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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. 
pontja alapján a helyi önkormányzatok társulásai évente egy alkalommal beszámolnak a 
képviselő-testületnek.  
 
A fenti rendelkezésre tekintettel a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
adminisztratív feladatainak ellátásával megbízott Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
elkészítette a Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet az 1. sz. 
melléklet tartalmaz. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa a 2015. május 5-ei ülésén tárgyalja a beszámolót. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. Az 
előterjesztést az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság megtárgyalta, az elnök szóban 
terjeszti elő a bizottság véleményét. 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 

 
Komló, 2015. április 27.         

 
 
Polics József 
polgármester 



 

3 
 

 
1. sz. melléklet 

 

 
BESZÁMOLÓ  

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
 

 

 

 
Komló, 2015. április 24. 
 
           

Polics József 
          elnök 
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I. Bevezető rendelkezések 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás), az 1999. 
december 1. napján létrehozott Területfejlesztési Társulás jogutódjaként 2014. június 18-
án alakult meg, és 2005. január 1-je óta működik többcélú társulásként. 
 
A Társulásnak 2014. január 1-jén 19 tagja volt, majd 2014. július 1-jével két további 
település – Bikal és Oroszló – csatlakoztak, így már 21 tagönkormányzata van.  
 
A Társulás célja a közszolgálati feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezése, 
tekintettel arra, hogy a csökkenő lakosságszám, viszont ezzel párhuzamosan a 
szolgáltatásokra vonatkozó igények megnövekedése, továbbá a normatív állami 
támogatások csökkenése és a gyakori jogszabályváltozások arra ösztönzik az 
önkormányzatokat, hogy közösen, kistérségi társulás keretében szervezzék meg 
közszolgálati feladataikat. A Társulás az egyre bővülő feladatvállalással igyekszik az 
önkormányzati terheket csökkenteni, a kiegészítő normatív támogatás igénybevételével 
gazdaságosabban működtetni. 
 
Sajnálatos módon egyértelműen látszik az alábbi táblázatból, hogy a kistérség 
lakosságszáma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, amely tendencia azonban 
nemcsak a komlói kistérség jellemzője. 
 

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 

 

Település neve 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Komló Város 
 

27.355 27.165 26.970 26.741 26.453 26.235 26.019 25.728 
25617 

 
Mánfa 
 

883 874 850 849 848 857 850 856 843 

Kárász 
 

372 375 365 371 356 355 351 352 350 

Szalatnak 
 

412 401 387 375 375 371 359 349 345 

Vékény 
 

164 166 161 154 151 149 146 146 150 

Szászvár 
 

2624 2583 2573 2557 2539 2517 2483 2486 2478 

Hegyhátmaróc 
 

208 209 193 192 176 173 172 166 169 

Egyházaskozár 
 

877 852 843 831 831 835 828 820 810 

Szárász 
 

62 55 57 57 51 51 48 44 46 

Tófű 
 

137 138 144 143 144 145 144 143 145 

Máza 
 

1337 1322 1308 1309 1303 1287 1282 1287 1284 

Köblény 
 

293 288 274 264 255 247 246 243 244 
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Bodolyabér 
 

290 285 270 273 276 258 256 262 256 

Hosszúhetény 
 

3328 3332 3398 3399 3417 3407 3402 3394 3388 

Liget 
 

435 441 446 446 437 430 429 428 420 

Magyaregregy 
 

868 833 799 790 788 791 781 766 767 

Magyarhertelend 
 

672 679 705 697 692 688 671 676 670 

Magyarszék 
 

1108 1118 1114 1130 1136 1135 1126 1101 1087 

Mecsekpölöske 
 

472 469 455 450 448 442 438 438 433 

Bikal - - - - - - - - 756 

Oroszló - - - - - - - - 341 

 
Összesen 

 
41.897 

 
41.585 

 
41.312 

 
41.028 

 
40.676 

 
40.373 

 
40.031 

 
39.685 

  40.599 
(39.502)* 

*Bikal és Oroszló nélkül. 

 
A Társulás kötelezően vállalt feladatai: 

- a szociális alapellátás – ezen belül a szociális alapszolgáltatás, a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a gyermekek napközbeni ellátása; 

- belső ellenőrzés megszervezése. 
 
A Társulás felvállalt feladatai: 

- hulladékgazdálkodás, 
- foglalkoztatás, 
- tűz- és munkavédelem, 
- informatika, 
- sport és ifjúsági feladatok, 
- gyepmesteri feladatok, 
- közművelődési tevékenység,  
- közkincs kerekasztal működtetése. 

 
II. Kötelezően vállalt feladatok 
 
A Társulás kötelezően vállalt feladatainak ellátása az általa fenntartott költségvetési 
szervek útján, illetve a munkaszervezet (Kistérségi Iroda) megszűnését követően a 
munkaszervezeti feladatokat a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül 
történik, a belső ellenőrzési tevékenységet pedig Komló Város Önkormányzat belső 
ellenőrzési egysége végzi. A Társulás pénzügyi-gazdasági, számviteli és munkaügyi 
feladatainak teljes körű ellátását (mely többek között magába foglalja mind a Társulás, 
mind pedig az általa fenntartott intézmények tekintetében a költségvetési tervezés és 
beszámolás folyamatát, a könyvelést, a kötelezettségvállalások nyilvántartását, munkaügyi 
iratok elkészítését, valamint az ezekkel összefüggő adminisztratív feladatokat) Komló 
Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete biztosítja megállapodás útján, nagyban 
hozzájárulva a Társulás hatékony és gazdaságos működéséhez. 
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Szociális alapellátás 
 
A Társulás a következő költségvetési szerveket tartja fenn szociális alapellátási feladatai 
biztosítása érdekében: 

- Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
- Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, 
- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde. 

 
Az ellátott feladataikat az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Komló Térségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató 

Központ 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

Szilvási Bölcsőde 

családsegítés hajléktalanok átmeneti szállása gyermekek napközbeni ellátása 

gyermekjóléti alapellátás házi segítségnyújtás   

szociális kölcsönök 
előkészítése 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

  

szemétszállítási díj támogatás 
előkészítése 

szociális étkeztetés (Komló 
városában) 

  

adósságkezelési szolgáltatás idősek nappali ellátása   

engedélyezett létszáma: 29,5 fő engedélyezett létszáma: 44 fő engedélyezett létszáma: 17 fő 

 
A költségvetési szervek külön-külön beszámolót készítenek az előző évi tevékenységükről. 
 
Belső ellenőrzés 
 
Az ellenőrzési tevékenység keretein belül az önkormányzatok vonatkozásában a belső 
ellenőrzés ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan ellenőrzést végezhet a helyi 
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat 
többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú 
társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből 
céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett 
szervezeteknél is. Az ellenőrzési tevékenység mellett igény esetén tanácsadási tevékenység 
lefolytatására is sor kerül. 
 
Az elmúlt évekhez képest az ellenőrzési tevékenység fókusza változott, illetve jelenleg is 
változik. A korábban kiemelt jelentőséggel bíró normatív állami támogatások 
megalapozottságát érintő vizsgálatok tavaly már csupán hat települést érintettek. A 
központi támogatások rendszerének változása miatt a jövőben az ilyen jellegű ellenőrzések 
leginkább a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan feladatokkal rendelkező 
önkormányzatokat érintik majd. 
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A 2014-ben végrehajtott ellenőrzések közül a hangsúly elsősorban a választásokat 
(országgyűlési, európai parlamenti, helyi) érintő vizsgálatokon volt. Az elmúlt év során 
lezajlott választások pénzügyi elszámolásának ellenőrzésére a helyi választási irodák 
vezetőinek felkérése alapján került sor. Összességében elmondható, hogy a választási 
irodák a jogszabályi előírásoknak megfelelően használták fel, számolták el a választások 
lebonyolítására számukra juttatott pénzeszközöket.  
 
2014-ben a normatív támogatások, illetve a választások pénzügyi elszámolásainak 
ellenőrzése mellett három településen került sor a közbeszerzésekhez kapcsolódó 
gazdasági folyamatok ellenőrzésére. Az ilyen típusú ellenőrzésekre a továbbiakban is nagy 
hangsúlyt szükséges fektetni. 
 
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége - megbízási szerződés keretein 
belül - külső szolgáltatóként a Komlói Egészségcentrumnál is ellátja a belső ellenőrzési 
feladatokat. A tavalyi év során ennek megfelelően egy szabályozottságot, illetve egy 
gazdálkodást érintő vizsgálatra került sor.  
 
Tanácsadási tevékenységre két esetben került sor. Komló Város Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezetét érintően e tevékenység előzetesen tervezésre került és az 
óvodapedagógusok besorolását érintette. Külön felkérés alapján került sor 
Egyházaskozáron a közös önkormányzati hivatal, illetve az ahhoz tartozó egyes 
önkormányzatok pénzkezelési szabályzatainak felülvizsgálatát érintő tanácsadási 
tevékenység lefolytatására.   
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnál nem került végrehajtásra 
vizsgálat.  
 
Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatai alapján, valamint tekintettel az Állami 
Számvevőszék utóbbi években megfigyelhető vizsgálati tevékenységre, az elkövetkező 
időszakban a szabályozottságot érintő vizsgálatok is előtérbe kerülnek a belső ellenőrzési 
tevékenység során.   
 
Az ellenőrzések tervezésére, lefolytatására minden esetben a vonatkozó jogszabályi 
előírások, Állami Számvevőszéki módszertan alapján kerül sor.   
 
 
III. Felvállalt feladatok 
 
A felvállalt feladatok ellátásában a következő költségvetési szervek, gazdálkodó 
szervezetek működnek közre: 

- Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
- Komló Város Önkormányzat Városgondnokság,  
- Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, 
- TF Center Kft. 
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Tűz- és munkavédelem: 
 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa látja el a társulás önkormányzatainál 
és intézményeinél a munka- és tűzvédelmi feladatokat, valamint a munka- és tűzvédelmi 
oktatást.  
 
A munka és tűzvédelmi oktatásra külön szervezeti egységenként kerül sor, előzetes 
oktatások 10 településen, ismétlődő oktatások 3 településen, rendkívüli oktatások 2 
településen történtek.  
 
Az oktatási tematika a 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény, és a 28/2011. (IX. 6.) BM 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján készült, így az oktatás során leadott ismeretanyag 
megfelel a jogszabályokban foglaltaknak.  
 
Munkabaleset a térségben 2 alkalommal történt az elmúlt évben, melyek helyszíni 
kivizsgálást követően teljes körű eljárást vontak maguk után. A kivizsgálásokra az 5/1993. 
(XII. 26.) MüM rendelet mellékletét képező munkabaleseti jegyzőkönyv alapján került sor.  
 
A dohányzással, dohányzóhelyek kijelölésével kapcsolatos intézkedések során a 39/2013. 
(II. 14) Korm. rendelet előírásai alapján jártunk el.  
 
A szabadtéri tüzesetek megelőzésével kapcsolatban a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság értesítése megtörtént, a megkeresésben szereplő területek rendbetételét 
elvégezték.  
 
A kistérségben személyes helyszíni bejárások alkalmával a kisebb hiányosságok felderítésre 
kerültek, melyek további intézkedést igényelnek majd a jövőben.    
 
Informatika: 
 
2014. június óta egyéni megállapodás alapján a kistérség összes településén a TF Center 
Kft. végzi az informatikai szolgáltatásokat, melyet térítésmentesen nyújtanak. Főként 
interneten keresztül, távoli eléréssel az összes számítógép javítását, telepítését, szoftver 
beállítását ellátják. 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 további kolléga érkezése a céghez.  
 
Azonkívül, hogy ellátják a számítógépek szervizelését, megfelelő szakembereik vannak a 
szervergépek karbantartására is.  
 
A nyomtatók és monitorok javítása alvállalkozók bevonásával történik, mely szolgáltatásért 
külön fizetni kell, de az elszállítás költségeit a TF Center Kft. viseli.  
 
A hálózatépítés és egyéb más hálózatbővítés esetén egyedi árajánlat alapján dolgoznak.  
 
Tapasztalat, hogy a településeken nagy hiányosságok vannak az adatbiztonság, belső 
adattitkosítások, valamint a vírusvédelem terén.  
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Teljes mértékben ismerik és tisztában vannak az önkormányzatnál futó szoftverekkel, napi 
használatukban szintén segítséget tudnak nyújtani. 
 
Állategészségügyi (gyepmesteri) feladatok: 
 
2013-ban a STARTMUNKA - program keretén belül megépült Komló-Mecsekjánosi, 
Hízlalda dűlő 2678/2 és 2678/3 hrsz. alatt Komló város hatóságilag engedélyezett 
gyepmesteri telepe, amely 2014. február óta Komló városon kívül a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás 17 településének is ellátja a gyepmesteri feladatait, 
megállapodás alapján. 
 
A gyepmester és a Komlói Állatvédők  rendkívül jó együttműködésének köszönhetően az 
elaltatott kutyák száma nagyon jelentősen lecsökkent, amelyet az alábbi táblázat is 
bizonyít.  
 

 
 

Év 

Befogott 
kutyák 
száma 
(db.) 

Eredeti 
gazdához 

visszakerült 
kutyák 
száma 
(db.) 

Véglegesen 
gazdát 
talált 

kutyák 
száma 
(db.) 

Altatott 
kutyák 
száma 
(db.) 

Betegségben 
elhullott 
kutyák 

száma (db.) 

Ideiglenesen 
gazdához 

került 
kutyák 

száma (db.) 

2011. 58 - - 58 - - 
2012. 56 - 22 34 - - 
2013. 57 3 34 3 12 5 
2014. 44 17 9 1 2 15 
 
Gyepmesteri telep bevételei: 

támogatási bevétel (IV.25.) 1 565 547 Ft 
támogatási bevétel (VII.11.) 4 052 335 Ft 
támogatási bevétel (XI.18.) 1 500 000 Ft 
saját működési bevétel 82 400 Ft 

Összesen: 7 200 282 Ft 

Gyepmesteri telep kiadásai: 

szakmai anyag (állatok élelmezése) 321 598 Ft 
egyéb anyag (karbantartás)  510 763 Ft 
gyógyszer 11 495 Ft 
bérleti díj (dögkonténer) 1 036 320 Ft 
szállítás 204 461 Ft 
villamos energia 121 796 Ft 
víz és csatorna díj 22 281 Ft 
egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás 3 792 538 Ft 
   (gyepmester vállalkozói díja, gk. használat, 
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    állatorvos díja, kéményseprés) 
nyomtatvány, irodaszer 16 163 Ft 
gépek, berendezések beszerzése 715 059 Ft 
hajtó és üzemanyag 17 050 Ft 
egyéb befizetési kötelezettség 186 Ft 
egyéb különféle dologi kiadás 82 767 Ft 

Összesen: 6 852 477 Ft 

A gyepmester által befogott kutyák minden esetben a CHIP–olvasó készülék segítségével 
beazonosításra kerülnek, így az elmúlt évben 17 kutya visszakerülhetett a gazdájához és a 
tulajdonosok a felmerült költségeket kifizették. Az Állatvédők segítségével 9 gazdátlan 
kutyának lefényképezés után az interneten keresztül találtak végleges gazdát.  
 
15 esetben a 14. nap letelte után Állatvédős ideiglenes befogadó „szülő”-höz kerültek a 
már chippel beoltott kutyák, amelyek örökbefogadásra várnak.  
 
Közkincs kerekasztal 
 
2008-ban, sikeres pályázatnak köszönhetően került kialakításra a komlói Közösségek Háza 
épületében a Kistérségi Szolgáltató Központ, melynek fontos eleme a Közkincs 
Kerekasztal és a kistérség kulturális szereplőinek igényeire épített közművelődési szakmai 
szolgáltatás.  

 
Folyamatosan biztosította a gyors és megfelelő információáramlást, szakmai 
segítségnyújtást, a kistérségi kiskönyvtár és online adatbázis működtetését. Alkalmat 
kínált a kistérségi tanácskozások számára.  

 
Folyamatosan bővítették a kistérségi könyvtár állományát, az újonnan megjelenő, 
kistérségünkben élő írók, költők munkáival, gyűjtéseivel. Több alkalommal adtak 
lehetőséget és nyújtottak segítséget – kistérséggel kapcsolatos – kutatómunkához.  

 
Kistérségi összefogással sikeresen valósult meg hatodik éve a Baranyai Völgység – 
Hegyhát Művészeti Hetek nyári rendezvénysorozat, mely a 19 település kulturális 
programjait fűzi össze. A rendezvények sikerét segítette az a marketing tevékenység, 
melynek egyik eleme a színes, fotókkal illusztrált kiadvány. A kiadvány sikerét bizonyítja 
az is, hogy a pályázati forrás megszűnését követően is minden évben 1000-1500 
példányszámban sikerül megjelentetni. A mintegy 60 programelemet tartalmazó 
prospektusból a térség 19 településére, valamint a budapesti és a pécsi utazási kiállításra, a 
megye több utazási irodájába és a Komlóért Expóra is juttattak.  

 
A kistérség őszi hagyományőrző programjait fűzi egy csokorba a Völgység - Hegyhát 
Ősz - A Szürettől Márton új boráig elnevezésű programsorozat. A Művészeti Hetek 
májustól októberig túl hosszú időszakot és nagyon sokféle rendezvényt ölelt fel, ezért 
szerencsésebb volt egy profiltiszta, csak őszi programsor összeállítása, mely a szüretekkel 
veszi kezdetét és a Borbála napokhoz kötődő Kistérségi Gálával zárul, melyet az 
elmúlt évben 6 alkalommal sikerült megrendezni. A rendezvényen komlói és Komló 
környéki modern tánccsoportok mutatkozhattak be a teltházas közönség előtt. 
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A szüreti rendezvények során ötödik alkalommal került sor a KISTÉRSÉGI SZÜRET 
megszervezésére, melynek házigazdája 2014-ben Mecsekpölöske volt (2015-ben 
Magyarhertelend kapta meg a vándorcímet). Ezen képviseltette magát a kistérség szinte 
minden települése, saját településükre jellemző népviseletbe öltözve elevenítettél fel a 
szüreti hagyományokat. A kisbírók „kidoboló szövegükben” mutatták be azt a községet, 
ahonnan érkeztek. S rendezvényt össztánc, báli nyitótánc, majd a bál zárta.  
 
Korábban sajnos a szomszédos településeken élők sem tudtak egymás rendezvényeiről, 
hagyományaikról, a távolabb élők megszólítása pedig óriási kihívást jelentett az anyagi 
nehézségekkel küzdő kistelepülések számára. A programfüzet és a számukra elkészített 
marketingeszközök új fordulatot hoztak a kistérségi rendezvények népszerűsítésében. 
Markáns igény jelentkezett ennek folytatására.  
 
A Kerekasztal partnerségben – közös szervezésben – olyan rendezvények 
megvalósításában vesz részt, melyek a kistérség több településének bevonásával 
valósulnak meg:  

• Legyen Önnek is minden nap mézes nap!  című gyermekrajzpályázat 
• MUTASD + MAGAD kistérségi tehetségkutató verseny 
• Fiatal kistérségi alkotók kiállítása a komlói Múzeumban 
• Komló a sokféleségben elnevezésű ifjúsági rendezvény 
• Kistérségi népdaléneklési verseny 
• Kistérségi mesemondó verseny 

 
A településeken működő civil szervezetekről, alkotócsoportokról, egyéni alkotókról, 
közösségi terekről, idegenforgalmi látványosságokról, helyi nevezetességekről, valamint a 
falusi vendéglátásról készült adattárat folyamatosan fejlesztik és frissítik. A honlap nem 
csak küllemében, de elérésében is változott, mutatósabb, könnyebben kezelhető, már a 
nyitóoldalról is könnyen elérhető (www.khszínhaz.hu). Adatbázisunk, a települések képes 
bemutatkozása mellett betekintést nyújt a településeken megrendezésre kerülő programok, 
a helyben igénybe vehető szolgáltatások, valamint a turizmus szempontjából 
nélkülözhetetlen információk megismerésére, mely információk nyomtatott formában is 
eljutottak a településeken tevékenykedő kulturális szakemberekhez, önkéntesekhez, 
segítve munkájukat. 
 
A kultúraszervezők, civilek, önkéntesek, a települések helytörténeti gyűjteményeinek 
gondozói számára találkozási alkalmakat és a továbbképzési lehetőséget teremtettek.  
 
Kerekasztal eddigi tevékenysége, a kistérségi összefogás eredménye!  
 
IV. A Társulás 2014. évi működése és költségvetése 
 
A Társulás Tanácsa 2014. évben 7 alkalommal ülésezett, összességében 41 határozatot 
hozott.  
 
A helyi önkormányzati választásokra tekintettel 2014. november 21-én alakuló ülésre 
került sor, ahol bemutatkozhattak a térségben újonnan megválasztott polgármesterek, 
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illetőleg a Társulás Tanácsa ismét megválasztotta a tisztségviselőit (elnök, 
elnökhelyettesek, bizottsági elnökök és tagok). 
 
Többször módosult a Társulás 2014. évre jóváhagyott költségvetése, az elszámolása a 
zárszámadás keretében történik. 
 
A következő táblázatban csak a normatív állami támogatás jogcímeken kapott összegek 
szerepelnek, külön bontásban a társulási feladatellátásra tekintettel kapott kiegészítő 
támogatások. 
 

Normatíva jogcím 
Fajlagos 
összeg 

(Ft) 

2014. évi 
normatíva 

összege (Ft) 
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 494 100 22 234 500 
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 518 805 2 594 025 
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek 

543 510 543 510 

Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása 1 913 792 3 827 584 
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   2 888 757 

Bölcsődei ellátás ÖSSZESEN   32 088 376 

70 000 fő lakosság számig működési engedéllyel - családsegítés 1 975 000 15 893 615 
Társulási kiegészítés - családsegítés 300 12 071 100 
70 000 fő lakosság számig működési engedéllyel - gyermekjóléti 
szolgálat 

1 975 000 15 893 615 

Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat 1 200 7 256 400 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ÖSSZESEN   51 114 730 

Szociális étkeztetés 55 360 6 200 320 
Házi segítségnyújtás (Oroszló január-június) 145 000 870 000 
Házi segítségnyújtás - Társulás által történő feladatellátás 145 000 52 780 000 
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítés 43 500 15 834 000 
Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő 
feladatellátás 

109 000 6 758 000 

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulási kiegészítés 54 500 3 379 000 
Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás 468 350 11 240 400 
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulási kiegészítés 46 835 1 124 040 

Integrált Szociális Szolgáltató Központ ÖSSZESEN   98 185 760 

MINDÖSSZESEN   181 388 866 

     - ebből alap normatíva   141 724 326 

     - ebből társulási kiegészítés   39 664 540 
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Pályázatok: 
 
A TÁMOP 5.4.9-11/1-2012-0023 azonosítószámú „Együtt Egymással Egymásért” 
pályázat, melyen a Társulás közel 35 MFt-ot nyert, a tavaly évben zárult.  A Komló 
Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapszolgáltatásainak hatékonyabbá tételét és színvonalának 
javítását szolgálta. 
 
Szintén 2014. évben zárult le az a Komló Város Önkormányzat által megpályázott 
TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 azonosítószámú „Esély a kibontakozásra” pályázat, 
amelyben a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat konzorciumi 
partnerként vett részt. Célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő 
hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt.  A 
pályázat költségvetésében 18 733 ezer Ft jutott a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
által vállalt feladatok megvalósítására. 
 
Konzorciumi partnerként vett részt a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat a Szászvár Nagyközség Önkormányzat és Komló Város Önkormányzat által 
megpályázott DDOP-4.1.2/B-13-2014-0002 és DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 
azonosítószámú pályázatokban. Megvalósításuk folyamatban van. 
 
A Társulás 2014. évben pályázatot nyújtott be „Segíthetek? Segíthetek!” Szakképzett roma 
szociális gondozók alkalmazása a Komlói Kistérség területén élő idősek 
ellátórendszerében címmel (TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0153), melynek szakmai 
megvalósítója a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ. Az elnyert 
támogatás összege 6 355 140,- Ft, a konkrét megvalósítás 2015. évre húzódott át. 
 
 
Együttműködés más szervezetekkel: 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttműködik az alábbi 
hazai szervezetekkel: 
 
Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés: az együttműködés célja a társulás 
területén élők ingó és ingatlan vagyonában keletkező jégkárok csökkentése. Az Egyesülés 
minden évben benyújtja az előző évről szóló beszámolóját és a részére nyújtott 
támogatásról szóló elszámolást. 
 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete: az együttműködés 
célja a kistérségben élő fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítése, a 
panaszok feltárása és értékelése fogyasztói érdekek képviselete. Az Egyesület minden 
évben benyújtja az előző évről szóló beszámolóját. 
 
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány: az együttműködés célja jogi 
segítségnyújtás tevékenység tartós ellátása a kistérségben.  
 
     


