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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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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 93/2014. (VIII.14.) számú határozat alapján 2014. decemberében támogatási szerződést 
kötöttünk a Santex Komlói Kft.-vel, majd ezt követően 2015. január elején a kedvezményes 
bérleti díjra vonatkozó bérleti szerződés is létrejött a Városgondnokság és a Kft. között. 
 
A 131/2014. (XII.18.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette.  
 
A 150/2014. (XII.4.) számú határozat alapján a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
határidőben elkészítette és 2014. december 8. napjával léptette hatályba közbeszerzési 
szabályzatát. A Komló Városi Óvoda - tekintettel arra, hogy intézményüknél nem jellemzőek 
a közbeszerzési eljárások, állandó közbeszerzési szabályzattal nem rendelkezik, szükség 
esetén - a Kbt-ben foglalt lehetőséggel élve - eseti közbeszerzési szabályzatot fogadnak majd 
el. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete, továbbá a Komló Város 
Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2014. nyarán, illetve 
őszén aktualizálta közbeszerzési szabályzatát, a határozatnak megfelelően azokat 
decemberben felülvizsgálták, de módosításukra nem volt szükség. Komló Város 
Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, valamint Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága a határozat értelmében felülvizsgálta közbeszerzési 
szabályzatát, és a szükséges módosításokat elvégezték, a módosításokkal egységes szerkezetű 
közbeszerzési szabályzataik 2015. január 1-jével léptek hatályba. 
 
A 3/2015. (II.19.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette.  
 
A 6/2015. (II.19.) számú határozat elfogadását követően a Komlói Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány március első felében kuratóriumi ülést tart, melyen megválasztja a kuratórium 
titkárát. A kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagoknak a hatályos jogszabályokra tekintettel 
új összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük. Amint rendelkezésre állnak az új 
nyilatkozatok, kezdeményezzük a változásbejegyzési eljárást a Pécsi Törvényszéknél. 
 
A 9/2015. (II.19.) számú határozat alapján a Komlói Polgárőr Egyesület garázs ingyenes 
használatára vonatkozó szerződés aláírásra került. 
 
A 12/2015. (II.19.) számú határozat alapján a polgármester a Mambó Rádió Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel (Rádió 1) a közszolgálati együttműködési keretszerződést aláírta. 
 
A 16/2015. (II.19.) számú határozat alapján a polgármester a fellebbezőket a testületi 
döntéséről indokolással ellátott határozattal tájékoztatta. 
 
 
 



 

 

II. 
 

A bizottságok 2015. február 17. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
2015. február 18-án tartott ülésén a 2015. évi költségvetés első fordulás anyagáról, a fogászati 
ügyelet 2015. július 1-től történő ellátásáról, a települési támogatásokról, valamint a szociális 
és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelettervezetről tárgyalt a bizottság. Az 
adósságkezelésről szóló rendelet tárgyalását követően az egyebek napirendi pont után zárt 
ülésen szociális kölcsön megállapításáról, és szemétszállítási díj támogatások odaítéléséről 
döntött a bizottság. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
 
Február 17-i ülésén a Komlói Polgárőr Egyesület helyiség használati kérelméről, a Baranya-
Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásáról, a Komlói Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, rekreációs célú földterületek kijelöléséről, 
majd a 2015. évi költségvetés első fordulós előterjesztéséről tárgyaltak. Ezt követően 
döntöttek a Jehova Tanúi Komlói Gyülekezet közterület-használati engedélyéről. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 
Ugyancsak február 17-én tartotta ülését a bizottság, melyen elsőként a 2015. évi költségvetés 
első fordulás tárgyalása, majd a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési 
keretszerződés meghosszabbítása, Komló város 2015. évi rendezvénynaptára, a köznevelési 
intézmények további működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala szerepelt napirenden, 
majd megállapította a bizottság a 2014/15-ös nevelési év óvodai éves nyitva tartásának 
időtartamát. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
Február 17-én tartott ülésén elsőként az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről szóló rendeletről, majd a köznevelési intézmények további működtetésével 
kapcsolatos döntésekről, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés 
meghosszabbításáról, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról, majd a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásáról tárgyaltak. 
Ezt követően az ÁSZ utóellenőrzés tapasztalatai és intézkedési terv, a 2015. évi költségvetési 
rendelet első fordulós tárgyalása tárgyú napirendek szerepeltek a bizottság előtt, végül 
tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
2015. február 18-i ülésén elsőként szakember letelepítéséről döntött a bizottság, majd a helyi 
kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a 2015. évi 
költségvetési rendelet első fordulós előterjesztéséről, a munkahelyteremtés támogatásáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről szóló rendelet elfogadásáról tárgyaltak. Ezt követően az egyes 
önkormányzati rendeleteknek hatáskörök megváltozása miatt szükséges módosításáról, a 
települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet elfogadásáról, a települési adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletről és a 
fogászati ügyelet 2015. július 1-től történő ellátásáról egyeztettek. Döntött a bizottság a 



 

 

Komló, Mecsekjánosi-árok (hrsz.: 2822) rézsűcsúszás, valamint az újtelepi út (hrsz.: 906/45) 
útburkolat károsodások helyreállítása, a DDOP-4.1.2/B-13/2014-0003 „Lakhatási integráció 
Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó irodaszer beszerzése, valamint a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége tárgyú előterjesztésekről. 
 

III. 
 

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

− egy fő szociális kölcsön iránti kérelmének elutasításáról, 
− 24 fő részére szemétszállítási díj támogatás odaítéléséről. 

 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben: 

− javasolta a polgármesternek, hogy a Jehova Tanúi Komlói Gyülekezete közterület-
használati díj megfizetése alól teljes egészében adjon felmentést a hordozható 
irodalomállvány kihelyezése az egyház tevékenységének bemutatására, az eszközök 
telepítésére 2015. május 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra. 

 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
 

− a Komló Városi Óvoda éves nyitva tartását a nyári zárásokkal az alábbiak szerint 
hagyta jóvá: 

 

 
− a 2015/2016-os nevelési év óvodai jelentkezés időpontját az alábbiak szerint írja ki: 

 2015. április 20. (hétfő): 700 – 1700 óra között 
2015. április 21. (kedd): 700 – 1700 óra között 

A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy az óvodai jelentkezés időpontját a helyben 
szokásos módon tegye közzé. 
 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörében: 
− döntött a Komló, Kazinczy F. u. 1/B. III/3 hrsz alatti, 47 m² alapterületű, 

összkomfortos önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen történő 
bérbeadásáról,  

− a Komló Mecsekjánosi-árok (hrsz: 2822) rézsűcsúszás, valamint az újtelepi út (hrsz: 
906/45) útburkolat károsodások helyreállítása tárgyú beszerzési eljárást 

Intézmény neve Takarítási szünet 
első munkanapja 

Takarítási szünet 
utolsó munkanapja 

Komló Városi Óvoda 2015. június 29. 2015. július 24. 

Szilvási Óvoda 2015. június 29. 2015. július 24. 
Felsőszilvási Óvoda 2015. július 27. 2015. augusztus 21. 
Hunyadi utcai Óvoda 2015. július 20. 2015. augusztus 21. 

Mecsekjánosi Óvoda 2015. július 13. 2015. augusztus 21. 

Belvárosi Óvoda 2015. július 27. 2015. augusztus 21. 
Gesztenyési Óvoda 2015. június 29. 2015. augusztus 7. 
Körtvélyesi Óvoda 2015. június 29. 2015. július 24. 
Kökönyösi Óvoda 2015. július 27 2015. augusztus 21. 



 

 

eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló 
FORMATÍV ÚT Kft.-t (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. Utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási-szerződést nettó 4.692.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse 
meg. 

− a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű 
projekthez kapcsolódó irodaszer beszerzése tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló TF Center 
Kft.-t (7300 Komló, Pécsi u. 1) hirdettte ki az eljárás nyerteseként. Utasította a 
jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa és 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 
nettó 1.381.889,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

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

 
 IV. 

Egyebek 
 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2015. február 17-i ülésének jegyzőkönyve. 
 
II. Tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről 
 
A képviselő-testület 8/2015. (II.19.) határozatában elfogadottakra figyelemmel az 
előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatolásra az intézményi kötelezettségek értékéről 
szóló kimutatás. 
 
III. A Baranya-Víz Zrt. szervezeti felépítése 
 
Az előző képviselő-testületi ülésen dr. Barbarics Ildikó képviselő asszony jelezte, hogy 
szeretné megismerni a Baranya-Víz Zrt. szervezeti felépítését. Tekintettel arra, hogy ez több 
képviselő érdeklődésére is számot tarthat, jelen előterjesztés 3. számú mellékleteként 
csatolásra került a szervezeti ábra, mely sajnos terjedelmi okokból nehezen olvasható. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a társaság szervezeti felépítésére vonatkozó 
adatok elérhetőek a http://www.baranyaviz.hu/cegunkrol_szervezeti_felepites internetes 
oldalon. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 társulási ülésének 
jegyzőkönyvében foglaltakat, 

− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya-Víz Zrt. szervezeti felépítéséről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről. 
 

 

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

Határid ő: 2015. március 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 
 

Komló, 2015. február 26. 
         Polics József 
         Polgármester 



 

 

 
1. 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 
2015. február 17-i üléséről 

 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
Polics József köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 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 6 perckor megnyitotta.  
 
A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyet a tanácstagok kézfeltartással, egyhangúlag 
elfogadtak.  
 

1. sz. napirendi pont 
 
Fogászati ügyelet ellátása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Komlói kistérséghez tartozó települések 
részére jelenleg Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága 
biztosítja a fogászati ügyeletet. Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere azzal kereste meg a 
Társulást, hogy 2015. július 1-től a Pécsi Tudományegyetem látná el ezt a feladatot. Ehhez 
egy háromoldalú feladat-ellátási szerződést kell kötni és a jelenlegi megállapodást az EEI-vel 
meg kell szüntetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott, majd a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 



 

 

1/2015. (II. 17.) sz. Tct. határozat 
 

 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a fogászati ügyelet ellátása 
2015. július 1-től  tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy közös megegyezéssel felmondja a Pécs Megyei  Jogú 
Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatóságával – fogászati ügyelet ellátása 
tárgyban – kötött megállapodást 2015. június 30-i hatállyal. 

 
2.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Pécsi 

Tudományegyetemmel fogászati ügyeleti feladata ellátása tárgyban kötendő feladat-
ellátási szerződést az előterjesztés 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal.  

 
3.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező feladat-ellátási szerződést aláírja. 

 
4.) A Társulás Tanácsa a feladat ellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a 

Pécsi Tudományegyetemnek fizetett finanszírozáson felül támogatást nem vállal. 

 
 

2. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetése 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Mindhárom bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetése 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által 
meghatározott előírások figyelembe vételével készült, figyelembe véve a települési 
önkormányzatok polgármestereinek igényeit, illetve a vezetők kéréseit, hangsúlyosan 
törekedve a pénzügyi – gazdasági egyensúly biztosítására.  
 
A Társulás költségvetési főösszege (a halmozottan szereplő összegek kiszűrésével) 381 562 
ezer forint. 
 
A normatív bevételek mértéke 177 819 ezer Ft, ebből társulási kiegészítés 39 727 ezer Ft. Az 
intézményi működési bevételekre tervezett összeg 21 920 ezer Ft. A 2014. évi tervezett 
maradvány, 36 392 ezer Ft fedezetéül szolgál a 2015. évi kiadásoknak. 
 
A költségvetési engedélyezett álláshelyek száma 93 főre emelkedik. 
 
 
Kiss Béláné elmondta, hogy a számok alapvetően nem változtak, a pénzmaradvány 
pontosítása történt meg, amely a települések hozzájárulását nem módosította. A polgármesteri 



 

 

egyeztetés után fény derült egy jogszabály módosításra, mely nem teszi lehetővé 2015. július 
elsejétől a társadalmi gondozók alkalmazását a szociális területen, a házi segítségnyújtásban. 
Ezzel kapcsolatban a költségvetési keretszámok nem kerültek változtatásra. A társadalmi 
gondozók alkalmazása az év második felétől (7 fő nyolc órás, és 11 fő 4 órás dolgozóval) 
válik lehetővé. 
Magasabb bérbeállítással kell majd számolni, mivel a társadalmi gondozók bére éves szinten 
mintegy 180.000,- forintot tett csak ki járulékkal együtt. A jogszabály módosításból fakadó 
többletkiadás kb. 9 milliós nagyságrendet képvisel a számítások szerint, de a szociális 
rendelet módosításával elérhető egy többletbevétel, illetve egyéb takarékossági eszközökkel 
ezt az évet az eredeti számokkal végig lehet vinni. Ennek kapcsán várhatóan 
pénzmaradványból kevesebb lesz a megszokottakhoz képest. Nagy valószínűséggel ebben az 
évben nem kell majd többlet hozzájárulásokat igényelni. 
 
 
Kárpáti Jenő úgy véli, hogy nagyon feszített minden település költségvetése. A családsegítő 
és a házi segítségnyújtás témájában nehéz lesz kigazdálkodni és finanszírozni az adott 
elemeket támogatás nélkül. Kérte az elnök segítségét ez ügyben. 
 
 
Polics József elmondta, - mivel minden önkormányzat szerepelteti a költségvetésben ennek a 
deficitjét - , megpróbálják érvényesíteni a működési támogatáson keresztül. Jelezni fogja az 
említett problémát a minisztérium felé is.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

2/2015. (II. 17.) 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 2015. évi költségvetését megtárgyalta. 
 
Általános határozatok 
 

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

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

Önálló címet alkot: 
 

1)  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. 

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

3) A települések egy-egy alcímet alkotnak.  

4) A kötelező és nem kötelező feladatok jogcímcsoportokat alkotnak. 

5) A kormányzati funkciók egy-egy jogcímet alkotnak. 



 

 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei és kiadásai: 

 
3.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet): 

 
 

az összes bevételt              579 114 ezer Ft-ban, 
 ebből működési célú                                  578 899 ezer Ft, 
           felhalmozási célú                                   215 ezer Ft. 
 
az összes kiadást                                               579 114 ezer Ft-ban  
 
állapítja meg.  
 
Ebből: 
 
 A működési célú kiadásokat   578 899 ezer Ft-ban, 
( II. számú melléklet) 
 - a személyi juttatásokat                       207 036 ezer Ft-ban, 
 - a munkaadókat terhelő járulékokat      56 727 ezer Ft-ban, 
 - a dologi kiadásokat 80 062 ezer Ft-ban,   
       - elvonások és befizetéseket                        335 ezer Ft-ban 
 - az egyéb működési célú kiadásokat   234 739 ezer Ft-ban, 
 
A felhalmozási kiadásokat                               215 ezer Ft-ban  állapítja meg. 
( III. számú melléklet) 

 
A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 93 fő (VI. számú melléklet). 
  Ebből:  

- a Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:                46,5 fő 

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

- a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma:                                    17,0 fő.  

 
4.   A Társulás 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú 

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

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

kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.  

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

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

 



 

 

7.    A Társulás Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és 
bevételeinek kormányzati funkciónkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti 
bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú 
melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát. 

 
8.   A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Térségi Családsegítő és 

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

 
9. A Társulás 2015. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú 

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

 
10. A Társulás 2015. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú 

melléklet, a 2015. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú 
melléklet tükrözi, az intézmények vezetőinek iránymutatásai alapján. 

 
11. A Társulás 2015. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 

 
12. A Társulás 2015. évi tagdíjbevételének településenként tervezett összegét a XIII. számú 

melléklet mutatja be. A XIII. számú melléklet első oszlopa – tájékoztató adatként- a 
tartozások teljesítésekor, -2015. október havi határidővel-, a jóváírt csökkentett tagdíj 
összeget tükrözi, amelyet a Társulásnak határozatban kell rögzíteni 

 
13. A Társulás 2015. évi gyepmesteri díj bevételének településenként tervezett összegét a 

XIII. számú melléklet mutatja be 

 
14. A Társulás 2015. évi, társult önkormányzatok szerinti tervezett normatíva és saját 

intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési hozzájárulásának, 
településenként, és intézményenként összesített mértékét a XIII. számú melléklet 
tükrözi.   

 
15. A Társulás 2015. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek 

hozzá rendelt költségvetési intézmények, ezen belül kormányzati funkciónkénti és 



 

 

településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint 
alakul.. 

 
Az engedélyezett álláshelyek száma 2015. január 1.-én összesen 93 fő. 

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

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

számú melléklet tartalmazza. 

 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
18. A Társulás Tanácsa által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a 

költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács engedélyezi.  

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

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

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

kötelesek gazdálkodni.  

 
21. A Társulás a fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez tervezett a 2015. évi 

költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő összegét elfogadja 
úgy, hogy az elszámolás határideje a tárgyévet követő zárszámadás időpontja. 

22.    A Társulás Térségi Szociális Szolgáltató Központja költségvetésében Hegyhátmaróc 
település házi segítségnyújtás feladatra 2015. január 01-i hatállyal 1 fő álláshelye 
tervezésre kerül.  

 
23. A Társulási Tanácsot alkotó települések polgármesterei gondoskodnak arról, hogy a 21 

település 2015. évi költségvetésében megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2015. 
évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, gyepmesteri díj és a Társulás fenntartásába 
rendelt intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, egyéb működési célú 
támogatásként tervezett kiadásai.  

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

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



 

 

 
25. A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik a normatívák célnak megfelelő 

felhasználása ellenőrzéséről. 

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

Szervezetének a Tanáccsal kötött megállapodását arról, hogy a költségvetés – és 
beszámoló készítési, gazdálkodási feladatai ellátásának megfelelően a mindenkori 
költségvetési határozatban megállapított összegű támogatásértékű havi hozzájárulást 
biztosít, amely 2015. költségvetési évben, 317 500,- Ft/hó. 

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

ellenőrzési vállalt feladatait Komló Város Önkormányzatán keresztül biztosítja, amelyre 
a Társulás a tagdíjbevételéből 16 375 ezer Ft-ot a teljesítés ütemének megfelelően 
Komló Város Önkormányzat számlájára átutal. A tagdíjbevétel felhasználásáról Komló 
Város Önkormányzata a Társulás felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

 
28. A Társulás Tanácsa a gyepmesteri feladatokat Komló Város Önkormányzat 

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

 
29.  A 2015. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények 

működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben 
a költségvetés elfogadást követően, 2015. év második hónapjában, azt követően havonta 
teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi 
számlájára.  

 
30. A 2015. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének 

zavartalan ellátása érdekében a 2015. január havi esedékes személyi juttatásokat, és 
dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg 
teljesíti. 

 
31. A 2014. évi várható maradvány fedezetet képez a 2015. évi tervezett működési hiányra a 

VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2014. évi beszámolási időszakról készülő 
zárszámadásban, a 2014. évi pénzmaradvány tervezett összege pontosításra kerül.  

 
32.  Az 1/2000. (I.7.) SZCSM, illetve a 36/2007. (XII.22) SZMM rendeleteknek a házi 

segítségnyújtást szigorító szabályozásai okozta többlet kiadások a Társulás 2015. évi 
pénzügyi mérlegének egyensúlyát felborítanák, úgy a többlet kiadások költségvetési 
előirányzat módosítását, az engedélyezett álláshelyek növekményét a Társulás és az 
önkormányzatok 2015. évi költségvetésein át kell vezetni. A Társulás Tanácsa utasítja a 
Komló Térségi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy az intézmény 



 

 

költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében a 2015. évi kötelezettségvállalásait, 
előzetesen, folyamatosan egyeztesse a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat ellátó GESZ-
szel.  

 
 
Polics József megköszönte a GESZ-nek, az intézmények vezetőinek, a települések 
polgármestereinek a tervezési munkálatokhoz nyújtott információkat, jó együttműködést, és 
sikeres költségvetési gazdálkodást kívánt. 
 
 

3. sz. napirendi pont 
 
A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolta. 
 
Az elnök tájékoztatta a Tanácsot, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások intézményi térítési díját a Tanácsnak határozatban meg kell állapítani.  
Az intézményi térítési díj maximuma a szolgáltatási önköltség. A szolgáltatási önköltséget a 
tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-ig kell megállapítani.  
 
 
Kiss Béláné: Korábban az intézményi díj térítési alapja az önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás különbözete volt. Jelenleg viszont az önköltség az alapja. Az ellátottak által 
fizetendő személyi térítési díjakat továbbra is az ellátottak jövedelmi helyzetére tekintettel kell 
megállapítani. Az intézményi térítési díj az a legmagasabb összeg, amelyet az ellátott anyagi 
helyzetére tekintettel megfizethet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

3/2015. (II.17.) sz. Tct. határozat 
 

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a szociális ellátások 
intézményi térítési díjának módosítását megtárgyalta. 
 
1. Szociális étkeztetés 
 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme 
 
  kiszállítással          kiszállítás nélkül 
nem haladja meg 31.350,- Ft-ot 230,- Ft/nap 180,- Ft/nap 
31.351,- Ft - 42.750,- Ft 270,- Ft/nap 220,- Ft/nap 



 

 

42.751,- Ft - 71.250,- Ft 330,- Ft/nap 280,- Ft/nap 
71.251,- Ft - 99.750,- Ft 435,- Ft/nap 385,- Ft/nap 
99.751,- Ft - 128.250,- Ft 520,- Ft/nap 470,- Ft/nap 
128.251,- Ft - 156.750,- Ft 600,- Ft/nap 550,- Ft/nap 
156.751,- Ft felett  650,- Ft/nap 600,- Ft/nap 
 
2. Nappali ellátás 
 
Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén (csak tartózkodók), amennyiben az ellátott 
havi jövedelme 
 
nem haladja meg a 65.000,- Ft-ot 40,- Ft/nap 
65.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                       70,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 110.000,- Ft jövedelem között 170,- Ft/nap 
110.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                              195,- Ft/nap 
150.001,- Ft jövedelem felett                                                                         260,- Ft/nap 
 
3. Hajléktalanok ellátása 
 
Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén, amennyiben  
 
az ellátott havi jövedelme nem 
haladja meg a 30.000,- Ft-ot 

120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 

30.001,- Ft – 55.000,- Ft 
jövedelemig                                

260,- Ft/nap 7.800,- Ft/hó 

55.001,- Ft – 65.000,- Ft 
jövedelemig 

380,- Ft/nap 11.400,- Ft/hó 

65.001,- Ft – 78.000,- Ft 
jövedelemig 

430,- Ft/nap 12.900,- Ft/hó 

78.001,- Ft – 88.000,- Ft 
jövedelemig 

600,- Ft/nap 18.000,- Ft/hó 

88.001,- feletti 
jövedelem 

850,- Ft/nap 25.500,- Ft/hó 

 
(Az igénybevétel első 30 napjára nem kell térítési díjat fizetni.) 
 
 
4. Házi segítségnyújtás 
 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme 
nem haladja meg 56.000,- Ft-ot 50,- Ft/óra 
56.001,- Ft - 75.000,- Ft 90,- Ft/óra 
75.001,- Ft - 105.000,- Ft 135,- Ft/óra 
105.001,- Ft - 135.000,- Ft 180,- Ft/óra 
135.001,- Ft - 150.000,- Ft 250,- Ft/óra 
150.001,- Ft - 185.000,- Ft 350,- Ft/óra 
185.001,- Ft felett  430,- Ft/óra 
 
 
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 



 

 

Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi 
jövedelme 
 
nem haladja meg a 65.000,- Ft-ot 30,- Ft/kész/nap 
65.001,- Ft jövedelem fölött a havi jövedelem 2 % -a/nap 

de legfeljebb 200,- Ft/ kész/nap  
 
A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint – a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti 
jegyző teljesíti:  
 
„Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személyeket, 
valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.” 
„Az ellátást igénybe vevőt az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó havi 
önköltség összegéről is tájékoztatni kell.” 
 
Határid ő: 2015. március 01. 
Felelős: Polics József elnök, 

a települések jegyzői, 
  Kasziba Zsuzsanna  a Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
 
 

4. sz. napirendi pont 
 
A feladatellátási megállapodások módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolta. 
 
Az elnök ismertette, hogy a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ szászvári 
telephelyének megszűnése kapcsán, illetve a 2014. október 12-i önkormányzati választások 
során történt változásokra tekintettel aktualizálni szükséges a szociális alap- és szakosított 
ellátásokra, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokra kötött feladatellátási 
megállapodásokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot minősített többségű szavazással, melyet a Tanács 
kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

4/2015. (II.17.) sz. Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a a feladatellátási 
megállapodások módosítását megtárgyalta. 
 



 

 

1.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a szociális alap- és szakosított ellátás végzésére, illetve a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás végzésére vonatkozó feladatellátási 
megállapodások módosítását. 

 
2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy az 1. pontban említett megállapodás 

módosításokat aláírja. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: elnök 
 
 

5. sz. napirendi pont 
Egyebek 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Baranya-Víz Zrt. átalakulása során az eredeti 
tulajdonosi arányokat fenn kellett tartani, majd később lehetett a felhasználói egyenértékekhez 
igazodó tulajdoni arányokat meghatározni. Ennek az lett a következménye, hogy valamennyi 
önkormányzatot érintően – 18 077,- Ft összegű – tőkeemelést kellett végrehajtani.  
 
Komló Város Önkormányzata a zökkenőmentes és gyors ügyintézés érdekében megelőlegezte 
a társulási települések helyett ezt a költséget a Baranya-Víz Zrt-nek. 
 
Feltétlenül szükséges azonban a soron következő testületi üléseken a tőkeemelés jóváhagyása 
és döntés annak visszafizetéséről. Ehhez a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa 
összeállított egy minta előterjesztést, határozati kivonattal és egyéb kapcsolódó 
mellékletekkel, melyet a társulási ülést követően mindenkinek ki fognak küldeni 
segítségképpen. 
 
Kérte az együttműködést az ügy mielőbbi rendezésében, melyben munkatársunk dr. Gáll 
Nikoletta áll segítségükre. 
 
Kérés volt egy polgármestertől, mely a katasztrófavédelemhez kapcsolódik, hogy a gazdaság 
mozgósítási adatgyűjtési kötelezettséghez egységes adatlapot kapjanak a települések.  
 
Polics József tájékoztatta a Tanácsot, hogy az ezzel kapcsolatos adatlapot Tamás Krisztina 
katasztrófavédelmi referenstől lehet beszerezni, melyben a teljes járás településeire 
vonatkozóan kapnak adatokat a Baranya-Víz Zrt.-től. 
 
Kárpáti Jenő kérdezte, hogy a költségvetéshez lesz-e állami támogatás. 
 
Polics József elmondta, hogy az állami költségvetésben szerepel, de sokkal kisebb összeggel, 
mint tavaly. A támogatási prioritásokat illetően a szempontok még nincsenek meghatározva. 
Biztos, hogy lesz rá keret, de a részletekről még nincs tájékoztatás.  
 
 
Tóbiás László Komló Város Önkormányzatának informatikai rendszerüzemeltetője 
tájékoztatást adott a TF Center Kft. 2014. évi munkájáról. Elmondta, hogy 2014. június óta 
egyéni megállapodás alapján a kistérség összes településén a Kft. végzi az informatikai 
szolgáltatásokat, melyet térítésmentesen nyújtanak. Főként interneten keresztül, távoli eléréssel 
az összes számítógép javítását, telepítését, szoftver beállítását látják el. Hardver 



 

 

meghibásodások esetén hetente kétszeri kiszállással vállalják a helyszíni javítást. Komolyabb 
problémák esetén egy-két órán belül a helyszínre érnek. Ezt a szolgáltatást 4 kolléga végzi, a 
jövőben várható még 1 kolléga érkezése a céghez. Azonkívül, hogy ellátják a számítógépek 
szervizelését, megfelelő szakembereik vannak a szervergépekre és a bonyolultabb megoldások 
karbantartására is. A nyomtatókat és monitorokat nem a cég javítja, hanem alvállalkozók által 
történik a javítás, mely szolgáltatásért fizetni kell, de a hozzájuk történő szállítás a TF Center 
Kft. költsége. A hálózatépítés és egyéb más hálózatbővítés esetén árajánlat alapján dolgoznak. 
Tapasztalta, hogy a településeken nagy hiányosságok vannak pl.: nincs adatmentés, az 
adatbiztonság pedig nem megoldott, a belső adattitkosítások gyakorlatilag nem léteznek. 
Jelenleg két körjegyzőségnél már van javaslatuk a biztonságos működtetést illetően, ahol az 
adatmentéseket automatikusan meg tudják oldani. Ezekhez hardver beruházásra van szükség, 
mely kb. 100 ezer forint nagyságrendű, szoftveres díja pedig nincsen. Olyan javaslataik is 
vannak, melyek távoli, vagy otthoni munkavégzést is lehetővé tesznek, akár több település 
összekapcsolásával. Teljes mértékben megoldható, hogy több település egy központi egységre 
dolgozzon és adatokat tudjanak másolni. A vírusírtó rendszerekkel szintén hiányosságok 
tapasztalhatók, csak egy-két helyen találkozott fizetős vírusírtó programmal. Ezek a vírusírtó 
rendszerek egy önkormányzat esetében 50-100.- ezer forintra tehetők évente, melyekre fontos 
lenne áldozni. Teljes mértékben ismerik és tisztában vannak az önkormányzatnál futó 
rendszerekkel, melyekre szintén segítséget tudnak nyújtani. 
 
 
Bogyay László a Városgondnokság intézményvezetője bemutatta Mester Ferencet, aki a 
komlói hatósági ebrendészeti telep működtetési feladatait, és a gyepmesteri feladatokat látja el. 
A telep a komlói Városgondnokság felügyelete alatt működik, melynek feladata a kóbor és 
szökött kutyák befogása, megfelelő körülmények között tartása, esetleges állatorvosi 
vizsgálatokra való felkészítése az előírásoknak megfelelően. 
 
 
Polics József hozzátette, hogy a 2013. évi START munkaprogram keretében készült el az új 
ebrendészeti telep. A TF Center Kft. és az ebrendész telefonszámait megtalálják a honlapon, 
valamint a hivatalban, illetve a korábban már kiküldött elérhetőségi listán. 
 
Kiss Béláné elmondta, hogy a szociális térítési díjakat minden képviselő-testületnek el kell 
fogadnia. Kérte, hogy a működési hozzájárulásokat fizessék be a települések.  
 
Az elnök tájékoztatta a Tanácsot, hogy a beszámolók miatt még egy Társulási ülést kell tartani. 
 
A polgármesterekkel egyetértettek abban, hogy a következő Társulási ülésre 2015. március 3-
án 9.00 órakor kerüljön sor. 
 
Megköszönte a részvételt, az ülést 9 óra 38 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
          Polics József 
               Elnök 
 
 
Wachené Király Ágnes 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 

2. sz. melléklet 

2014.évi eredeti 
előir. 10 %-a

Összes 
kötelezettség

Ezen belül: 
lejárt fizetési 

határidejű

30 napon 
belüli

31-60 nap 
közötti

61-90 nap 
közötti

90 napon túli 

Átüteme-
zett 

határidejű 
kötelezett-

ség

1 Komló Városi Óvoda 38 871 000 15 659 954 0 0 0 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 6 928 300 1 910 203 1 852 990 0 0 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 22 439 700 557 261 487 694 487 694 0 0 0 0

4 GESZ 40 329 400 2 131 198 1 797 563 1 797 563 0 0 0 0

5 Városgondnokság 28 075 300 19 947 377 6 181 659 6 181 659 0 0 0 1397722

6 Közös Önkormányzati Hiv.* 55 420 500 3 477 570 1 563 083 423 014 1 140 069 0 0 0

7 Önkormányzat 273 085 400 32 471 563 5 463 985 5 463 985 0 0 0 0

465 149 600 76 155 126 17 346 974 14 353 915 1 140 069 0 0 1 397 722
*Komlói Közös Önkormányzati Hivatal  31-60 nap közötti tartozás kifizetése közmű, egyéb szállítói február ban kiegyenlítésre kerültek, illetve folyamatban vannak.

Komló,..ó, 2015. 02. 14. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

K I M U T A T Á S
az intézményi kötelezettségek értékér ől

(2015. 01. 31.)



 

 

3. sz. melléklet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
3242 fő, aránya 13,8%.  
 

  2014. november 2014. december 2015. január 

 
Komló város 900 918 918 8,50% 996 10,70% 

Teljes illetékességi területünk 2738 2754 2754 10,90% 3242 13,80% 

 
 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 996 fő (+78 fő az előző hónaphoz képest),  

aránya 10,70% 
• Tartósan regisztrált: 169 fő (-5 fő az előző hónaphoz képest) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 116 fő (+9 fő az előző hónaphoz képest) 
• FHT: 169 fő (-17 fő az előző hónaphoz képest) 



 

 

 
Munkanélküliségi rátában a januári, és várhatóan a februári hónapokban kisebb mértékű emelkedésre 
számítunk, melyet a márciusban kezdődő foglalkoztatások csökkentik majd a korábbi 8-9 % közötti 
szintre.  
 
Közfoglalkoztatás (Komló város): 
Városunk a Start közfoglalkoztatási programokból az alábbiakra pályázott: 

- belvíz elvezetési 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 beadott pályázatokból már első körben a Belügyminisztérium városunknak 520 főre 686.392.048,-Ft 
támogatást biztosított. Az engedélyezett programokban a munkavállalók 2015.03.02-2016.02.28-ig tudnak 
dolgozni. 
 
A hagyományos hosszútávú közfoglalkoztatásban további 130 fő kezdheti meg a munkát szintén, 
2015.03.02-2015.08.31-ig 8 órás foglalkoztatásban. 
 
A 310 fős helyi sajátosságra épülő program, várhatóan 03.15-e után indulhat. 
 
 
Elsődleges munkaerőpiac:  
A Munkaügyi Központból kapott tájékoztatás szerint rövidesen ismét lehetőség lesz a vállalkozások 
számára a munkavállalók utáni foglalkoztatások támogatására. A támogatásokról részleteiben még 
nincsenek információink. 
 
Szervezés alatt vannak az Ifjúsági Garancia programon belüli képzések, várhatóan március-április havi 
kezdéssel.  
 
 
 
Komló, 2015.02.26. 
 
 
    Tisztelettel: 
       Götzerné Páva Mária 
       kirendeltségvezető 
 


