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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok elmúlt 
időszakban végzett tevékenységéről, a bizottságokra átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
végül az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról az alábbiak 
szerint terjesztem elő. 

 
I. 

Lejárt határidej ű határozatok 
 
A képviselő-testület 19/2011. (II.3.) számú határozatával 2014. december 31. napjáig 
meghosszabbította dr. Hóbor Béla Baranya Megyei Etikai Tanácsban betöltött tagsági 
megbízatását. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. 
törvény 33/B. §-a 2011. június 16-i hatállyal jogutód nélkül megszüntette az Etikai 
Tanácsokat, ezzel egyidejűleg tagjaik megbízatása is megszűnt. 
 
A 163/2013. (X.24.) számú határozattal rendelte el a képviselő-testület a 0308/7 és 0308/4 
hrsz-ú ingatlanok megosztását és a megosztás során keletkező terület liciteljárás útján történő 
értékesítését. A kialakított 9350 m2 nagyságú 0308/11 hrsz-ú ingatlant a 2014. szeptember 18-
án tartott liciten értékesítettük a Baumart Kft. részére. A Magyar Állam lemondó 
nyilatkozatára várni kellett, ezt követően készült el az adásvételi szerződés 2014. november 6-
án. 2015. január 14-én érkezett meg a földhivataltól a bejegyzésről szóló határozat. 
 
A 70/2014. (V.15.) számú határozat 2. pontja alapján határidőn belül aláírásra került Stix 
Viktorral a támogatási, egyben jelzálogjog bejegyzéséről szóló megállapodás, amely alapján a 
lakáscélú támogatás folyósítása és a jelzálogjog bejegyzés is megtörtént. 
 
A nem költségvetési szervek támogatásából sportcélra tartalékba helyezett összeg 
felosztásáról szóló 74/2014. (VI. 19.) számú határozat alapján a Komló Sport Kft. részére 
működési célú támogatásként biztosított 6,5 millió forint átadásra került, a Dankó Pista 
Cigány Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület a részére megítélt 20.000 forint támogatásról 
lemondott. 
  
A 92/2014. (VIII. 14.) számú határozat végrehajtásáról az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti beszámolót készítette a Városgondnokság. 
 
A képviselő-testület 94/2014. (VIII. 14.) sz. határozatában döntött arról, hogy a 3604 hrsz-ú 
ingatlan 22,68 m2 nagyságú garázs helyiségét a KIK használatába adja, melyhez 
kapcsolódóan a határozat II. pontjának megfelelően a  2013. február 26-án a KLIK és a 
Önkormányzat között megkötött használati szerződés módosítására sor került. A KLIK 
kezdeményezte a 2012. december 14-én megkötött feladatátadási megállapodás módosítását 
is, melynek 8. számú mellékletében rögzítésre került a használatba adott ingatlan, melynek 
aláírására 2014. december 15-én sor került. 
 
A 119/2014. (IX.25.) számú határozat alapján Komló Város Önkormányzat az Expedio-Vass 
Kft.-vel támogatási szerződést kötött. A támogatás összegének fele már átutalásra került. A 
kedvezményezett a foglalkoztatást és a beruházást is megkezdte, az ezekre vonatkozó 
igazolásokat benyújtotta. 
 
A 120/2014. (IX.25.) számú határozathoz kapcsolódóan az E-On Ügyfélszolgálati Kft. 
munkahely-teremtési támogatási kérelméhez kötődő támogatási szerződés megkötése a 2015. 



 

 

év elejére húzódott át, tekintettel arra, hogy a komlói foglalkoztatást 2015. február-március 
hónapban tudják megkezdeni. 
 
A 121/2014. (IX.25.) számú határozat meghozatalát követően a Duftin Kft. levélben jelezte, 
hogy körülményeinek változása miatt nem áll módjában új munkavállaló foglalkoztatását 
megkezdeni, ezért nem kíván támogatási szerződést kötni. 
 
A 136/2014. (XII.4.) számú határozat alapján az együttműködési megállapodásokat a 
nemzetiségi önkormányzatok elnökei, a jegyző és a polgármester aláírták, azok az aláírással 
hatályba léptek. 
 
A 137/2014. (XII.4.) számú határozat alapján a polgármester a „Munka és magánélet 
összehangolását segítő helyi, innovatív kezdeményezések Komlón” TÁMOP-2.4.5-12/3-
2012-0007 projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodásokat a határozatban 
nevesített szervezetekkel aláírta. 
 
A 138/2014. (XII.4.) számú határozat alapján az 5. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási 
szerződésének módosítása aláírásra került, a módosított feladat-ellátási szerződés egy 
példányát a polgármester az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Területi Hivatala részére 
megküldte. 
 
A 140/2014. (XII.4.) számú határozat alapján a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, 
valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás a HegyhátMédia Kft.-
vel aláírásra került. 
 
A 142/2014. (XII.4.) számú határozatban foglaltak szerint a Helyi menetrend szerinti 
autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos pályázati felhívást 2014. 
decemberében megjelentettük a Népszabadságban, a Magyar Nemzetben, a Magyar Közlöny 
Hivatalos Értesítőjében és a helyben szokásos módon. 
 
A 143/2014. (XII.4.) számú határozat alapján Komló Város Önkormányzata az IMBI Kft.-vel 
támogatási szerződést kötött. A társaság a foglalkoztatást megkezdte, a teljes beruházást 
lefolytatta, és az ezekre vonatkozó igazolásokat benyújtotta, ezért a támogatás teljes összege 
átutalásra került. 
 
A 144/2014. (XII.4.) számú határozat esetében a Bányai Bt. minta támogatási szerződésében 
hibásan szerepelt a munkahely-teremtési támogatásra irányuló kérelem benyújtásának napja.  
Komló Város Önkormányzat a helyes adattal – a kérelem benyújtásának 2014. szeptember 
16-i dátumával – kötötte meg a támogatási szerződést a Bányai Bt.-vel. A társaság a 
foglalkoztatást megkezdte, a beruházást lefolytatta és a támogatás összegének első fele 
átutalásra került. 
 
A 145/2014. (XII.4.) számú határozat alapján Komló Város Önkormányzata az Ivicz Bt.- vel 
támogatási szerződést kötött. A társaság a foglalkoztatást megkezdte, a teljes beruházást 
lefolytatta, és az ezekre vonatkozó igazolásokat benyújtotta, ezért a támogatás teljes összege 
átutalásra került. 
 
A 147/2014. (XII.4.) számú határozat alapján a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 
2014. december 29. napjáig visszafizette a korábbi tagi kölcsönét, ezért Komló Város 
Önkormányzat január elején a képviselő-testület határozata alapján ismét tagi kölcsönt 
biztosított a társaság részére. 
 



 

 

A 148/2014. (XII.4.) számú határozat alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
felügyelőbizottságában bekövetkezett személyi változás, illetve az emiatt szükséges 
alapszabály módosítás a cégbíróságon átvezetésre került. 
 
A 153/2014. (XII.4.) számú határozat alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának 
tagjai visszahívásra kerültek, majd 2014. december 31. napjától a 2019. december 31. napjáig 
terjedő időszakra ismételten őket delegáltuk. Az igazgatóság tagjai közül elnöknek Mayerhoff 
Attilát választotta, akivel munkaszerződést és megbízási szerződést kötöttünk. A Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2015. január 8. napján tartott ülésén hozott közgyűlési 
határozatával a cégvezető Folkner Károlyt visszahívta, majd 2015. január 1. napjától 2019. 
december 31. napjáig történő időszakra ismételten Folkner Károlyt választotta cégvezetővé. 
 
A 154/2014. (XII.18.) számú határozat alapján a Mohács-Víz Kft. ellátási területén a bérleti 
eszközhasználati díjak csökkentése megtörtént, a társaság át tudott alakulni Baranya-Víz Zrt.-
vé, így 2015. január 1. napjától a Baranya-Víz Zrt. folytat víziközmű szolgáltatási 
tevékenységet a térségben. 
 
A 155/2014. (XII.18.) számú határozat alapján a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatósága 2014. december 30. napjával kelt 02-TNY-4615-2/2014-556749 iktatószámú 
határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását átvezette 2015. január 1-jei hatályosulási 
dátummal. 
 
A 156/2014. (XII.18.) számú határozat alapján a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatósága 2014. december 23. napjával kelt 02-TNY-4598-2/2014-555951 iktatószámú 
határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson a Városgondnokság Alapító okiratán a kért 
módosításokat átvezette 2015. január 1-jei hatályosulási dátummal. 
 
A 157/2014. (XII.18.) számú határozat (a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságát érintő 
személyi változással kapcsolatos 148/2014. (XII.04.) sz. határozat kiegészítése) nyomán a 
felügyelőbizottság személyi összetételében bekövetkezett változás miatt szükségessé vált 
alapszabály módosítással egyidejűleg megtörtént az alapszabály rendelkezéseinek a hatályos 
jogszabályoknak (új Ptk) való megfeleltetetése is. 
 

II. 
 

A bizottságok 2014. november 26. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
December 3-án tartotta ülését a bizottság, melyen a HEP fórum létrehozása, Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadása, az 5. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási 
szerződésének módosítása, majd a szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, 
támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása szerepelt napirenden. Zárt 
ülésen szociális kölcsön megállapítása és szemétszállítási díjtámogatások megállapítása 
ügyében döntött a bizottság. 
December 17-i ülésén a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának Módosításáról foglalt állást a bizottság, majd önkormányzati lakások 
bérbeadásáról döntöttek. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
A bizottság 2014. december 2-i ülésén a Mecsekjánosi temető területének bővítése, az Ivicz 
Bt., a Bányai Bt., valamint az Imbi Kft. munkahely-teremtési támogatás iránti kérelme, a 



 

 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagságáról és a Komló-Habilitas Nonprofit 
Közhasznú Kft.-ben az önkormányzati képviselet módjáról szóló döntés és a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági tagjainak megbízatásáról és a Komlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. ügyvezetéséről szóló döntés szerepelt napirenden. Tárgyalta a bizottság a 
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelmét, a munkahelyteremtés 
érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámolót és a helyi menetrend szerint autóbusszal 
végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele tárgyú napirendet is. 
Döntés született a Nagy László utca 2336. hrsz-ú lakótelek értékesítéséről, valamint Szabó 
László telek-kiegészítési kérelméről. 
Rendkívüli ülésen, 2014. december 4-én a bajai üdülő értékesítéséről és a Szabó László telek-
kiegészítési kérelméről december 2-án hozott határozat visszavonásáról tárgyalt a bizottság. 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal együttes ülésen, 2014. december 18-án a bérleti-, 
eszközhasználati díjak csökkentése a Mohács-Víz Kft. ellátási területén és a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságát érintő személyi változással kapcsolatos 148/2014. 
(XII.04.) határozat módosítása tárgyú előterjesztésekről tárgyaltak. 
2015. január 22-én a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal együttes ülést tartottak. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2014. december 2-i ülésén elsőként a munka és magánélet összehangolását segítő helyi, 
innovatív kezdeményezések Komlón TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez kapcsolódó 
együttműködések kialakítása tárgyú előterjesztés szerepelt a bizottság napirendjén, majd a „Jó 
Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló 
megállapodás a HegyhátMédia Kft.-vel, a nem költségvetési szervek támogatására kiírandó 
pályázat ügyében foglaltak állást. Átruházott hatáskörben köznevelési intézmény Intézményi 
Tanácsa tagságáról és a Komló Városi Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
ügyében döntött a bizottság. 
December 18-án a Városgondnokság alapító okiratának módosítását tárgyalták. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
December 2-i ülésén a helyi adórendelet módosítása, az IMBI Kft., a Bányai Bt., valamint az 
Ivicz Bt. munkahely-teremtési támogatási kérelme, a nemzetiségi önkormányzatokkal 
kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyása, a HegyhátMédia Kft.-vel a „Jó 
Szerencsét” kiadvány kiadásáról és Komló város honlapjának üzemeltetéséről kötendő 
megállapodás, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme és a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagságáról és a Komló-Habilitas Nonprofit 
Közhasznú Kft.-ben az önkormányzati képviselet módjáról szóló döntés szerepelt a bizottság 
napirendjén. Ezt követően a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztató, a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett 
személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele, majd a 2015. évre szóló 
belső ellenőrzési terv és a 2015-2019. évekre szóló stratégiai terv kérdésében foglalt állást a 
bizottság. Ezek után a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló 
beszámoló, a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat kérdésében tárgyaltak, majd 
tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről. Zárt ülésen a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. igazgatódási tagjainak megbízatásáról és a Komlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. ügyvezetéséről szóló döntés szerepelt a bizottság napirendjén. 
December 18-án a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülést tartottak. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
2014. november 26-án a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú pályázathoz 
kapcsolodó képzési program közbeszerzési eljárásának eredményhirdetéséről, a KEOP-
5.5.0/K/14-2014-0023 „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón” című 



 

 

pályázatához kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint az Önkormányzati 
könyvvizsgálattal kapcsolatos ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról döntöttek. 
November 28-án Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról hoztak döntést. 
December 3-án elsőként szakember letelepítés ügyében döntöttek, majd a szociális és 
gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról. a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatásra kiírandó pályázati felhívás közzétételéről, a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének elfogadásáról, valamint a 
nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról foglaltak állást. 
Napirenden szerepelt még a közbeszerzési szabályzat módosítása, a 2014. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslat, az igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása, a köztemetőről 
és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása és a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkozatott köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló önkormányzati rendelet elfogadása is. Mindezek után a helyi adórendelet módosításáról, 
a munka és magánélet összehangolását segítő helyi, innovatív kezdeményezések Komló 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez kapcsolódó együttműködések kialakításáról és a 
2015. I. félévi kitüntetési javaslatokról tárgyalt a bizottság. 
December 11-én a KEOP-5.5.0/K-2014-0024 számú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 
ajánlattételi felhívásának módosításáról és Komló Város Önkormányzat független 
Önkormányzati könyvvizsgálati feladatainak ellátásáról döntöttek. 
A 2015. január 22-i rendkívüli képviselő-testületi ülést megelőzően a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen az Integrált Településfejlesztési Stratégia és 
Településfejlesztés Koncepció kidolgozása, valamint Komló város hatályos kül- és belterületi 
szabályozási tervének felülvizsgálatára vonatkozó határozat ügyében foglaltak állást, majd 
átruházott hatáskörben szakember letelepítésére szolgáló lakás bérbeadásáról döntött a 
bizottság. 
Rendkívüli ülésre került sor 2015. február 5-én, melyen a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 
azonosító számú „Lakhatási integráció Komlón" projekthez kapcsolódó irodaszer beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásáról, a „Komló Mecsekjánosi-árok (hrsz: 2822) rézsűcsúszás, 
valamint az újtelepi út (hrsz: 906/45) útburkolat károsodások helyreállítása" tárgyú beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásáról és a „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján 
Komló közigazgatási területén belül (irsz:7300) a Megrendelő tulajdonát képező vagy 
használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a 
közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0023 pályázati 
kódszámú Európai Uniós pályázat keretében" tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás értékelésére vonatkozó előterjesztésről döntött a bizottság. 
 

III. 
 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben döntött: 

− két fő részére 60.000.- - 60.000.- Ft. szociális kölcsön megállapításáról, 12 havi 
részletfizetés engedélyezésével, 

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

− 19 fő részére szemétszállítási díjtámogatás megítéléséről (két fő kérelmét 
jövedelemtúllépés miatt elutasította). 

December 17-i ülésén: 
− a Komló, Anna akna 3. fsz/4. szám alatti 1 szoba, komfort nélküli, 
− a Komló, Kazinczy F. u. 11. I/1. szám alatti 1 szoba félkomfortos és 



 

 

− a Komló, Kazinczy F. u. 11. I/2. szám alatti 1 szoba félkomfortos önkormányzati 
lakás bérbeadásáról. 
 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
− a Nagy László utca 2336 hrsz-ú lakótelek vételára befizetési határidejének 2014. 

december 23-ig történő meghosszabbításáról azzal, hogy amennyiben a fenti 
határidőig nem történik meg az adásvételi szerződés aláírása és a vételár fennmaradó 
részének befizetése, úgy a liciteljárás nyertesei elveszítik a liciteljárás során befizetett 
versenytárgyalási előleget. Az ingatlan sikertelen értékesítését követően a bizottság 
továbbra is fenntartja értékesítési szándékát, azonban az ingatlant nem hirdeti meg 
ismételten, a vételárat konkrét jelentkező esetén határozza meg. 

− az önkormányzati tulajdonú, komlói 6039/99 hrsz-ú ingatlan megosztásáról, a 
megosztás során keletkezett, a szabályozási terv által hétvégi házas üdülőterület 
övezetbe sorolt kb. 1123 m2 nagyságú terület forgalomképessé történő minősítéséről 
és telek-kiegészítésként történő értékesítéséről a 6039/98 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 
számára azzal, hogy a megosztással és értékesítéssel járó valamennyi költséget a 
kérelmező viseli. A bizottság az ingatlan vételárát 200 Ft/m2 összegben (ÁFA mentes) 
határozta meg. A vevőnek a terület vételárán és a fenti költségeken felül meg kell 
térítenie a forgalmi értékbecslés díját (25.000.- Ft) is. 

− az önkormányzati tulajdonú bajai 9133 hrsz-ú, 2481 m2 nagyságú „hétvégi ház és 
gazdasági épület” megnevezésű ingatlan második versenytárgyalására a kikiáltási ár 
9.000.000.- Ft összegben történő meghatározásáról. A licit nyertesének a terüelt 
vételárán felül meg kell fizetnie a forgalmi értékbecslés díját (25.000.- Ft) is. 
Utasította a jegyzőt, hogy a versenytárgyalás kiírásáról, majd az adásvételi szerződés 
elkészítéséről és a vételár befizettetéséről gondoskodjon. 

− a december 2-án Szabó László telek-kiegészítési kérelme kapcsán hozott határozat 
visszavonásáról azzal, hogy a komlói 6039/99 hrsz-ú ingatlanból leválasztott kb. 1123 
m2 nagyságú területrészt önálló üdülőtelekként kívánja értékesíteni. Az üdülőtelek 
kialakításáról és liciteljárás keretében történő értékesítéséről a későbbiekben külön 
előterjesztés keretében dönt a bizottság. Ennek lebonyolításáig a terület haszonbérbe 
adható a kérelmező részére. 

 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 

− a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Komló Város 
Önkormányzat területén székhellyel rendelkező köznevelési intézmények Intézményi 
Tanácsába az önkormányzati választási ciklus végéig az alábbi képviselőket delegálta: 

Intézmény megnevezése Székhely Delegált képviselő 
Kenderföld – Somági 
Általános Iskola 

7300 Komló, Gagarin u. 4.  Szarka Elemér 

Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség u. 
32.  

Mink Ernő és dr. György 
Zóra 

Komlói EGYMI 7300 Komló, Tompa M. u. 
14.  

Hegedűs Norbert 

Kökönyösi Szakközépiskola 7300 Komló, Alkotmány u. 
2.  

Polics József 

− a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda csoportjainak engedélyezett létszámát az 
alábbiak szerint állapította meg: 

 
Belvárosi Tagóvoda: 
Katica csoport          28 fő 
Napraforgó csoport      28 fő. 
 



 

 

A jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörében: 
2014. november 26-án: 

− megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 38-39. §-ában foglalt vagyonnyilatkozat-tételi és méltatlansággal 
kapcsolatos kötelezettségének minden képviselő és külső bizottsági tag határidőben 
eleget tett. 

− a „Lakhatási integráció Komlón." tárgyú projekt (DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003) 
keretében képzési program lebonyolítása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nyelvtanoda Kft.-t (8200 
Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 18) hirdette ki az eljárás nyerteseként. Utasította a 
jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőt tájékoztassa. 

− a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón " megnevezésű pályázattal 
kapcsolatban az ajánlattételi felhívást elfogadta és felkérte a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

− a független önkormányzati könyvvizsgálat feladatának ellátására 2015-től 2019. 
költségvetési évek tekintetében kiírásra kerülő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
tervezetét megismerte. Egyetértett az egyszerű ajánlattételi felhívás tartalmával és az 
eljárás lefolytatásával. 
Az ajánlattételre meghívásra kerülőként jelölte meg az alábbiakat: 
• AD-MŰ Kft. Orbán Irén 2481 Velence, Tulipán utca 35/b, 
• dr. Kósáné Hetesi Ildikó 7300 Komló, Széehenyi u. 47. 
• Krisztiánné Nagy Gabriella 7631 Pécs, Postavölgyi út 4/2. 

2014. november 28-án: 
− a Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság javaslata alapján az I. rész 
tekintetében az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt-t, míg a II. rész tekintetében a 
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-t hirdette ki az eljárás nyerteseként. A 
második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot mindkét rész 
tekintetében az E.ON Energiaszolgáltató Kft. tette. A Bizottság utasította a jegyzőt, 
hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 

2014. december 3-án: 
− döntött a Komló, Kossuth Lajos u. 95. IV/2. szám alatti és a Komló, Bajcsy Zs. u. 1. 

III/9. szám alatti összkomfortos önkormányzati bérlakás szakember letelepítés céljából 
történő bérbeadásáról. 

2014. december 11-én: 
− a KEOP-5.5.0/K/-14-2014-0023 azonosítószámú, „Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása Komlón” megnevezésű pályázattal kapcsolatos módosított ajánlattételi 
felhívást elfogadta. Felkérte a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

− a „Komló Város Önkormányzat független önkormányzati könyvvizsgálati feladatainak 
ellátása” tárgyú, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította, és az AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1092 
Budapest, Ferenc körút 2-4.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság 
felhatalmazta a polgármestert, hogy az AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-vel 
a vállalkozási szerződést 2015-2019. költségvetési évekre 1.400.000,- Ft+ÁFA/év 
összeggel kösse meg. 

2015. január 22-én: 
− döntött a Berek u. 10/A. IV/3. szám alatti 1 szoba összkomfortos önkormányzati lakás 

szakember letelepítése jogcímen történő bérbeadásáról. 
2015. február 5-én: 

− a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosító számú „Lakhatási integráció Komlón" 
projekthez kapcsolódó irodaszer beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és 
jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 



 

 

1) TF Center Kft.    7300 Komló, Pécsi út 1. 
2) Axidóm Bt.       7300 Komló, Székely B. u. 33/3 
3) CP-Info Tech Bt. 7300 Komló, Mecsekfalu u. 5 

A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti vállalkozók 
részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
− a „Komló Mecsekjánosi-árok (hrsz: 2822) rézsűcsúszás, valamint az újtelepi út (hrsz: 

906/45) útburkolat károsodások helyreállítása" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását megvitatta, és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel 
a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1) FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u.13.) 
2) VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
3) LAKIBER Kft. (7300 Komló, Zichy M. u. 8.) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
− a „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Komló közigazgatási területén 

belül (irsz:7300) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló 
közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás 
korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0023 pályázati kódszámú 
Európai Uniós pályázat keretében" tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és jóváhagyta az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot megajánló nyertes ajánlattevőt az alábbiak szerint: 
 

Közös ajánlattevők: 
Közös ajánlattevő vezető tagja:   U Light Kft. 
Közös ajánlattevő vezető tag székhelye: 1119 Budapest, Vahot utca 6. 
 
Közös ajánlattevő tagja: 
Közös ajánlattevő tag székhelye: 
Simó Villamossági Kft. 7720 Pécsvárad, 1814/3.hrsz. 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 171.839.993.-Forint.  

A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
értesítse és felkérte a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse 
meg. 

 
 IV. 

Egyebek 
 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2014. december 16-i ülésének jegyzőkönyve. 
 
II. Tájékoztató a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. lejárt határidej ű 
számlaállományáról 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok adatszolgáltatása alapján a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. lejárt 
határidejű számlaállománya 2015. január 31-i fordulónappal a következő: 



 

 

 

Gazdasági társaság Hátralék 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. 90.224.784,- Ft 
Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 6.145.726,- Ft 
Mohács-Víz Kft./ Baranya-Víz Zrt. 10.366.626,- Ft 
Komló-Víz Kft. 792.547,- Ft 
Összesen 107.529.683,- Ft 

 
III. Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége (MABOSZ) tagsággal 
kapcsolatos beszámoló 
 

A képviselő-testület 18/2011. (II.3.) számú határozatával 2011-2014. december 31-ig 
Krajnyák Józsefet hatalmazta fel a szövetségben a település képviseletére. Krajnyák József 
elkészítette az elmúlt időszakról szóló beszámolóját, mely jelen előterjesztés 3. számú 
mellékleteként került csatolásra. A beszámolóban felsorolt mellékletek terjedelmi okokból 
nem kerülnek kiküldésre, azok eredetben megtekinthetők a hivatal I. emelet 105. irodájában. 
A 2015-ös évtől – a Szövetség Alapszabályában foglaltakra is figyelemmel – a település 
képviseletét személyesen kívánom ellátni, melyről 2015. január 22-én kelt levelemmel 
tájékoztattam Elnök Urat. 
 

IV. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 

Az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
  

V. Tájékoztató a Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának időpontjáról 
 

A rendőrkapitány minden év elején elkészíti a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. 
Rendőrkapitány Úr kérésére az ehhez kapcsolódó napirend tárgyalására a képviselő-testület 
márciusi rendes ülésén kerül sor. 
 

VI. Tájékoztató a településrészi önkormányzatok létrehozásával kapcsolatban 
 
A Tisztelt Képviselő-testület az alakuló ülésén alkotta meg a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletét, melynek 32. § (1) 
bekezdésében úgy rendelkezett, hogy településrészi önkormányzat létrehozására az alakuló 
ülést követő 90 napon belül van lehetőség. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény jelenleg 
hatályos rendelkezései szerint „A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározottak szerint - valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére 
településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és 
más, az adott településrészen élő választópolgárokból… A részönkormányzat szervezetére, 
működésére és tagjaira … a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.” Ezen 
rendelkezésekből az következik, hogy jelenleg a részönkormányzatok testületeire is 
alkalmazni kell az önkormányzati törvény 58. § (1) bekezdésének azon rendelkezését, hogy: 
„A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az 
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a 
polgármester.” (Az önkormányzati törvény egyéb rendelkezéseiből levezethető, hogy az 
alpolgármester sem.) 
A kérdésben állásfoglalás-kéréssel fordultunk a Kormányhivatal felé, mert álláspontunk 
szerint kivitelezhetetlen egy tizenhárom fős testületből – a polgármestert és az alpolgármestert 
nem számítva – úgy kialakítani működőképes és főként adott településrész sajátos érdekeit 



 

 

szem előtt tartó részönkormányzatot, hogy a részönkormányzat elnökét és - az elnökkel együtt 
számított - tagjainak több mint a felét a képviselő-testület tagjai alkossák. A Kormányhivatal 
válaszában megerősítette a bizottságokra vonatkozó szabályok alkalmazásának 
kötelezettségét. 
 

Az Országgyűlés elé azonban 2014. december 8-án benyújtásra került egy, a településrészi 
érdekek fokozottabb érvényesítéséről szóló törvénymódosító javaslat, mely a képviselő-
testület hatáskörébe utalná a részönkormányzatok testületei tagjainak megválasztását – a 
jelenlegi kötött szabályozás megváltoztatásával. A módosító javaslat megszünteti a képviselő-
testület bizottságaira vonatkozó háttérszabályozás alkalmazását a településrészi 
önkormányzatok tagjaira vonatkozóan, azaz a jövőben a településrészi érdekek fokozottabb 
érvényesítése érdekében nem kellene többségben lenniük a megválasztott települési 
képviselőknek a településrészen élő választópolgár tagok rovására. 
Fenti bizonytalan jogszabályi környezetre figyelemmel javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek, hogy az SZMSZ-ben rögzített 90 napos határidőt kivételesen hosszabbítsa meg 
2015. május 31. napjáig. 
 

A településrészi önkormányzatok megalakításának költségvetési vonatkozásai a 2015. évi 
költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalásáról szóló előterjesztésben kerültek részletezésre. 
 
 

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 munkájáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta 
folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
 

− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa Társulási Ülésének 
jegyzőkönyvében foglaltakat, 

− a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. lejárt határidejű számlaállományáról szóló 
beszámolót, 

− a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége tagságával kapcsolatos 
tájékoztatót, 

− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 

− a Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának időpontjáról szóló tájékoztatót, 
− a részönkormányzatok létrehozásával kapcsolatos tájékoztatást. 

 

A képviselő-testület a településrészi önkormányzatok létrehozására megállapított határidőt 
2015. május 31-ig meghosszabbítja. 
 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Krajnyák József Úrnak a MABOSZ tagságában 
végzett munkájáért. 

 

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

Határid ő: 2015. március 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

Komló, 2015. február 11. 
         Polics József 
         Polgármester 



 

 

 
1. sz. melléklet 



 

 

2. sz. melléklet 
 
 

Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 
2014. december 16-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Polics József köszöntötte a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által fenntartott intézmények vezetőit. 
A jelenléti ívből megállapította, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv írott és 
digitális formában kerül rögzítésre. Az ülést 9 óra 8 perckor megnyitotta.  
 
A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyet a tanácstagok kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadtak.  
 

1. sz. napirendi pont 
 
Bizottsági tagok megválasztása, a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. 
mellékletének módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Bikal és Oroszló települések polgármesterei jelenleg a Társulás Tanácsa egyik 
bizottságának sem tagjai, ezért az elnök javasolta a Pénzügyi és a Területfejlesztési 
Bizottság létszámának 1-1 fővel történő megemelését, Kőműves József bikali 
polgármester Területfejlesztési Bizottsági tagként, Molnár Gábor oroszlói 
polgármester Pénzügyi Bizottsági tagként történő megválasztását. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egy tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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Az Elnök előterjesztésében a Társulás Tanácsa a bizottsági tagok megválasztása, a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. mellékletének módosítása tárgyú 
előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Településfejlesztési Bizottság, illetve a Pénzügyi 
Bizottság létszámát 1-1 fővel megnöveli. 

 
2.) A Társulás Tanácsa Kőműves József polgármestert megválasztja a 

Településfejlesztési Bizottság, Molnár Gábor polgármestert a Pénzügyi 
Bizottság tagjának.  

 
3.) A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy intézkedjen az újonnan 

megválasztott  bizottsági tagok Szervezeti és Működési Szabályzaton történő 
átvezetéséről 2015. január 1-jei hatállyal. 

 
Határid ő:  azonnal, illetve 2014. december 31. 
Felelős:  elnök 
 
 

2. napirendi pont 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetésének módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2014. évi költségvetési előirányzatokat 
korrigálni szükséges az elmúlt időszak változásainak figyelembe vételével.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egy tatózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014 
évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 

 



 

 

 
az összes bevételt  587 648 ezer Ft-ban 
 
az összes kiadást                                           587 648 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 
 

                Ebből: 
        A működési célú kiadásokat   587 525 ezer Ft-ban 
 

• a személyi juttatásokat    206 444 ezer Ft-ban 

• a munkaadókat terhelő járulékokat    52 548 ezer Ft-ban 

• a dologi kiadásokat                                   97 846 ezer Ft-ban 

• az elvonásokat és befizetéseket               4 841 ezer Ft-ban 

• az egyéb működési célú kiadásokat      29 896 ezer Ft-ban 

• a központi, irányítószervi támogatás folyósításának 

összegét                                               195 950 ezer Ft-ban 
 

          A felhalmozási célú kiadásokat 
•  a beruházási kiadásokat                                123 ezer Ft-ban  

                    állapítja meg. 
 

                  A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 91,5 fő 
 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014 évi költségvetésének 
összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és 
kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a 
III. számú melléklet tartalmazza. 

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

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

 
4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak, a Szilvási 

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

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

megoszlását tükrözi. 

 



 

 

6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a. 
számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét. 

 
7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 

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

 
8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde önállóan 

működő intézménye kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet tükrözi.  

 
9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014.évi teljesített 

normatív támogatásainak jogcímenkénti intézményenkénti és ezen belül 
településenkénti alakulását a VIII. számú, IX. számú és a X.számú mellékletek 
mutatják be. 

10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014.évi engedélyezett 
álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek  intézmények ezen belül 
szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a. számú melléklet és a 
VII/b. számú melléklet szerint alakul. 

11. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014.évi előirányzat-
felhasználási ütemtervét a XI/a és a XI/b. számú mellékletek mutatják be. 

12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi likviditási terve 
a XII. számú mellékletben látható. 

13. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás településeinek 2014. évi 
tagdíj  

és gyepmesteri tevékenységhez tervezett hozzájárulását a XIII. számú melléklet 
mutatja be. 

 
14.  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás felhatalmazza az Elnököt- 

utólagos beszámolási kötelezettség mellett- a költségvetési határozat módosítására 
az alábbi pontokban meghatározott esetekben: 

 
a) tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére, 

b) az egyedi tanácsi döntések költségvetési határozaton történő haladéktalan 
átvezetésére, 



 

 

c) az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű felügyeleti szervi és pályázati 
előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos előirányzatok 
módosítására, 

d) a technikai, vagy korrekciós jellegű előirányzat változtatások, illetve 
átcsoportosítások átvezetésének jóváhagyására. 

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

Intézményvezetők 
 
 

3. napirendi pont 
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás tárgyú 2015. évre vonatkozó szerződés megkötése 
 
Előadó:  Polics József  elnök 
 
Kasziba Zsuzsanna tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezt a szerződést minden évben 
meg kell kötni a főigazgatósággal a folyamatos együttműködés érdekében.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. 
 
Az elnök a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyú 2015. évre vonatkozó szerződés 
megkötése tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa hozzájárul a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyú 2015. évre vonatkozó szerződés 
megkötéséhez. 

 
2.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt a szerződés hosszabbítás aláírására.  

 



 

 

3.) A Társulás Tanácsa felkéri Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezetének vezetőjét, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe a szerződés hosszabbításból származó bevételeket. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  elnök 

Kiss Béláné GESZ vezető  
(a Társulás Tanácsa jóváhagyó döntése esetén) 

 
 

4. napirendi pont 
 
A Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság jelzőkészülékek bérletére vonatkozó szerződésmódosítás megkötése 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az elnök ismertette, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban alkalmazott 
jelzőkészülékeket jelenleg a Társulás bérli a Body Guard Hungary Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól. Mivel a szolgáltatást ténylegesen a 
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ biztosítja, célszerű lenne, ha 
jövő évtől kezdődően az intézmény és a cég között állna fenn a bérleti jogviszony. 
Részben ezért, részben pedig a bérleti jogviszony egyéb feltételeinek változása miatt 
szükséges a korábban megkötött szerződés módosítása. 
 
Kasziba Zsuzsanna elmondta, hogy a modernebb rendszer használatához szükséges a 
szerződésmódosítás.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolta.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa Body Guard Hungary Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal jelzőkészülékek bérletére vonatkozó 
szerződésmódosítás megkötése tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa hozzájárul a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társasággal jelzőkészülékek bérletére vonatkozó szerződés 
módosításához. 

 



 

 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 
vezetőjét és a Társulás elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 

 
3.) A Társulás Tanácsa felkéri Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 

Szervezetének vezetőjét, hogy az intézmény 2015. évi költségvetésének tervezése 
során vegye figyelembe a szerződés módosításából származó kiadásokat. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
   Kiss Béláné GESZ vezető 
 
 

5. napirendi pont 
 
Helyi védelmi bizottságba tag delegálása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az elnök tájékoztatta a Tanácsot, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a helyi 
védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a járás területén található 
települések polgármesterei által megválasztott polgármestert is.  
 
Javasolta Kárpáti Jenő Magyarszék polgármestere helyi védelmi bizottságba történő 
delegálását. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Kárpáti Jenő elfogadta a felkérést. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a 
Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a helyi 
védelmi bizottságba tag delegálása tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa Kárpáti Jenő polgármestert delegálja a helyi védelmi 
bizottságba. 

 
Határid ő: értelem szerint 
 



 

 

6. napirendi pont 
 
A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának és 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása 
 
Az elnök ismertette, hogy a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 
Szászvári Idősek Klubja működési engedélye 2014. december 31. napján lejár, mivel 
nem történt meg az épület akadálymentesítése és a jogszabályok további haladékot 
nem engednek. Az időskorúak ellátásáról Szászvár a jövőben házi segítségnyújtás 
keretében kíván gondoskodni. 
 
Ehhez módosítani kell az intézmény alapító okiratát és szolgáltatói nyilvántartásba 
bejegyzett adatait. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a körülményeket és a 
szükséges intézkedéseket.  
 
Kasziba Zsuzsanna megjegyezte, hogy a képviselő-testületeknek erről tárgyalniuk 
kell minél hamarabb, mivel a működési engedély 2014. december 31. napjával lejár. 
 
Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolta.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a Komló Térségi Integrált Szociális 
Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta. 
  

1.) A Társulás Tanácsa az 1. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot és módosító okiratot 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 szolgáltatói nyilvántartás módosítását kezdeményezze. 
 
4.)  A Társulás Tanácsa elfogadja a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 

Központ szakmai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának 
módosítását. 

 
5.)  A Társulás Tanácsa felkéri Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 

Szervezetének vezetőjét, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során a fenti 
változásokat vegye figyelembe és építse be a költségvetési határozatba. 

 



 

 

6.)  A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Társulás Elnökének intézményi jogviszonyok 
megszüntetésére irányuló intézkedését. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
   Kiss Béláné GESZ vezető 
 
 

7. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az elnök elmondta, hogy a Társulási Megállapodást is módosítani szükséges a 
Szászvári Idősek Klubja telephely megszűnése miatt, illetőleg átvezetésre kerültek a 
Társulási megállapodás 2. számú mellékletén a 2014. január 1-jei lakosságszámok. 
 
dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy először az alapmegállapodást kell 
módosítani, majd a Társulás döntése alapján lehet kezdeni az engedélyezést. Először a 
Társulás döntése, majd aztán a települések döntései szükségesek. A 6. és 7. napirendi 
pontokat a települések képviselő-testületeinek is tárgyalni kell. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
 
Az elnök felhívta a polgármesterek figyelmét, hogy településeiken ezt a napirendi 
pontot rendkívüli testületi ülés keretében lehetőség szerint még ezen a héten tárgyalják 
meg és az erről szóló határozati kivonatot küldjék meg. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

41/2014. (XII. 16.) sz. Tct. Határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a 
Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. számú melléklet szerinti módosított Társulási 
Megállapodást jóváhagyja. 

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

Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
 



 

 

 
8. napirendi pont 

 
Egyebek 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Szászvár képviselője arról tájékoztatott, hogy egy kormányrendelet alapján a község 
kikerült a kedvezményes besorolásból és „átmenetileg kedvezményezett” térséggé lett. 
Szerinte ezáltal kevesebb támogatásban részesülnek majd. Megemlítette, hogy lesznek 
pályázati lehetőségek, melyekből Komló kieshet.  
 
Polics József elmondta, ugyanazokkal a feltételekkel határozták meg a 
kedvezményezett térségeket, mint régen. A Központi Statisztikai Hivatal adatai és a 
képlet alapján lettek a besorolások meghatározva. A képletek módosítására már tettek 
javaslatot, de még nem tudták elérni, hogy megváltoztassák, illetve ne a „H”-kra 
alapozott járási besorolások szülessenek meg. Úgy gondolja, az a képlet rossz, 
amelyiknél Komló és térsége kedvezőbb helyzetben van, mint más térségek. 
Véleménye szerint nem fog egyik térség sem hátrányt szenvedni.  
 
Kárpáti Jenő a költségvetésben az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulások lakosságszám arányos mértékről érdeklődött.  
 
Kiss Béláné elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálatnál dolgozók, főiskolai 
végzettséggel rendelkeznek, és meghatározott, hogy az adott körzetben milyen 
besorolást kell nekik adni. Itt nem a lakosságszám a meghatározó, hanem az adott 
körzetben foglalkoztatott dolgozó besorolása. 
 
Polics József sajnálattal közölte, hogy a Cikói Hulladéktársulási ülésen senki sem vett 
részt rajta kívül. Januárban újból megtartják, ezért kérte a polgármestereket, hogy 
kísérjék figyelemmel az időpontot, valamint küldjenek maguk helyett alpolgármestert, 
ha nem tudnak részt venni. 
Ismertette, hogy a Baranya-Víz Zrt. 2015. január 1-jétől cégbírósági bejegyzéssel fog 
rendelkezni. A MEH-engedély szintén folyamatban van, melyet várhatóan még ez év 
végén megkapnak. Ahhoz, hogy a Mohács-Víz Kft. beolvadjon a Baranya-Víz Zrt.-be, 
ahhoz feltételeknek kell megfelelni. Egyenlőre egy speciális feltételt még nem sikerült 
teljesíteni. Ehhez két út közül lehet választani, az egyik, hogy a tagok 
(önkormányzatok) pótbefizetést teljesítenek, a másik pedig az eszközhasználati díj 
csökkentése, egységesítése a Mohács-Víz Kft. területét érintő önkormányzatoknál. A 
tagoknál a pótbefizetés nem lehetséges, mert nem tudják teljesíteni. A víz- és 
csatornadíj lakossági részénél 10%-os mértékében lenne meghatározva az 
eszközhasználati díj mértéke. Annak érdekében, hogy a beolvadás megtörténjen 102 
millió forintot kell még lefaragni a veszteség lenullázására. Jelenleg ezen dolgoznak, 
és nagy valószínűséggel erről az év végén még többször is tárgyalni kell, hogy a 
megfelelő döntést meghozzák.  
 
dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a Tanácsot, hogy a Mohács-Víz Kft-től az 
önkormányzatok által tegnap kézhezvett levélben egy határozat minta szerepel. Kérte, 



 

 

hogy tanulmányozzák át az abban foglaltakat, és jelezte, hogy a komlói 
önkormányzattól még a mai nap folyamán – segítségképpen – kapnak egy képviselő-
testületi határozat mintát. Kérte, hogy ez utóbbit és ne a Mohács-Víz Kft-től kapott 
határozat mintát alkalmazzák. 
 
Kőműves József megkérdezte, miért van szükség a beolvadásra. 
 
Polics József: a beolvadásra azért van szükség, mert a víziközmű törvény különböző 
időszakokra meghatároz különböző fogyasztói egyenértékeket, amit el kell érni ahhoz, 
hogy a továbbiakban is megkapja a vízmű a működési engedélyt. Az első körben nem 
volt meg az ötvenezer fogyasztói egyenérték. Ezért üzemeltetési szerződést kötöttek 
(úgymond beolvadtak) a Mohács-Víz Kft.-vel, ezáltal üzletrészt szerezve. Több 
település is érdekelt, 100-an vannak ebben a rendszerben, a volt Komló-Víz Kft., a 
Mohács-Víz Kft., és a Tenkes-Víz Kft. települései. Ahhoz, hogy hosszútávra 
megkapják az üzemeltetési engedélyt, el kell érni a 150 ezer fogyasztói egyenértéket. 
Sajnos ez nincs meg, csak akkor, ha folyamatosan bővítik a településeket. A Mohács-
Víz Kft.-be azért történt beolvadás, mert e cég paraméterei voltak a megfelelőbbek. A 
következő napokban pedig arról folynak a tárgyalások hogyan olvad be a Sziget-Víz 
Kft. 
Két témában kell még a héten rendkívüli képviselő-testületi ülést tartani a 
településeknek: a Baranya-Víz Kft. beolvadásához szükséges 10 %-os 
eszközhasználati egységes díjról és az előző két napirendről. Kérte, hogy a testületi 
döntésről készült határozatokat küldjék meg az Intézményfelügyeleti Iroda 
ügyintézőjének. 
 
Megköszönte az éves munkát, áldott, békés, boldog karácsonyt és boldog új esztendőt 
kívánt, majd az ülést 9 óra 50 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

      Polics József 
               Elnök 

 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 
Wachené Király Ágnes 
 



 

 

3. sz. melléklet 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

4. sz. melléklet 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal  
Komlói Járási Hivatal  

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
 

 
Komló Város Önkormányzat    
Polgármestere, és Képviselőtestülete részére 
 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének teljes illetékességi területén a legfrissebb munkaerő-piaci adatok alapján a 
nyilvántartott álláskeresők száma 2754 fő, aránya 10,9%.  
 

  2014. október 2014. november 2014. december 

 
Komló város 993 9,40% 900 8,50% 918 8,70% 

Teljes illetékességi területünk 
 

2898 
 

11,50% 2738 10,90% 2754 10,90% 

 
 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 
A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában  
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• Nyilvántartott álláskereső: 918 fő (+18 fő az előző hónaphoz képest),  
aránya 8,70% 

• Tartósan regisztrált: 174 fő (-4 fő az előző hónaphoz képest) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 107 fő (+3 fő az előző hónaphoz képest) 
• FHT: 186 fő (-2 fő az előző hónaphoz képest) 

 
 
 
Közfoglalkoztatás (Komló város): 
Városunk a megadott határidőre ismét elkészítette a Start közfoglalkoztatási programterveit, 
melyekre az alábbiak szerint pályázott: 

- belvízelvezetési programra 140 fővel, 
- mezőgazdasági földutak rendbetétele programra 110 fővel, 
- helyi sajátosságokra épülő programra 310 fővel, 
- közutak, járdák felújítása, karbantartása programra 150 fővel, 
- mezőgazdasági programra 120 fővel. 

 
A programok valószínűsíthetően 03.01-vel kezdődhetnek, kivételt képez a helyi sajátosságra 
épülő program, mivel az 03.15-e után indulhat. 
Ezen túl várjuk, a hosszútávú közfoglalkoztatás lehetőségét is, hogy minden regisztrált 
álláskereső lehetőséget kaphasson a munkavégzésre, amennyiben a nyílt munkaerőpiacon 
nem tud elhelyezkedni. 
 
Elsődleges munkaerőpiac:  
A Munkaügyi Központból kapott tájékoztatás szerint rövidesen ismét lehetőség lesz a 
vállalkozások számára a munkavállalók utáni foglalkoztatások támogatására. A 
támogatásokról részletesebben remélhetőleg a következő beszámolómban már bővebben 
tudok tájékoztatást adni. 
 
Szervezés alatt vannak az Ifjúsági Garancia programon belüli képzések, várhatóan március-
április havi kezdéssel.  
 
 
 
Komló, 2015.02.09. 
 
 
    Tisztelettel: 
       Götzerné Páva Mária 
       kirendeltségvezető 
 








