizottság. 

 

A bizottság az alábbi átruházott hatáskörökben hozott döntéseket: 

 

– Intézmény-felújítási és út-híd felújítási és beruházási keret felosztása. 

Ingatlanhoz kapcsolódó építési, felújítási és beruházási pályázatok benyújtása, amennyiben 

önrészt nem igényel vagy a fedezet nevesítve rendelkezésre áll. 

– Közvilágítási berendezések létesítéséről és üzemeltetéséről. 

– Viziközmű rekonstrukcióra jóváhagyott keret felosztása. 

– Vízkár-elhárítás, valamint az út-híd karbantartási keret feladat meghatározása. 

– Környezetvédelmi alap felhasználásáról. 

– Közterület tisztántartásával, a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 



– Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok benyújtásáról. 

– Országos és helyi környezetvédelmi és városszépítési tárgykörökbe tartozó 

rendezvényekhez való csatlakozás, rendezvények lebonyolítása. 

– A nem lakáscélú helyiségek és beépítetlen területek bérbeadása esetén az induló 

bérleti díj meghatározása. 

– 3 m Ft összértéket meg nem haladó ingatlanoknál az értékesítésre kijelölésről, 

telek kiegészítésről, telekalakítás jóváhagyásáról, valamint az értékesítésről szóló 

döntés. 

– Közterület-használati díj önkormányzati rendeletben biztosított elengedésére 

vonatkozó javaslat megtétele.  

– A helyi építési szabályzatban foglaltak szerint a közterületre elhelyezni kívánt 

építményekkel kapcsolatos kérelmek véleményezése. 

– Döntés a helyi települési értékké nyilvánításról, a települési értéktár bizottsági 

teendők ellátása. 

 

A bizottság a feladatkörébe tartozó gazdasági, településfejlesztés jellegű előterjesztéseket 

készítette elő. A tevékenységi körébe tartozó előterjesztéseket a képviselő-testület a bizottság 

véleményét, állásfoglalását megismerve tárgyalta, és döntése során figyelembe vette a 

bizottság javaslatát. 

 

A bizottság minden évben megtárgyalta a költségvetési koncepciót, több fordulóban az adott 

év költségvetési rendelet tervezetét.  

 

A bizottság részt vett a feladatkörébe tartozó helyi rendeletek megalkotásában, azok 

módosításában, kiegészítésében, illetve hatályon kívül helyezésében (pl. a 

hulladékgazdálkodásról, a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletek, az 

SZMSZ szabályzat). 

 

Egyes központi, továbbá megyei területfejlesztési alapokhoz benyújtandó pályázatokkal, 

címzett, illetve közbeszerzési pályázatokkal is foglalkozott a bizottság.  

Az alábbi pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalta többek 

között: 

 

- DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése 

Komló város területén” című pályázat 

- KEOP-5.3.0 Komló Város Önkormányzat intézményeinek energetikai korszerűsítése 

- DDOP-4.1.2/B-13 „Lakhatási integrációt modellező szociális célú település-rehabilitációs 

kísérleti projektek megvalósítása” című pályázat benyújtása 

- Belvárosi óvoda felújításával kapcsolatos pályázat 

- Multifunkcionális Nemzetiségi-Roma Módszertani Oktatási és Kulturális központ  

infrastrukturális feltételeinek kialakítása 

- I. Világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat 

- DDOP-3.1.3/G számú, az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázat benyújtása 

- TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” című pályázat 

megvalósítása 

- Városi Sportközpont öltözőinek felújítása 

- DDOP-2.1.1/A.B-12 „A Komlószaurusztól a bányászatig Komlón” című pályázat 

benyújtása 

- KEOP-4.10.0/A/12 pályázat keretében Komló Város Önkormányzat több intézményében 

napelemes rendszer telepítése 



- Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

komlói bányászati emlékhely kialakítása 

- Belvárosi térkamera rendszer kiépítése 

- KEOP-5.5.0/A/12 Közvilágítás korszerűsítése Komló városában  

- Vis maior pályázatok (Pl. Sikondai tó gát helyreállítás, Szilvási út útburkolat 

helyreállítása) 

- Virágos Baranyáért, Virágos Magyarországért pályázat 

- Közvilágítási fejlesztések (Vértanúk u. mögötti garázssoron, a KRESZ Parkban, valamint 

a Majális téren) 

 

A fent felsorolt témákon kívül a bizottság több alkalommal foglalkozott az alábbi ügyekkel: 

- Településrendezési terv, helyi építési szabályrendelet,  

- Munkahely-teremtési támogatási ügyek 

- Önkormányzat beszerzési szabályzata 

 

Komló belterületét érintően többek között az alábbiakról döntött: 

- Buszmegálló áthelyezés, szobrok áthelyezése 

- Közművesített telkek kialakítása, ingatlan értékesítése, telekvásárlási kérelem 

- Közvilágítási hálózat bővítés, korszerűsítés, gyalogátkelőhelyek megvilágítása 

- Közterület foglalási engedélyek, belváros parkolási koncepció 

- Megürült épületek további hasznosítása 

- Helyi autóbusz menetrend módosítások, járatkivonások 

 

A bizottság foglalkozott az önkormányzat intézményeit, alapítványait és gazdasági társaságait 

érintő előterjesztésekkel, megtárgyalta a munkájukkal kapcsolatos beszámolókat, 

tájékoztatókat.  

 

A gazdasági, településfejlesztési bizottság az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva végezte 

munkáját. A bizottság tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Teljesítette 

mindazokat a feladatokat, melyet az SZMSZ a hatáskörébe utalt. Szakmailag megalapozott 

döntéseket hozott, illetve véleményét, javaslatát minden esetben körültekintőn terjesztette a 

tisztelt képviselő-testület elé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság négy 

éves munkájáról készített beszámolót vitassa meg és fogadja el. 

 

 

 

Komló, 2014. szeptember 10. 

 

         Szarka Elemér  

                elnök 



Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság beszámolója a  

2010-2014. közötti tevékenységéről 
 

A Képviselő-testület a 2010. október 14-ei ülésén hozta létre az Oktatási, kulturális, ifjúsági 

és sportbizottságot (továbbiakban: Bizottság), mely öt főből áll, három képviselő és két kültag 

megválasztásával. A bizottság elnöke dr. Makra István Edéné, megalakulásakor a tagjai 

voltak: Schalpha Anett, Jégl Zoltán, Király Istvánné, Tasnádi László.  

A képviselő-testület 23/2011 (II.24.) sz. határozatában elfogadta, hogy Tasnádi László az 

Egészségügyi és Szociális Bizottságba kerüljön, így a helyébe Németh Sándort választották 

meg kültagként. Németh Sándor 2012. december 20-án jelezte lemondási szándékát, melyet a 

képviselő-testület 1/2013. (I.21.) sz. határozatával elfogadott, és helyébe Szabó Károlyt 

választották meg a Bizottság kültagjának. A képviselő-testület 205/2011. (XI.24.) sz. 

határozatával Schalpha Anettet a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési Bizottság tagjává és egyben 

elnökévé jelölte ki, helyébe Kupás-Makrai Livía került.  

 

A bizottság 4 éves munkájának üléseit, tárgyalt napirendi pontjait és határozatainak számát az 

alábbi táblázat mutatja be: 

 

Év Bizottság ülések 

száma 

Tárgyalt napirendek 

száma 

Határozatok száma 

2010 2 17 1 

2011 11 75 9 

2012 9 68 7 

2013 12 59 6 

2014 5 31 4 

Összesen 39 250 27 

 

A Bizottság valamennyi ülésén határozatképes volt, a bizottság tagjai aktívan részt vettek az 

üléseken, hiányzás indokolt esetben, a bizottsági tag jelzése alapján történt. A Bizottság 

feladatkörébe tartozó fontosabb napirendi pontok tárgyalása során meghívtuk az érintetteket, 

az intézmények vezetőit, valamint az ülésen részt vett a hivatal részéről az előterjesztés 

készítője. 

 

A Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet III. fejezetében került 

bemutatásra. 

Az SZMSZ 1.sz. melléklet III/A. pontjában szereplő bizottságra átruházott döntési 

hatáskörében szereplő témák közül az alábbiakban hozott határozatot: 

- az óvoda pedagógiai programjának ellenőrzése, 

- az óvoda működési körzetének és nyitva tartási rendjének meghatározása,  

- az óvodai beiratkozási időszak meghatározása, 

- óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérésének engedélyezése, 

- az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési, közgyűjteményi intézmények 

munkaterve, beszámolói. 

 

Csak a bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések között szerepel az intézmények 

megszüntetéséről, átszervezéséről, megváltoztatásáról szóló előterjesztések, magasabb vezetői 

kinevezések, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetésének elfogadása, 

az oktatással, informatikával, közművelődéssel és a sporttal kapcsolatos előterjesztések. 

 



A Bizottság kiemelkedő tevékenysége, mely véleményezése alapján kerül minden évben 

kiírásra a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.  

 

Az alábbi táblázat a 2010-2014. év között támogatottak számát és a támogatás összegét 

mutatja be: 

 
Pályázati időszak Beérkezett kérelmek Pályázat 

típusa 

Támogatási 

összeg (Ft) 

Támogatottak 

száma 

Támogatás 

összege(Ft) 

 Támogatásra 

jogosultak 

száma 

Nem 

jogosult 

    

2010.II.félév-2011.     

I. félév 
147 0 

A 4.000 - 6.000 137 6.385.000. 

B 4.000 - 6.000 10 240.000. 

2011. II. félév – 2012. 

I. félév 
125 3 

A 4.000 - 6.000 117 5.455.000. 

B 3.000-4.000 5 85.000. 

2012. II. félév-2013. I. 

félév 
94 2 

A 4.000 - 6.000 91 4.230.000. 

B 3.500 1 17.500. 

2013. II. félév – 2014. 

I. félév 
80 0 

A 4.000 - 6.000 79 3.795.000. 

B 6.000. 1 30.000. 

 

 

A Bizottság az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően végezte munkáját. Teljesítette mindazon feladatokat, melyet az SZMSZ 

hatáskörébe utalt.  

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 

négy éves munkájáról készített beszámolót vitassa meg és fogadja el.  

 

 

 

K o m l ó, 2014. szeptember 5.  

 

 

         Dr. Makra Istvánné  

           bizottsági elnök 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

PÉNZÜGYI, JOGI ÉS ELLENŐRZÉSI 

BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L     

 

B E S Z Á M O L Ó 

 

a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2010-től 2014. évi önkormányzati ciklusban végzett 

tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A korábbi ciklusokban megszokottaknak megfelelően a bizottságok tevékenységükről 

választási ciklusonként legalább egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületnek. E 

beszámolási kötelezettségnek – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság nevében – az 

alábbiakban teszek eleget a 2010-2014. évi önkormányzati ciklus tekintetében: 

 

A 2010. évi önkormányzati választásokat követően Komló Város Önkormányzat Képviselő-

testülete jelentős mértékben átalakította a bizottsági struktúrát és azzal egyidejűleg 

újraszabályozta az egyes bizottságokat megillető hatásköröket.  

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a hatályos SZMSZ 1. sz. melléklet IV. fejezetében 

meghatározott 19 átruházott hatáskörrel rendelkezik 33 témakörben csak a bizottság 

állásfoglalásával nyújtható be előterjesztés.  

A bizottság a jelenlegi szabályozás szerint ellátja a korábbi pénzügyi bizottsági feladatkörök 

többségét, illetve az ügyrendi bizottsági feladatköröket. (Korábbi feladatkörei kisebb hányada 

a gazdasági, településfejlesztési bizottsághoz került át.) 

Ezzel magyarázható az, hogy az elmúlt ciklus folyamán több alkalommal is előfordult az, 

hogy az átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések okán a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 

bizottsági napirendek száma meghaladta a képviselő-testületi ülés napirendjeinek a számát.  

 

Jelen önkormányzati cikluson belül a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2010. október 14-

én kezdte meg működését 5 fős létszámmal dr. Barbarics Ildikó elnök vezetésével. Tagok: 

Makrai Lívia, Mátyás János, Fejes Éva és Albert Ákos. Dr. Barbarics Ildikó elnök és Albert 

Ákos kültag 2011. január 26-i lemondását követően a képviselő-testület tagnak választotta 

Borbás Sándor képviselőt, kültagnak Fehérné dr. Bárdos Alízt és elnöknek Makrai Líviát. 

Fejes Éva kültag 2011. február 2-i lemondását követően 2011. február 24-én a képviselő-

testület kültagnak választotta Ordas Ivettet. Kupásné Makrai Lívia 2011. november 10-én 

lemondott elnöki tisztségéről és bizottsági tagságáról is. Helyére 2011. november 24-én a 

képviselő-testület Schalpha Anett képviselőt a bizottság tagjává és egyben elnökévé, továbbá 

Mátyás János képviselő bizottsági tag helyére Mink Ernő képviselőt a bizottság tagjává 

választotta. 

A képviselő-testület 2012. május 10-i döntésével Mink Ernő bizottsági tag és Fehérné dr. 

Bárdos Alíz bizottsági kültag helyére Kispál László képviselőt bizottsági tagnak és dr. Resch 

Karolinát bizottsági kültagnak választotta. 

Dr. Resch Karolina kültag 2014. június 12-i lemondását követően a képviselő-testület Jeney 

Kornéliát a bizottság kültagjává választotta. 

 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság feladatainak ellátása során 2010. október 14-től 

2010. december 31-ig 5 alkalommal ülésezett. Ezek közül 2 rendkívüli ülés volt. Tárgyalt 

napirendjeinek száma: 57 db. Átruházott hatáskörben meghozott határozatainak száma: 12. 



2011-ben 34 bizottsági ülésen 262 napirendet tárgyalt és 52 határozatot fogadott el átruházott 

hatáskörben. Az ülések közül 24 rendkívüli ülés volt, míg 2 együttes ülés. 

2012-ben 20 bizottsági ülésen 200 napirendet tárgyalt és 36 határozatot fogadott el átruházott 

hatáskörben. Az ülések közül 12 rendkívüli, míg 4 együttes ülés volt. 

2013-ban 27 bizottsági ülésen 219 napirendet tárgyalt, 53 határozatot hozott átruházott 

hatáskörben. A bizottsági ülések közül 18 rendkívüli, míg 4 együttes ülés volt. 

2014. szeptember 3-ig 16 bizottsági ülésen 131 napirendet tárgyalt, 37 bizottsági határozatot 

fogadott el átruházott hatáskörben. Az ülések közül 12 rendkívüli és 1 együttes ülés volt. 

 

Mindösszesen tehát a 2010. október 14-től 2014. szeptember 3-ig terjedő időszakban 102 

ülésen 869 napirendet tárgyalt és 190 bizottsági határozatot fogadott el átruházott hatáskörben 

a bizottság. A rendkívüli ülések magas száma azzal magyarázható, hogy bizottság a 

közbeszerzési feladatok ellátásával összefüggésben jelentős többlet munkát végzett.  

 

Legfontosabb feladatának a bizottság mindvégig a város költségvetésének elfogadási és 

végrehajtási folyamatának a nyomon követését tekintette. Ennek keretében részt vett a 

költségvetési koncepció, a költségvetési rendelet, a költségvetési rendeletmódosítások, 

valamint az zárszámadási rendelet előkészítésében, véleményezésében és a döntéshozatali 

folyamatokban. Folyamatosan nyomon követte az önkormányzat pénzügyi-gazdasági 

folyamatait. Részt vett a költségvetés bevételi oldalát meghatározó helyi adórendelet 

megalkotásában. Megtárgyalta valamennyi, a képviselő-testület elé kerülő költségvetési 

kihatással járó előterjesztést. Szükség esetén javaslatot tett ezen előterjesztésekhez 

kapcsolódó határozati javaslatok, illetve rendelet módosítására. 

A bizottság folyamatosan nyomon követte az intézményi, illetve önkormányzati 

adósságállomány alakulását.  

A bizottság részt vett cikluson belül a hitelfelvételekkel és adósságátvállalással kapcsolatos 

döntések előkészítésében. 

Valamennyi előterjesztett rendeletet véleményezte. 13 alkalommal döntött szakember lakás 

kiutalásáról. Évente gondoskodott a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokról. Meghatározta a köztisztviselői teljesítménykövetelményeket. 

 

A bizottság folyamatosan tájékoztatást kapott az önkormányzatnál lezajlott pénzügyi tárgyú 

ellenőrzések eredményeiről, illetve évről-évre tárgyalta a belső ellenőrzés munkatervét, illetve 

folyamatos tájékoztatást kapott a belső ellenőrzés megállapításairól. E vizsgálatok 

tapasztalatait intézkedési terv formájában megtárgyalta, véleményezte.  

 

A bizottság munkája során együttműködött a testület többi bizottságával. Számos alkalommal 

együttes bizottsági ülést tartott más bizottságokkal.  

 

Beszámolóm lezárásával párhuzamosan köszönetet mondok a bizottság tagjai nevében a 

velünk folyamatosan együttműködő könyvvizsgálónak az önkormányzati ciklus során végzett 

tevékenységéért.  

 

Kérem a T. Képviselő-testület, hogy a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Komló, 2014. szeptember 11. 

 

 

          Schalpha Anett 

          elnök 



Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010-2014. között végzett 

tevékenységéről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.) A bizottság személyi összetétele, az abban bekövetkezett változások: 

 

A 2010 október 14-én megalakult képviselő-testület 5 taggal (3 képviselő taggal és 2 

kültaggal), Molnár Zoltánné elnökletével választotta meg az Egészségügyi és Szociális 

Bizottságot, amely első ülését 2010. október 25. napján tartotta. Talált Tímea 2011. január 20-

án kelt levelében lemondott a bizottsági tagságról, helyébe Tasnádi Lászlót választotta meg a 

képviselő-testület. Simon János 2013. március 1. napján lemondott képviselő-testületi 

mandátumáról, a képviselő-testület 2013. május 30-án Hegedüs Norbertet választotta az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának. 

A bizottság összesen 44 ülést tartott, amelyen 215 napirendi pontot tárgyalt meg, az alábbiak 

szerint: 

 

Év Bizottsági ülések száma 
Tárgyalt napirendi pontok 

száma 

2010 2 8 

2011 13 67 

2012 11 56 

2013 11 54 

2014 7 30 

Összesen: 44 215 

 

Az ülések minden esetben határozatképesek voltak, meghívottként részt vettek a szociális 

intézmények vezetői és a civil szervezetek képviselői is. Az önkormányzat hivatala részéről a 

bizottság összekötője és a Szociális Iroda vezetője vett részt a bizottság ülésein. 

 

2.) A bizottságra átruházott hatáskörökben született döntések a szociális és 

gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 32/2013. 

(XI. 29.) számú önkormányzati rendelet alapján: 

 

 Méltányossági ápolási díj  

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.5.) számú rendelete a 

szociális ellátási formákról és támogatásokról szóló 2/2007 (II.12.) sz. rendelet 

módosításáról hatályon kívül helyezte a rendelet méltányos ápolási díjról szóló 11. § - át. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. december 13-án tartott ülésén megtárgyalta 

9 fő méltányos ápolási díjának felülvizsgálatát és döntött azok megszüntetéséről, mivel a 

folyósítás jogszabályi feltételei nem álltak fenn. 

 

 Szociális kölcsön: 27 fő számára ítélt meg támogatást, 

16 fő kérelmét elutasította, 

2 kérelmező esetében megszüntette az eljárást. 

 

 Szemétszállítási   939 fő részére állapított meg támogatást, 

díj-támogatás:  37 fő kérelmét elutasította. 



3.) A bizottság által tárgyalt napirendi pontok: 

 

 A szociális ellátási formákról és támogatásokról szóló helyi rendeletet a ciklus alatt 10 

alkalommal, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletet 6 alkalommal, az 

adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletet pedig 2 alkalommal véleményezte a 

bizottság. A szükséges módosításokon kívül a Képviselő-testület új rendeletet fogadott 

el az alábbi esetekben: a szociális ellátási formákról, támogatásokról és 

szolgáltatásokról szóló 16/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelet, a 

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2013. (II. 22.) sz. önkormányzati rendelet, 

a szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról 

szóló 32/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, az adósságkezelési szolgáltatásról 

szóló 10/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet, a szociális földprogramról 

szóló 24/2011. (VIII.1.) számú önkormányzati rendelet. 

 

 A lakáscélú támogatásokról szóló helyi rendeletet 2 alkalommal, a lakások és 

helyiségek bérletéről szóló helyi rendeletet 6 alkalommal tárgyalta a bizottság.  

 

 A lakáscélú támogatások odaítélését 2011-ben, 2012-ban, 2013-ban és 2014-ben is, 

összesen 5 alkalommal véleményezte a bizottság.  

 

 A megüresedett önkormányzati bérlakások bérlőjének kijelöléséről 2012. júniusig a 

névjegyzék vagy a minőségi cserére várók közül az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság 6 alkalommal döntött. Azokat a megüresedett önkormányzati bérlakásokat, 

amelyeket a várakozási listán lévők nem fogadtak el, meghirdetés (pályázat) útján 

kellett bérbe adni, a pályázatokról az Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 

alkalommal döntött. 

A Képviselő-testület 2012. június 21-én tartott ülésén elfogadta az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítását, megszűnt 

a lakás kiutalási névjegyzék, főszabályként bevezetésre került a pályázati rendszer. A 

módosított rendeleti szabályok alapján 12 alkalommal döntött a bizottság 

lakáspályázatokról. 

 

 A bizottság minden évben megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint 

a jegyző és a gyámhivatal gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámolót, illetve 

Komló Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolót.  

 

 A bizottság megtárgyalta a közfoglalkoztatással kapcsolatos előterjesztéseket. 2011-

ben elfogadásra javasolta a közfoglalkoztatásról tájékoztatás és együttműködési 

megállapodások című előterjesztést, 2012-ben a közfoglalkoztatásról szóló 

beszámolót. 2011-ben a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

közmunka pályázatához való csatlakozásról és önrész biztosításáról döntött, 2013-ban 

és 2014-ben is döntött önkormányzati saját rész átadásáról a Városgondnokság részére 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz. 

 

 Állást foglalt szociális témájú pályázatokról. Évente véleményezte a szociális 

földmunka programról szóló pályázathoz való csatlakozást, 2013-ban a “Segítő kezek 

az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi 

szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” elnevezésű projektben való részvételt. 

 



 2012., 2013. és 2014. évben is tárgyalt a szociális nyári gyermekétkeztetésről. 

 

 Véleményt nyilvánított a városban működő szociális, gyermekvédelmi és 

egészségügyi intézményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előterjesztések 

tárgyában: 

 

2011:  

- nem kötelező feladatok átadása a Baranya Megyei Önkormányzat részére (Komlói 

Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. feladatainak átadása), 

- Szociális feladat-ellátás átszervezése (feladat átadás a „Szent Borbála Otthon” 

Nonprofit Közhasznú Kft. – nek), 

- Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezése, 

- együttműködési megállapodás a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. –vel 

- Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. fül – orr – gége audiológiai szakrendeléshez 

tartozó kapacitás HÁR – VÁR Bt.-nek történő átadása, 

 

2012:  

- Gyémánt Szív Nonprofit Kft. működéséhez hozzájáruló nyilatkozat, 

- Komlói Szociális Nonprofit Kft. és a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.  

közti megállapodás jóváhagyása, 

- Belső Tűz Egyesülettel családi napközi ellátásra szóló feladat-ellátási megállapodás, 

- Kórházigazgatói pályázat véleményezése, 

 

2013: 

- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. 

(III.30.) sz. Ökr. rendelet függelékének módosítása, 

- A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési  

megállapodás módosítása, 

Védőnői körzetek átszervezése. 

 

 Évente tájokoztatást kapott a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tevékenységéről. 

 

 2013 – ban elfogadta Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

 

 Minden évben megtárgyalta a bizottság a költségvetés egészségügyi és szociális 

szférára vonatkozó javaslatait. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság négy éves 

munkájáról szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

Komló, 2014. szeptember 9. 

 

Molnár Zoltánné 

a bizottság elnök 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

GESZTENYÉS-ZOBÁKPUSZTA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 

Beszámoló 

 

a Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  

2010-2014. közötti tevékenységéről 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A településrészi önkormányzat tagjaira a településrész lakói tettek javaslatot a 2010. 

november 17-én tartott lakossági fórum során. 

 

A részönkormányzat vezetőjét és tagjait a képviselő-testület választotta meg a 2010. 

december 16-i ülésén. 

 

A településrészi önkormányzat 7 fővel alakult, összetétele a ciklus során változatlan maradt. 

 

A részönkormányzat az elmúlt 4 évben 13 alkalommal ülésezett, melyekről minden 

alkalommal jegyzőkönyv készült. Az ülések során 28 napirendet tárgyalt és 12 határozatot 

hozott, az alábbi bontásban: 

 

időszak ülések száma napirendek száma határozatok száma 

2010. XII. 16-tól - - - 

2011. 4 9 3 

2012. 3 9 4 

2013. 4 7 4 

2014. 2 3 1 

 

Határozatképtelenség miatt elhalasztott ülés ebben a ciklusban nem volt. Általában 1-2 tag 

kivételével az üléseken mindenki részt vett. Az önkormányzati hivatal részéről összekötőként 

a Városüzemeltetési- és Intézmény-felügyeleti iroda ügyintézője vett részt a 

részönkormányzat ülésein.  

A hivatalos üléseken túl néhány olyan informális ülés is volt, melyekről jegyzőkönyv 

felvétele nem történt.  

 

A részönkormányzat által tárgyalt fontosabb témák: 

 

- A részönkormányzat éves költségvetéseinek megtárgyalása, elfogadása, az esetleges 

módosítások megtárgyalása 

- A településrészeken megtartott rendezvények szervezése („Gesztenye Nap”, valamint 

„Zobákpuszta Party”) 

- Ingatlanvásárlási kérelmek véleményezése (a ciklus során 1 db ilyen kérelmet tárgyalt 

a részönkormányzat) 

- Gesztenyési Klub Presszó hasznosításával kapcsolatos ügyek megtárgyalása 

(bérbeadás, felújítás) 



- Beszámoló az előző évben végzett tevékenységről, pénzügyi beszámoló 

- A településrészen végzett kiemelkedő tevékenységért adandó díjra való jelölések 

megtárgyalása 

- a Gesztenyést, valamint Zobákpusztát érintő problémák, lakossági észrevételek 

megtárgyalása (pl. autóbusz menetrend, csapadékvíz elvezető árkok, járdák, utak, 

autóbusz megálló helyek felújítása, közvilágítással kapcsolatos problémák, 

közterületek kaszálásával kapcsolatos problémák) 

- Gesztenyési Óvoda egyes rendezvényeinek támogatása, ill. egyéb támogatás (pl. pad 

beszerzése) 

 

 

A részönkormányzat által hozott határozatok: 

 

- Adott évi költségvetések, illetve azok módosítása 

- Elnökhelyettes választása 

- Ingatlan értékesítés véleményezése 

- Gesztenyési Klub Presszó hasznosításával kapcsolatos döntések 

- Kitüntetési javaslatok 

 

A képviselő-testület hatályos SZMSZ-e szerint a településrészi önkormányzatot 

véleményezési jog illeti meg településrendezés és településfejlesztés, helyi közutak és 

közterületek fenntartása, településtisztaság, helyi közbiztonság, településrészi közterületek és 

intézmények elnevezése, helyi energiaszolgáltatás és tűzvédelem, az épített és természeti 

környezet védelme, közlekedés, a részönkormányzat területén lévő önkormányzati ingatlan 

hasznosítása tárgykörökben. Az előzőekben felsorolt döntések, határozatok egy része ehhez a 

véleményezési jog gyakorlásához kapcsolódik. 

 

A részönkormányzat a 2011-2014 között időszakban évi 300 ezer Ft önkormányzati 

támogatásból gazdálkodott. Ezen kívül más bevétele nem volt. 

 

A költségvetési forrásainak egy részét a Gesztenyésben, illetve Zobákpusztán megtartott 

rendezvények megszervezésére, támogatására, másik részét pedig a két településrészen kisebb 

felújítási munkák (pl. közutak zúzalékolása, járdák, árkok javítása) elvégzésére fordította. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a részönkormányzat négy éves munkájáról szóló 

beszámolót fogadja el. 

 

 

 

Komló, 2014. szeptember 18. 

 

 

 Mátyás János  s.k. 

 elnök 

 



BESZÁMOLÓ 

a Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről 

 

Megalakulás 

A képviselő-testület jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint a Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat tagjainak száma 6 

fő, személyükre a településrész lakói tesznek javaslatot, tagjait a képviselő-testület választja 

meg. A Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat megalakításának kezdeményezésére 2010. 

december 1-én a Körtvélyesi Óvoda helyiségében megtartott lakossági fórumon került sor.  

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (XII.17.) 

sz. rendeletével módosította A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS 

MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 27/2006. (X.16.) sz. rendeletet. Megállapította a 

Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat létrejöttét és tagjainak létszámát az alábbiak 

szerint: 

„A képviselő-testület  

Borbás Sándor települési képviselőt a részönkormányzat vezetőjévé  

Ambrus Lászlóné 7300 Komló, Nagyszántó u. 7/A sz., 

Benács Jánosné 7300 Komló, Hegyhát u. 16. sz.,  

Benke Lászlóné 7300 Komló, Cserma u. 10. sz.,  

Kis-Nagy Gyula 7300 Komló, Cserma u. 3. sz.  

Katona Gyuláné 7300 Komló, Körtvélyes u. 18.  

alatti lakosokat a részönkormányzat tagjává választja.” 

 

Személyi változások 

Ambrus Lászlóné, a Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat tagja 2012. augusztus 27-én 

kelt levelében lemondott a részönkormányzat testületében betöltött tagságáról. A 

településrészi önkormányzat 2012. október 8-án megtartott ülésén a részönkormányzat tagjai 

18/2012. (X.8) számú határozatukkal egyhangúlag elfogadták Papp István Zoltán 7300 

Komló, Nagyszántó u. 8. szám alatti lakos részönkormányzati tagként történő jelölését. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-én tartott ülésén a 

módosítást elfogadta. 

 

Hatáskör 

A településrészi önkormányzatokat a hatósági ügyeket kivéve – kizárólag a városrészt érintő 

kérdésekben – véleményezési jog illeti meg az alábbi ügyekben: településrendezés, 

településfejlesztés, helyi közutak és közterületek fenntartása, településtisztaság, helyi 

közbiztonság, településrészi közterületek, intézmények elnevezése, helyi energiaszolgáltatás 

és tűzvédelem,az épített és természeti környezet védelme, közlekedés, a részönkormányzat 

területén lévő önkormányzati ingatlan hasznosítása. 

 



További tevékenység 

A rendeletben meghatározott véleményezési feladatok mellett nagy hangsúlyt fektetett a 

működéséhez biztosított pénzügyi keret hatékony felhasználására. Úgy, mint közösségépítő 

kezdeményezések és rendezvények támogatására, rendezésére (pl.: Mikulásnap, 

Karácsonyváró, Körtvélyesi Nap), valamit a Városgondnokság településrészt érintő 

feladatainak és munkájának figyelemmel kísérésére, támogatására, a közterületek 

rendbetételére, fejlesztésére. Munkája során hatékony együttműködést alakított ki a 

Városgondnoksággal, a Körtvélyesi Óvodával, a Vöröskereszttel, a Pannon Volán Zrt-vel, a 

helyi közműszolgáltatókkal, valamint a településrészen működő vállalkozásokkal. A kialakult 

unkakapcsolatot a korrektség és a partnerség jellemzi.  

Az üléseken Borbás Sándor elnök rendszeresen beszámolt képviseli munkájáról, a városrészt 

érintő képviselő-testületi döntésekről, valamint a képviselői javaslattételi keret 

felhasználásáról is. A tagokkal több alkalommal is bejárásra került sor a Városgondnokság 

munkatársaival a településrész közterületein, melynek során lista készült a megoldásra váró 

problémákról.  

Benke Lászlóné részönkormányzati tag rendszeresen tájékozódott és beszámolt a 

közfoglalkoztatás kérdéseit illetően, valamint társadalmi munka szervezésével aktívan 

hozzájárult a közterületek szépítéséhez. Kimagasló és példaértékű munkájáért Komló Város 

Képviselő-testülete elismerő oklevélben részesítette. 

A Körtvélyesi Településrészi Önkormányzata „Körtvélyesért Díj” néven elismerő díjat hozott 

létre, mellyel ki kívánja fejezni tiszteletét és köszönetét azon személyek illetve jogi 

személyiségek részére, akik a településrészért munkájukkal kimagaslót értek el illetve tettek. 

2013. évben”Körtvélyesért díjban” részesült Sík János vállalkozó, Hegyesi Jánosné 

vállalkozó, valamint a 20 éves Körtvélyesi Óvoda. 

Adminisztráció 

A településrészi önkormányzat munkájának személyi és adminisztratív teendőit az 

önkormányzati hivatal látta el. Üléseit a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos 

helyiségében tartotta. A jegyzőkönyvvezetői feladatokat Szigeti Lajosné és Farkas Judit a 

hivatal köztisztviselői látták el. A településrészi önkormányzat tevékenységéről, az általa 

tárgyalt előterjesztésekről és hozott határozatokról rendszeresen beszámolt a Képviselő-

testület felé. Ülésein készült jegyzőkönyvek és gazdálkodásával összefüggő adatok 

megtekinthetőek a Hivatal hivatalos helyiségében.  

Ülések és határozatok száma 

időszak ülések száma napirendek száma határozatok száma 

2010. XII. 16-tól - - - 

2011. 5 41 36 

2012. 5 24 18 

2013. 3 24 0 

2014. 0 0 0 

 

 



A településrészi önkormányzat tagjai a fentiekben szereplő formális ülések mellett 

rendszeresen folytattak informális egyeztetéseket a városrészt érintő aktuális kérdésekben. 

A Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat a településrész lakóinak és a település egészének 

érdekeit szem előtt tartva végezte munkáját. Tevékenysége megfelelt a jogszabályi 

előírásoknak. Teljesítette mindazokat a feladatokat, melyet az SZMSZ a hatáskörébe utalt. 

Szakmailag megalapozott döntéseket hozott, illetve véleményét, javaslatát minden esetben 

körültekintőn terjesztette a tisztelt képviselő-testület elé. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat négy 

éves munkájáról készített beszámolót vitassa meg és fogadja el. 

 

Komló, 2014. szeptember 18. 

Borbás Sándor s.k. 

elnök 



BESZÁMOLÓ 

A Sikondai Részönkormányzat négyéves munkájáról 
 

Sikonda Komló és térségének frekventált települése. Évtizedek alatt - egészen kivételes 

adottságainak köszönhetően - beírta magát a legszebb magyar üdülőkörzetek sorába. A 

részönkormányzat munkáját három fontos dolog határozta meg: 

- az itt lakó emberek életminőségének javítása, 

- pályázati lehetőségekkel való élés, 

- infrastrukturális fejlesztés. 

 

A részönkormányzati feladatokat Dr. Makra Istvánné vezetésével Wágnerné Purth Gordána, 

Hencsei István, Kovács László, Bauer Jánosné és Tóth Árpád látta el. Időközben leköszönt 

tagok: Mátyás János, Aknai Péter és Ónozó Károly. Anyagi lehetőségeink meghatározták 

vállalásainkat. Négy év után úgy érzem, hogy lényeges területeken sikerült az ott lakók és az 

odalátogatók komfortérzetét növelnünk. 

 

Elkészült: 

 a játszótér és környéke, 

 buszmegálló, padok, szemetesek kerültek kihelyezésre valamit virágosládák és az 

üdvözlőtábla, 

 energiatakarékos lámpatestek felhelyezése, 

 a gátrendszer megerősítése, 

 Betlehemes várja Adventkor az odalátogatókat, 

 kitisztításra kerültek az árkok és az aknák, 

 három alkalommal rendeztük Sikondai Napokat, 

 A Wellness szálló négy csillagos szállodává alakult (Új Széchenyi-terv), 

 A Szanatórium épülete energiatakarékossági pályázat keretében felújításra került, 

 önkéntes szemétgyűjtés. 

 

Jelenleg egy fontos pályázatunk fut. A "Kerékpárút". A pályázat megnyerése lényegesen 

javítaná a tó fölötti út állapotát, az ottani közlekedést és parkolást. Jelenleg futó munkálat a 

Fecske közben az út aszfaltozása. 

Az alsó kis rÉtet az ott lakók gondozták és gondozzák ma is. 

 

Köszönöm a hivatal dolgozóinak segítségét valamint a Városgondnokság vezetőinek és 

alkalmazottainak segítőkész munkáját! 

Ugyancsak köszönet illeti a közhasznú munkások tevékenységét is! 

 

 

 

dr. Makra Istvánné s.k. 

Sikondai Részönkormányzat vezetője 

 


