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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 42/2014. (V.12.) számú határozat értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 
részére megítélt 500 000,- Ft összegű célzott támogatást a Holokauszt emlékévvel kapcsolatos 
programok, kirándulások szervezésére felhasználta. A megvalósított programokról, valamint a 
támogatási összegről szóló beszámolójuk az előterjesztés 1. számú mellékleteként került 
csatolásra (terjedelmi okokból külön PDF állományként kerül kiküldésre), eredetben a 
Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti Irodán tekinthető meg. 
 
A 141/2014. (XII.4.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a hallgatói támogatások 
utalásáról a Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
Általános Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően intézkedett. 
 
A 149/2014. (XII.4.) számú határozat alapján a mecsekjánosi temető területének bővítése 
kapcsán megkötött adásvételi szerződés aláírásra került, a vételár Komló Város 
Önkormányzatára eső részének megfizetése megtörtént. 
 
A 20/2015. (III.5.) számú határozat alapján az önkormányzati intézmények alapító 
okiratainak módosítása iránti kérelmek a hozzájuk tartozó mellékletekkel az előírt határidőn 
belül benyújtásra kerültek a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága részére, 
ahol intézkedtek a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről, az erről szóló 
új törzskönyvi kivonatok már megérkeztek. 
 
A 25/2015. (III.30.) számú határozat alapján a büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez 
szükséges ingatlan-felajánlásról szóló pályázat határidőben benyújtásra került. 
 
A 26/2015. (III.30.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 27/2015. (III.30.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a gazdaságfejlesztési 
program Komló város honlapján történő megjelentetéséről gondoskodott. 
 
A 30/2015. (III.30.) számú határozatra vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Komlói Tankerülete tankerületi igazgatójától kapott tájékoztatás értelmében a 
Szilvási Általános Iskola alapdokumentumának módosítása jelenleg még folyamatban van, 
ugyanis április végéig tart a véleményezési időszak, az eddig véleményezésre felkért 
önkormányzatok, szervezetek, fórumok közül mindenki támogatta azt, majd ezután küldik 
csak fel az illetékes miniszter részére a végleges döntés meghozatalához a javaslatot. 
 
A 33/2015. (III.30.) számú határozat alapján 2015. március 31. napján a képviselő-testület 
által elfogadott tartalommal aláírásra került a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitel 
szerződése, forgóeszköz finanszírozási kölcsönszerződése, a számlaforgalom vállalásáról 



szóló megállapodás, valamint Komló Város Önkormányzat részéről a tulajdonosi 
kötelezettségvállalásról szóló szerződés is. 
 
A 36/2015. (III.30.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző gondoskodott a belényesi 
kiküldetéshez szükséges utazás költségeiről, valamint valuta kiutalásáról. 
 
A 39/2015. (III.30.) számú határozat alapján a polgármester gondoskodott Dudás István atléta 
kitüntetésének azonnali átadásáról. 
 
 

II. 
 

A bizottságok 2015. március 26. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
Március 26-i ülésén első napirendi pontként lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról 
döntött, majd a vízdíjtartozásokkal kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról foglalt állást a bizottság. Zárt ülésen a 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek 
elbírálása I. tárgyú napirenddel kapcsolatban foglaltak állást és szemétszállítási 
díjtámogatások megállapításáról döntöttek. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
 
Szintén március 26-án ülésezett a bizottság, elsőként a büntetés-végrehajtási intézet 
létesítéséhez ingatlan felajánlása, majd a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele, Komló 
város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2015. évi módosítása, Komló város 
2014-2020. évekre vonatkozó gazdaságfejlesztési programja és a térfigyelő kamerarendszer 
üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás tárgyú előterjesztések szerepeltek 
napirenden. Ezt követően a városi felújítási keret 2014. évi felhasználásáról szóló 
beszámolóról és az út-híd fenntartási keret és vízkár elhárítási keret 2014. évi felhasználásáról 
szóló beszámolóról és ezek 2015. évi felosztásáról döntöttek. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 
Ugyancsak március 26-án ülésezett a bizottság, az ülésen a Komlói Bányász Sport Klub 
területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása és a nem költségvetési szervek 2015. 
évi támogatása szerepelt a bizottság előtt. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
Ezen bizottság ülésére is március 26-án került sor, melyen a büntetés-végrehajtási intézet 
létesítéséhez ingatlan felajánlása, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele, a Komlói 
Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása, a térfigyelő 
kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás és a sikondai 
levegőminőség mérése tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Ezt követően Komló 
város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2015. évi módosítása, a belényesi 
kiküldetés, valamint az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató szerepelt 
napirenden. Szóbeli előterjesztés alapján egyben tárgyalta a bizottság a KBSK tornaterem 
épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.5.0/B pályázat benyújtása 
tárgyú 6/2013. (I.21.) sz. határozat és a KBSK futófolyosó épülete energetikai 



korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 7/2013. (I.21.) 
sz. határozat módosítása című napirendeket. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
Március 26-i ülésén a vízdíjtartozásokkal kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról, Komló város 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési 
programjáról, a büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez történő ingatlan-felajánlásról és a 
térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodásról 
tárgyaltak. Döntött a bizottság Komló Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárásról. Állást foglaltak a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelet módosításáról, majd döntöttek a Dudás István atléta kitüntetése ügyében a képviselő-
testület elé terjesztendő határozati javaslatról. 
Április 9-i rendkívüli ülésén a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázathoz kapcsolódó 
beszerzési eljárás eredményét hirdette ki a bizottság. 
Újabb rendkívüli ülésre került sor április 16-án, melyen a Komlói Bányász Sport Klub 
területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
beszerzési eljárásról döntött a bizottság. 
 

III. 
 

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

− a Komló, Arany János u. 12. fsz. 1/A. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés 
2016. március 26. napjáig történő meghosszabbításáról, 

− 38 fő részére szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról (egy fő kérelmét 
jövedelemtúllépés miatt elutasította). 

 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben: 

− a városi felújítási keret 2014. évi felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadta, 

− az út-híd fenntartási keret és vízkár lehárítási keret 2014. évi felhasználásáról szóló 
beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadta, 

− a 2015. évi út-híd fenntartási és vízkár elhárítási feladatokat a Városgondnokság által 
benyújtott javaslat szerint jóváhagyta. 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörében döntött: 
Március 26-án: 

− az előterjesztett melléklet szerinti formában jóváhagyta Komló Város Önkormányzat 
2015. évi közbeszerzési tervét, 

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

− TF Center Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1. info@tfcenter.hu 
− Axidóm Bt.  7300 Komló, Székely B. u. 33/3 trinkl@axidom.hu 
− DigitalPlus Bt  7747 Belvárdgyula, Rákóczi u. 10.

 forpinter@digitalplus.hu 



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

Április 9-én: 
− A DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón” megnevezésű 

projekthez kapcsolódó eszközbeszerzése tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft. 
(7300 Komló, Pécsi u. 1) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 1.087.039,- Ft+ÁFA összeggel kösse 
meg.  
 

Április 16-án: 
− a Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok 

padlófelújítására elnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó beszerzés 
ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi 
cégeket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

− VK Elektrocom Kft.(7300 Komló, Pécsi út 6. ;Email: vkelektrocomkft@vkelektrocom.hu) 
− BenkalaKft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19. ;Email:info@benkalakft.hu) 
− Baranyai Sbau Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 8.; Email:: bsbkft@gmail.com) 

 
 

 IV. 

Egyebek 
 
 
I. 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. 
 
II. Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján minden évben éves ellenőrzési, illetve összefoglaló 
éves ellenőrzési jelentést szükséges készíteni.  Helyi önkormányzati költségvetési szerv 
esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a 
jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. Az éves ellenőrzési jelentés részét képezi az 
egyes vizsgálatokhoz kapcsolódó belső ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai 
alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról 
szóló beszámolók is. Továbbá a vizsgált szerveknek a belső ellenőrzési tevékenység 
fejlesztésére vonatkozó javaslatai is részét képezik az éves ellenőrzési jelentésnek. 

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi 
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján 
készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási 
rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Az éves 
ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az előterjesztés 3. számú mellékleteként 
került csatolásra. 



 

III. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete 2014. évi 
munkájáról szóló beszámoló 

 
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete 2014. évi munkájáról 
szóló beszámolója az előterjesztés 4. számú mellékleteként került csatolásra. 
 
IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat II/A. függelékének módosítása 

 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája jelezte, hogy az SZMSZ II/A. 
függeléke aktualitását vesztette, az abban szereplő szakfeladatok helyett kormányzati 
funkciókat kell szerepeltetni. Az előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolásra került az új, 
kormányzati funkciónkénti nyilvántartás, melynek 13., 20. és 21. során szereplő kormányzati 
funkciók teljesen újak, a táblázat többi során szereplő kormányzati funkciók már szerepelnek 
a törzskönyvi nyilvántartásban. 
 
V. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 

Az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről – 
amennyiben a testületi ülés időpontjáig a szükséges adatok megérkeznek. 
 

VI. Tájékoztató gépjármű tartós bérletéről 

 
Önkormányzatunk 2015. évi költségvetésében 8 MFt került elkülönítésre gépjármű-
beszerzésre. 
A 18/2015. (III.5.) sz. határozat 5./ pontja alapján, illetve a 4/2015. (II.19.) sz. határozat 11./ 
pont 4. francia bekezdése figyelembevételével egy, legfeljebb bruttó 8 MFt értékű 
személygépkocsi „beszerzésére” kell sort kerítenünk tartós bérlet formájában.  
Bérleti időszak végén harmadik fél részére kerülhet értékesítésre a személygépkocsi. (Ez a 
harmadik fél akár a közös önkormányzati hivatal is lehet.) 
Ez a konstrukció csökkentheti önkormányzatunk fejlesztési hiányát, illetve kapcsolódó 
hitelfelvételi szükségletét.  
Természetesen a tartós bérleti konstrukció esetén a flotta-kezelés részeként annak díjában 
fizetjük a kötelező, illetve casco biztosítást, cégautó adót, stb.  
A fent hivatkozott 18/2015. (III.5.) határozat 5./ pont utolsó bekezdése alapján a polgármester 
felhatalmazást kapott e költségek vállalására a beszerzési keretösszegen felül a következő évi 
költségvetési évek terhére. 
Figyelembe véve az eddigi kedvező tapasztalatokat és a várható futásteljesítményt egy, a 
jelenleg is használt autóval egyező kategóriájú, jó szerviz hátterű jármű beszerzését tartjuk 
indokoltnak. A bekért előzetes ajánlatok Skoda Superb és Volkswagen Passat típusokra 
vonatkoztak 2.0 tdi motorral és felső középkategóriának megfelelő felszereltséggel.  
A Skoda Superb típusváltás miatt jelenleg nem rendelhető, így legkorábban őszre juthatnánk 
hozzá az új személygépkocsihoz. Tekintettel a típusváltásra a korábbi árajánlathoz képest nem 
tudtak az új típusra árajánlatot adni.  
 
A Volkswagen esetén két helyről kértünk be előzetes árajánlatot, illetve finanszírozási 
ajánlatokat. A pécsi Autó City Kft. magasabb felszereltség és a legnagyobb árengedmény 
mellett tett ajánlatot: 



 
bruttó listaár: 10.281.030,-Ft 
bruttó kedvezmény: 2.291.030,-Ft 
bruttó egyedi ár: 7.990.000,-Ft 
 
Ez az ár a határozatban foglaltaknak megfelel és egy viszonylag hosszú alkufolyamat 
eredményeként alakult ki.  
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a speciális finanszírozási formára való 
tekintettel a fenti pénzügyi kondíciók mellett mentesítsen a beszerzési szabályzat alkalmazása 
alól a Volkswagen Passat Comfortline BMT 2.0 TDI DSG típusú gépjármű tartós bérbevétele 
tekintetében.  
 
 

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: 
 

− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat, 
− az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót, 
− az SZMSZ II/A. sz. függelékének módosítását, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a gépjármű tartós bérletéről szóló tájékoztatót és az abban foglalt gépjármű tartós 

bérletére vonatkozó eljárást kiveszi a beszerzési szabályzat hatálya alól a 
tájékoztatóban foglalt kondíciók mellett. 

 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson, valamint az 
SZMSZ II/A. függelékén vezettesse át.  
 

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

Komló, 2015. április 30. 
         Polics József 
         Polgármester



2. sz. melléklet 
 

2015.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 50 153 000 7 033 822 6 985 840 90 992 6 894 848 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 8 106 000 361 130 294 940 221 892 73 048 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 5 130 000 32 684 32 684 32 684 0 0 0 0

4 GESZ 52 473 000 1 274 112 0 0 0 0 0 0

5 Városgondnokság 30 539 000 16 642 998 6 508 540 6 508 540 0 0 0 1197722

6 Közös Önkormányzati Hiv.* 44 384 000 9 153 519 3 776 181 3 776 181 0 0 0 0

7 Önkormányzat ** 144 678 000 97 001 376 20 150 641 20 150 641 0 0 0 0

335 463 000 131 499 641 37 748 826 30 780 930 6 967 896 0 0 1 197 722
*Komlói Közös Önkormányzati Hivatal  0-30 nap közötti tartozás kifizetése közmű, egyéb szállítói április hónapban kiegyenlítésre kerültek, illetve folyamatban vannak.
**Komló Város Önkormányzata TIOP pályázatához kapcsolódó számlatétele(14.360 eFt) április hónapban kiegyenlítésre került.

Komló,..ó, 2015. 04. 23. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

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

(2015. 03. 31.)



3. sz. melléklet 
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Komló Város Önkormányzata és  

a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek  
2014. évi belső ellenőrzési kötelezettségének 

teljesítéséről 
 



I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA  
 
 
a) Az ellen őrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének érté kelése, a tervt ől 
való eltérések indokai, a terven felüli ellen őrzések indokoltsága 
 
Tervfeladatok teljesítésének értékelése 
 
2014. évre Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége Komló Város 
Önkormányzatára és intézményeire vonatkozóan összesen négy vizsgálatot (az 
országgyűlési és Európai Parlemeti választások elszámolásának ellenőrzése 
együttesen került tervezésre), valamint egy tanácsadási tevékenyésget tervezett. A 
2014. évre vonatkozó ellenőrzési terv módosításra nem került, az év során további 
vizsgálatot nem végzett a belső ellenőrzés.  
 
Az alábbi tervben szereplő vizsgálatok megvalósításra kerültek: 
 

� A 2013. évben Komló Város által igénybevett normatív állami hozzájárulások, 
költségvetési törvény egyes jogcímei szerinti elszámolását szolgáló 
intézményi adatszolgáltatások ellenőrzése 
 

� Komló Város Önkormányzata közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági 
folyamatainak ellenőrzése  
 

� A 2014. évi Országgyűlési Választások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 
a Komlói Közös Helyi Választási Irodánál 
 

� A 2014. évi Európai Parlamenti Választások pénzügyi elszámolásának 
ellenőrzése a Komlói Közös Helyi Választási Irodánál 
 

� A 2014. évi helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 
pénzügyi elszámolásának ellenőrzése a Komlói Közös Helyi Választási 
Irodánál 
 

Tanácsadási tevékenység 
 

� Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 
óvodapedagógusainak és alkalmazottainak besorolásával kapcsolatos 
tanácsadási tevékenység 

 
Tervtől való eltérés indokai 
 
A tervben szereplő ellenőrzések végrehajtásra kerültek, azokban csak az ütemezést 
tekintve volt eltérés.  
 
Terven felüli ellen őrzés indokai 
 
Teven felüli ellenőrzésre 2014-ben nem került sor.  
 
 
b) Az ellen őrzések min őségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenysé get 
elősegítő és akadályozó tényez ők 



 
 Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte 
 
2005. évtől Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzését a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás által foglalkoztatott belső ellenőrzési egység látta 
el. 2013-től a belső ellenőrzési feladatokat Komló Város Önkormányzat Belső 
Ellenőrzési egysége végzi.  
 
A belső ellenőrzési egység az elmúlt évben az alábbiak szerint alakult: 
 
1 fő teljes munkaidős megbízott belső ellenőrzési vezető.  
 
A belső ellenőr rendelkezik szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, így teljesült a 
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ának (1)-(4) bekezdései által előírt 
képesítési követelmény.  
 
A fenti kormányrendelet 24. §-ának (2) bekezdése szerinti legalább két éves 
ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben szerzett 
tapasztalat szintén biztosítva van. A munkavégzés során használatos elektronikus 
programok, informatikai rendszerek ismerete is biztosított.  
 
A belső ellenőr funkcionális függetlensége a belső ellenőrzési kézikönyvben és a 
gyakorlatban is biztosított. Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem merült 
fel.  
 
Egy esettől eltekintve a vizsgálatokat a belső ellenőrzési egység végezte, külső 
erőforrás igénybevételére a szüksgées szakértelmet biztosítandó került sor. Mivel a 
külső erőforrás bevonása magas költségvonzattal jár és több esetben kevésbé 
hatékony, a továbbiakban is ennek mellőzésére törekszünk. A szakmai ismeretek 
folyamatos bővítésével, a magas szakmai színvonalú képesítések megszerzésével 
kívánjuk mindezt a jövőben is elérni, így a hatékonyság és a magas színvonal 
biztosítható. A külső szakértő bevonását a Pannon Volán és az Önkormányzat által 
kötött szerződés teljesítését érintő vizsgálat indokolta, a vizsgálat jelenleg is 
folyamatban van. 
 
Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte 
 
Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A 
tárgyi feltételek, szükségletek felmérése folyamatos, így az ellátottság is 
folyamatosan javuló, bővülő tendenciát mutat. A költségvetésben biztosított források 
függvényében folyamatosan törekszünk a tárgyi feltételek javítására, a színvonal és 
a hatékonyság növelése érdekében. A különböző klubtagságokkal (Belső ellenőrök 
klubja, Költségvetési klub), valamint a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai 
Zrt.-vel való együttműködés az ellenőrzési folyamatok színvonalának további 
emelését teszik lehetővé.  
 
 
 
 
Ellenőrzéseket segít ő egyéb tényez ők 
 



Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen segítő tényezők nem adódtak. Külső erőforrás 
igénybevételére a fentiekbe ismertetettek miatt került sor. 
 
Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényez ők 
 
Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak. 
 
c) Az ellen őrzések fontosabb megállapításai, következtetései, j avaslatai 
  
. 
a 2013. évben Komló Város által igénybevett normatí v állami hozzájárulások, 
költségvetési törvény egyes jogcímei szerinti elszá molását szolgáló intézményi 
adatszolgáltatások ellen őrzése 
 
Megállapítások 
 
Az ellenőrzés Komló Város Önkormányzatát és az Önkormányzat azon önállóan 
intézményeire terjedt ki, amelyek normatív állami hozzájárulásra jogosultak. Így 
többek között helyszíni ellenőrzést végeztünk az alábbi intézményeknél: 
 
• Komló Város Önkormányzat Komló 

Városi Óvoda 
• Kökönyösi Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, 
Alapfokú Művészeti Iskola 

• Kenderföld-Somági Általános Iskola 
• Szilvási Általános Iskola 
• Komlói Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium 

• Komló Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

• Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 

 
(Az intézményeknél lefolytatott vizsgálatokról intézményenkénti részjelentések 
készültek.) 
 
A normatív állami hozzájárulással érintett intézmények teljeskörűen teljesítették 
adatszolgáltatási kötelezettségüket az Önkormányzat felé, melyen a normatívák 
elszámolása, azok önkormányzati beszámolóban történő szerepeltetése alapszik. Az 
adatszolgáltatások valódiságának, szabályszerűségének, alátámasztottságának 
ellenőrzésére a fent felsorolt intézményekben lefolytatott helyszíni vizsgálatok 
kereteiben került sor.  
 
A vizsgálattal érintett évet érintően az Intézményeknél az adatszolgáltatások köre, az 
adatok alátámasztását szolgáló dokumentumok, nyilvántartások, statisztikák minden 
esetben rendelkezésre álltak.  
 
Az óvodai intézményekben az adatszolgáltatás megalapozottsága, jogszerűsége 
jogcímenkénti részletezettségben, tételesen került ellenőrzésre. A belső ellenőrzés 
többek között vizsgálta az intézmények alapító okiratait, a közoktatási statisztika 



adatai és a tényleges adatok közötti összhang meglétét, az óvodai felvételi és 
mulasztási naplókat, azok megfelelő adatokkal történő kitöltését, a sajátos nevelési 
igényű státuszra vonatkozó határozatok meglétét, érvényességét, az egyéni 
fejlesztési terveket, az étkezési nyilvántartásokat, valalmint a kedvezményes 
étkeztetésre jogosító igazolásokat gyermekenként. Az óvodai csoport szervezéséhez 
(a maximális csoport létszámra vonatkozóan) az óvodák engedéllyel, illetve 
fenntartói hozzájárulással rendelkeztek. 
 
A köznevelési rendszert érintő változások következményeként a vizsgálat során az 
iskolák esetében az előző évekhez képest az ellenőrzés jóval szűkebb kört érintett. A 
korábbi 8-10 jogcím helyett az iskolák esetében csupán az étkeztetéshez kapcsolódó 
nyilvántartások, elszámolások kerültek ellenőrzésre. A helyszíni vizsgálat során az 
intézményi adatszolgáltatás helytállóságának, megfelelő alátámasztottságának 
meglétét a következő dokumentumok tételes áttekintésével ellenőriztük: az étkezési 
nyilvántartások, valamint a kedvezményes étkeztetésre való jogosultságot 
alátámasztó iratok megléte. 
 
A normatív támogatások igénylését és elszámolását minden esetben alá kell 
támasztani dokumentumokkal, nyilvántartásokkal, amelyeket folyamatosan vezetni 
és ellenőrizni kell. A korábbi vizsgálatok tapasztalatai alapján egyes jogcímekhez, 
melyekhez indokolt volt egységes nyilvántartás, dokumentáció került a belső 
ellenőrzés által kialakításra. A nyilvántartások tartalmaznak minden lényegi 
információt, amely a jogos támogatás megállapításához szükséges. Az intézmények 
összességében vezették a fenti dokumentumokat, vagy azokkal, azonos 
adattartalommal rendelkező nyilvántartásokat alakítottak ki, segítve a belső 
ellenőrzés munkáját.  
 
A köznevelési rendszerhez kapcsolható normatívák mellett az ellenőrzés 
szempontjából is legjelentősebb tételt a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 
kapcsolódó jogcímek vizsgálat jelentette. Az ellenőrzés során vizsgáltuk a 
feladatellátást érintő jogszabályi előírásoknak való megfelelést, az alapító okiratok, 
működési engedélyek meglétét, az Önkormányzat részéről történő rendeletalkotási 
feladatok teljesülését, az abban foglaltaknak való megfelelést is. Összességében 
elmondható, hogy a Szocszolgáltató működése során megfelel az előírásoknak, az 
egyes jogcímek igénylésének megalapozottságát alátámasztó dokumentáció, 
nyilvántartások rendelkezésre állnak. A nyilvántartások teljes körűek, vezetésűk 
során hiányosságok nem merültek fel, az azokban szereplő adatok biztosítják a 
normatíva igénylés alátámasztottságát.  
 
Javaslatok 
 
Szükséges, hogy a feladatokat ellátó intézmények megfelelő dokumentációval 
rendelkezzenek a hozzájárulások jogosságának érvényesítéséhez, melyre az 
intézmények és az Önkormányzat közötti megalapozott, írásba foglalt 
adatszolgáltatása épülhet. 
 
A támogatások igénylését és elszámolását minden esetben alá kell támasztani 
dokumentumokkal, nyilvántartásokkal, amelyeket folyamatosan vezetni és ellenőrizni 
kell. 
 
Minden támogatási jogcím igénylésénél, illetve elszámolásánál kiemelt figyelmet kell 
fordítani a tényleges adatok ellenőrzésére, az aktuális költségvetési törvény, illetve 



az ún. ágazati jogszabályok feltételeinek, követelményeinek való megfelelés 
felülvizsgálatára, folyamatos nyomonkövetésére.  
 
Indokolt az adatszolgáltatások, az elszámolást alátámasztó dokumentumok, 
nyilvántartások rendszeres időközönkénti ellenőrzése, folyamatba épített, vezetői és 
belső ellenőrzés keretében is.  
 
Komló Város Önkormányzata a beszámolójában minden esetben az intézmények 
által vezetett nyilvántartásokkal ténylegesen alátámasztott adatokat, értékeket 
szerepeltesse. 
 
Komló Város Önkormányzata közbeszerzéshez kapcsolód ó gazdasági 
folyamatainak ellen őrzése  
 
Megállapítások 
 
Az Önkormányzat a vizsgált időszakban rendelkezett hatályos FEUVE szabályzattal, 
a hozzá kapcsolódó ellenőrzési nyomvonal szintén kialakításra került. Ezek több 
helyen tartalmaznak a közbeszerzéshez kapcsolódó előírásokat, az Önkormányzat 
SzMSz-e szintén tartalmaz az közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Az ellenőrzés megkezdésekor használt Szabályzatuk 2013. február 21 óta hatályos, 
eseti közbeszerzési szabályzatot nem készítettek. Összességében megállapítható, 
hogy a Szabályzatban megfogalmazottak a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
megfeleltek. 
 
A közbeszerzéseikkel kapcsolatos tanúsítvány kitöltésre került, az abban feltüntetett 
információk egyeztek a vizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumokban 
foglaltakkal. 
 
Az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó éves közbeszerzési terve, illetve 
módosítása az ellenőrzés rendelkezésére álltak. A nyilvánosságukra vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak eleget tettek.  
 
A statisztika a jogszabályi helyek által előírt formában és tartalommal készüljön el, a 
közzétételére és megküldésére szintén kerüljön sor. A statisztika az egyes 
eljárásokhoz kapcsolódóan rendelkezésre álló dokumentumok, tényadatok alapján 
készüljön. 
 
A közbeszerzések becsült érték, tárgy szerinti besorolása megfelelő volt, a választott 
eljárástípus is megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az eljárások lefolytatása során 
az új Kbt. és Szabályzatuk rendelkezéseit betartották. 
 
A kitöltött tanúsítvány alapján 2013-ben a közbeszerzési eljárások keretein belül 
történt beszerzésekre 2013-ben kifizetett összeg a teljes költségvetési kiadásokon 
belül elhanyagolható nagyságot képvisel. Ennek oka, hogy a kifizetések 2014-ra 
húzódtak át, illetve részben még nem teljesülnek. 
 
Az Önkormányzat Szabályzata alapján a közbeszerzési eljárást megindító, illetve 
lezáró döntést a PJEB jogosult meghozni. A PJEB döntési határozatai az egyes 
eljárások esetében megtalálhatók voltak a dokumentációkban, jogorvoslati eljárás 
megindítására nem került sor.  



 
A közbeszerzést érintő nyilvánosságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfeleltek.  
 
A közbeszerzési eljárások dokumentálására a jövőben is hasonló figyelmet 
szükséges fordítani, illetve a keletkező dokumentumok egységes kezelésének, 
valamint megőrzésének eddigi gyakorlatának folytatása ajánlott. 
 
Javaslatok:   
 
Az Önkormányzat a kockázatkezelési szabályzatába és a szabálytalanságok 
kezelésére vonatkozó eljárásrendjébe is vonjon be a közbeszerzésekre vonatkozó 
előírásokat. 
 
A közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő feladatok és folyamatok is 
épüljenek be, a jogszabályi előírásokkal, szabályzatokkal és munkaköri leírásokkal 
összhangban, melynek során az új Kbt., valamint a kapcsolódó jogszabályok 
vonatkozó előírásai kiemelt szempontot képezzenek.  
 
A Szabályzat egy pontja rendelkezik a közbeszerzési terv minimális tartalmi 
követelményeiről, továbbra is javasoljuk, hogy az iratminták között helyezzék el a 
használandó közbeszerzési terv egy üres mintapéldányát is. 
 
Javasoljuk, hogy Szabályzatukban a Tárgyalóbizottságra vonatkozó előírások 
kerüljenek részletesebben meghatározásra.   
 
 
A 2014. évi Országgy űlési Választások pénzügyi elszámolásának ellen őrzése a 
Komlói Közös Helyi Választási Irodánál 
 
(Komló Város Önkormányzata a 2014. évi választások során a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Mánfával együtt alkotta a Komlói Közös Helyi 
Választási Irodát. Az ellenőrzés a Választási Irodát érintette, így Komlót is.) 
 
Megállapítások 
 
Összességében a 2014. évi országgyűlési választással kapcsolatos feladatokra 
biztosított normatívák felhasználása és elszámolása szabályszerűen történt.  
 
Javaslatok 
 
Az ellenőrzési jelentés nem tartalmaz javaslatot az Önkormányzat részére. 
 
A 2014. évi Európai Parlamenti Választások pénzügyi  elszámolásának 
ellenőrzése a Komlói Közös Helyi Választási Irodánál 
 
(Komló Város Önkormányzata a 2014. évi választások során a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Mánfával együtt alkotta a Komlói Közös Helyi 
Választási Irodát. Az ellenőrzés a Választási Irodát érintette, így Komlót is.) 
 
Megállapítások 
 



Összességében a 2014. évi Európai Parlamenti választással kapcsolatos feladatokra 
biztosított normatívák felhasználása és elszámolása szabályszerűen történt.  
 
Javaslatok 
 
Az ellenőrzési jelentés nem tartalmaz javaslatot az Önkormányzat részére. 
 
A 2014. évi helyi önkormányzati és nemzetiségi önko rmányzati választások 
pénzügyi elszámolásának ellen őrzése a Komlói Közös Helyi Választási Irodánál 
 
(Komló Város Önkormányzata a 2014. évi választások során a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Mánfával együtt alkotta a Komlói Közös Helyi 
Választási Irodát. Az ellenőrzés a Választási Irodát érintette, így Komlót is.) 
 
Megállapítások 
 
Összességében a 2014. évi települési önkormányzati és települési nemzetiségi 
választásokkal kapcsolatos feladatokra biztosított normatívák felhasználása és 
elszámolása szabályszerűen történt.  
 
Javaslatok 
 
Az ellenőrzési jelentés nem tartalmaz javaslatot az Önkormányzat részére. 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet  óvodapedagógusainak 
és alkalmazottainak besorolásával kapcsolatos tanác sadási tevékenység 
 
Megállapítások, javaslatok 
 
A tanácsadási tevékenységhez kapcsolódóan készült jegyzőkönyv részletesen 
tartalmazza az ellenőrzés által szükségesnek tartott, helytelenül besorolt 
alkalmazottak átsorolására vonatkozó javaslatokat. 
 
II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 
HASZNOSÍTÁSA 
 
a) A bels ő ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok haszno sítása 
 
Javasolt intézkedések és végrehajtásuk státusza fel sorolása az ellen őrzöttek 
beszámolói alapján 
 
A belső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott 
intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött 
szerv, illetve szervezeti egység vezetője beszámolót nem készített. 



 
b) Az ellen őrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslato k 
 
Átlátható vezetői információs rendszer kidolgozása, a belső ellenőrzéssel összhang, 
együttműködés biztosítása a hatékonyság növelése érdekében. 
 
Korábbi fejlesztési javaslatok, az evvel kapcsolatban történt intézkedések és további 
javaslatok: 
 
Az eddigi tapasztalatok alapján, azokon a területeken, ahol lehetséges, egységes 
szabályozás és nyilvántartási rendszer kidolgozása. Az intézmények 
tevékenységének mindezen keresztül történő összehangolása is.  
 
Folyamatban van az egységes nyilvántartási rendszer az intézmények által kezelt 
személyi anyagok tartalma, felépítése tekintetében, illetőleg a közalkalmazotti 
alapnyilvántartást illetően is. 
 
Az utóvizsgálatok folyamatosan részét képezik az éves ellenőrzési tervnek. 
 
Folyamatos kommunikáció kialakítása az intézmények és a belső ellenőrzés között.  
 
A folyamatos kommunikáció megvalósult, kialakult, és a vezetői értekezleteken való 
részvétel további lehetőséget biztosított. 
 
Kockázatos, problémás területek feletti folyamatos kontroll megvalósítása, hibák, 
hiányosságok éven belüli korrigálása. A pénzügyi iroda, a GESZ és a belső 
ellenőrzés együttműködésével folyamatosan megvalósult és a jövőben is követendő. 
 
Az ellenőrzések megállapításainak rendszeres kiértékelése, hasznosítása a 
kockázatelemzés és felmérések során, továbbá értekezleteken, megbeszéléseken. 
 
Több témakörben sor került tájékoztatóra, előadásra. Ezek a jövőben is szükségesek 
és hasznosak, igényfelmérés alapján több témakörben. 
 
A fenti kommunikációs formák gyakoriságának növelése. 
 

 
 

Komló, 2015. február 11.  
 
 
 
     Kaprényi Róbert 
       mb. belső ellenőrzési vezető 
 
           
 
 
 
 



4. sz. melléklet 

 



 



 



 



 



 



5. sz. melléklet 
 

II/A. sz. függelék 
 
Az önkormányzat 724100 törzsszámához kapcsolódó kormányzati funkciók jegyzéke 
 
 

Sorszám Kormányzati 
funkció száma 

Kormányzati funkció megnevezése 

1. 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevékenysége 

2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

3. 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

4. 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

5. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

6. 022010 
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság 
felkészítése 

7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

8. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

9. 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

10. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

11. 045120 Út, autópálya építése 

12. 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

13. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

14. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

15. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

16. 061020 Lakóépület építése 

17. 063080 
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 
üzemeltetése 

18. 064010 Közvilágítás 

19. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 



20. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

21. 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

 
 
 
Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatai: 
 

a) Törzskönyvi azonosító szám:   724100 
b) Adószám:     15724100-2-02 
c) KSH statisztikai számjel:   15724100-8411-321-02 
d) Számlavezető pénzintézet:   OTP Bank Nyrt. 
e) Számlaszám:     11731063-15331524-00000000 
f) Alaptevékenységi besorolás:   841105 Helyi önkormányzatok és 

      társulások igazgatási tevékenysége. 
 












































































































































