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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 34/2015. (III.30.) számú határozatalapján a polgármester a Síkfürdő Kft. továbbszámlázása 
alapján a sikondai településrész levegőminőségének mérésével kapcsolatos kifizetésről 2015. 
október 14-én gondoskodott. 
 
A 68/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a képviselő-testületi határozatban foglaltaknak 
megfelelően a GESZ gépjármű cseréje 2015. szeptember hónapban megtörtént. 
 
A 104/2015. (VII.9.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület által 
lakáscélú támogatásként jóváhagyott összegek kiutalásra kerültek. 
 
A 125/2015. (IX.21.) számú határozat alapján 2015. szeptember 15. napján megrendelésre 
került a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészetétől 200 m3 vegyes tűzifa. 2015. szeptember 24. 
napján mind a szállító, mind a megrendelő részéről aláírásra került a szállítási szerződés. 
2015. szeptember 25. napján kiszállításra került a tűzifa, mely a Városgondnokság szociális 
fadepójában került elhelyezésre. 
 
A 126/2015. (IX.21.) számú határozat alapján a KBSK tornacsarnok tetőfelújításával 
kapcsolatos munkát a szerződés szerint megkezdte a vállalkozó, a befejezési határidő 2015. 
október 31. 
 
A 127/2015. (X.1.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 128/2015. (X.1.) számú határozat alapján az alapítói határozat kibocsátása megtörtént, és a 
képviselő-testület felhatalmazása alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. megbízási szerződést 
kötött az AD-MŰ Kft.-vel. A változás cégbírósági bejegyzése jelenleg folyamatban van. 
 
A 129/2015. (X.1.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a településrészi 
önkormányzatok összetételét az SZMSZ X. számú függelékeként csatolta. 
 
A 130/2015. (X.1.) számú határozat alapján a Komló Sport Kft. részére biztosított 
visszatérítendő támogatással kapcsolatos megállapodás aláírásra került, az összeg kiutalása 
megtörtént. 
 
A 131/2015. (X.1.) számú határozat alapján a körtvélyesi fiókgyógyszertár létesítéséhez 
szükséges hozzájárulás megadásáról szóló képviselő-testületi döntés a kérelmező részére 
megküldésre került. 
 
A 132/2015. (X.1.) számú határozat alapján az önkormányzati tulajdonú hivatali épülettel 
kapcsolatos, a Baranya Megyei Kormányhivatallal megkötött üzemeltetési megállapodás 
módosítása aláírásra került. 



 
A 133/2015. (X.1.) számú határozat alapján a vízi közmű felújítási keret terhére végzendő 
rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos vállalkozási szerződések megkötése folyamatban van, 
ezt követően megkezdődnek a kivitelezési munkálatok. A felújítások tervezett befejezési 
határideje: 2015. december 15. 
 
A 134/2015. (X.1.) számú határozat alapján a Baranya-Víz Zrt. tagjai a Tenkesvíz Kft. 
beolvadásának végleges dokumentációját elfogadták. A változással kapcsolatos cégbírósági 
eljárás és a MEKH engedélyeztetés folyamatban van. 
 
A 137/2015. (X.1.) számú határozat alapján a kiskertek bérleti díjának emeléséről szóló 
hirdetmény a képviselő-testületi anyag kiküldésének hetében jelenik meg, az érintetteket a 
Városgondnokság november hónapban levélben tájékozatja a képviselő-testület döntéséről. 
 
A 138/2015. (X.1.) számú határozat alapján Komló Város Önkormányzat GESZ magasabb 
vezetői álláshelyére a pályázat a https://kozigallas.gov.hu/ oldalon, továbbá a www.komlo.hu 
honlapon 2015. október 12-én megjelent, illetve ugyanezen a napon a helyben szokásos 
módon közzétételre került. 
 
A 139/2015. (X.1.) számú határozat alapján Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
magasabb vezetői álláshelyére a pályázat a https://kozigallas.gov.hu/ oldalon, továbbá a 
www.komlo.hu honlapon 2015. október 12-én megjelent, illetőleg ugyanezen a napon a 
helyben szokásos módon közzétételre került. 
 
A 143/2015. (X.1.) számú határozathoz kapcsolódóan 2015. szeptember 17-én megérkezett a 
döntésről szóló értesítő, hogy a KBSK tornaterem épülete energetikai korszerűsítéssel 
kapcsolatos KEOP-2012-5.5.5.0/B  projekt támogatást nyert. A beruházás 2015. szeptember 
18-án megkezdődött. 
 
A 144/2015. (X.1.) számú határozathoz kapcsolódóan 2015. szeptember 23-án megérkezett a 
döntésről szóló értesítő, hogy a KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1. épületenergetikai 
korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A projekt támogatást nyert. A beruházás 
2015. szeptember 24-én megkezdődött. 
 
 

II. 
 

A bizottságok 2015. szeptember 24. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
2015. szeptember 30-i ülésén a körtélyesi fiókgyógyszertár létesítéséhez szükséges képviselő-
testületi hozzájárulásról, az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Komló Város Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásáról foglalt állást a 
bizottság. Zárt ülésen lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálatáról, települési szociális kölcsön 
megállapításáról és szemétszállítási díjtámogatások odaítéléséről döntöttek. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
 
Szeptember 29-én ülésezett a bizottság, melyen a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő 
beolvadása II., a vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák, a 



Komlói Fűtőerőmű Zrt. könyvvizsgálójának kijelölése, a Komló és Térsége Tűzvédelméért 
Közalapítvány Alaptó okiratának módosítása, Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása és a kiskertek bérleti díjának emelése szerepelt 
napirenden. 
Rendkívüli ülésre került sor október 5-én, melyen a közvilágítási bővítésekről született 
döntés. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 
Szeptember 29-i ülésén a Gyermekhangok Alapítvány támogatási kérelme, a Komlói Napok 
és Bányásznap 2015. évi rendezvényeiről szóló beszámoló, a Kárpátaljai Nagyborzsova 
község és Komló Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás és 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére 
pályázat kiírása szerepelt a bizottság napirendjén. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
Szeptember 29-én tartott ülésén a Vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós 
munkák, a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása II., A Komlói Fűtőerőmű 
zrt. könyvvizsgálójának kijelölése, a Komló Sport Kft. részére nyújtandó visszatérítendő 
támogatás, a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosítása, 
majd a Gyermekhangok Alapítvány támogatási kérelme tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a 
bizottság. Ezt követően állást foglaltak a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet magasabb vezetői álláshelyére szóló pályázat kiírása, a Komlói Napok és 
Bányásznap 2015. évi rendezvényeiről szóló beszámoló, az Eragny-Sur-Oise-i kiküldetés és a 
2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat kérdésében. mindezek után tájékoztató 
hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről, végül állást foglaltak a a KBSK 
tornaterem épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/B pályázat 
benyújtása tárgyú 29/2015. (III.30.), valamint a KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) 
épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása 
tárgyú 92/2015. (VI.4.) határozat módosításáról. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
Szeptember 24-i rendkívüli ülésén a Balatonlelle, Vasúti sétány 24. sz. alatti üdülő felújítása 
tárgyú beszerzési eljárás és a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói 
Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásának eredményhirdetése ügyében döntött a 
bizottság. 
Szeptember 30-án az önkormányzati tulajdonú hivatali épületre vonatkozó üzemeltetési 
megállapodás módosítása, az Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 
és Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága magasabb vezetői álláshelyére pályázat 
kiírása, a kárpátaljai Nagyborzsova község és Komló Város Önkormányzata között kötött 
együttműködési megállapodás és a településrészi önkormányzatok megválasztása szerepelt 
napirenden. Ezt követően döntés született a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „KÖOK Nagy 
László Szakközépiskola épületenergetikai fejlesztése" megnevezésű pályázat ajánlattételi 
felhívásáról. 
Október 5-én a Balatonlelle, Vasúti sétány 24. sz. alatti üdülő felújítása tárgyú beszerzési 
eljárás eredményhirdetése, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „KÖOK Nagy László 
Szakközépiskola épületenergetikai fejlesztése" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzsmenti, tájékoztatás és záró audit feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás 



értékelése és a Patak utcában közvilágítási hálózat bővítéséhez kapcsolódó ajánlattételi 
felhívás tárgyában döntött a bizottság. 
Október 16-án a Komló Város területén a Patak utcában közvilágítási hálózat bővítéséhez 
kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárás eredményének megállapításáról döntött a bizottság. 
 

III. 
 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben döntött: 

− három fő lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos tájékoztatás elfogadásáról; 
− a Komló, Kazinczy u. 1/D I/6. szám alatti, valamint a Komló, Nagyszántó u. 10. 

III/10. önkormányzati lakásokkal kapcsolatos határozatlan idejű lakásbérleti 
szerződések megkötéséről; 

− egy fő részére 60.000.- Ft. települési szociális kölcsön megállapításáról 12 havi 
részletfizetés engedélyezésével (egy fő kérelmét egyhangúlag elutasította a bizottság); 

− két fő részére szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról (egy fő kérelmét 
jövedelemtúllépés miatt elutasította a bizottság). 
 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
− az alábbi közvilágítási fejlesztések megvalósítását hagyta jóvá: 

1. A Vájáriskola utcát a Pécsi úttal összekötő lépcsősor mentén 
közvilágítási hálózat kiépítése, 

2. Komló-Mecsekjánosiban a Patak utca mentén a közvilágítási 
hálózat bővítése 

A bizottság felhatalmazta a polgármestert a fenti közvilágítási beruházások 
megvalósítására vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatását követően a 
vállalkozási szerződések aláírására. 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörében: 
Szeptember 24-én: 

− a Balatonlelle, Vasúti sétány 24. sz. alatti üdülő felújításához kapcsolódó beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta és hozzájárult, hogy az önkormányzat az 
alábbi vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre. 

a) Kalafarm Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
b) Péter'99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 
c) Németh Zoltán (7300 Komló, Eötvös u. 10.) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások fenti vállalkozások 
részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
− a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub 

tornaterem épülete energetikai fejlesztése" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzser feladatok ellátása tárgyú eljárást eredményesnek nyilvánította, és a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Eter-1 Kft. (1132 Budapest, 
Hegedűs Gyula u. 49-51) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést bruttó 2.955.798,- Ft összeggel kösse meg. 

 
Szeptember 30-án: 

− a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „KÖOK Nagy László Szakközépiskola 
épületenergetikai fejlesztése" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 



projektmenedzsmenti, tájékoztatás és záró audit feladatok ellátásának ajánlattételi 
felhívását elfogadta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
proiektmenedzsmenti tájékoztatás és záró audit feladatok ellátása keretében 
ajánlattételre: 
a) a) Éter-1 Kft. (1132 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51.; email: 

palyazat@tamogatars.hu) 
b) Tiszta Energiák Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 250.; email: 

csapo.norbert@tisztaenergiak.hu) 
c) c) Project Guru Kft. (1096 Budapest, Haller u. 23-25..; email: 

gonda.laszlo.peter@gmail.com ) 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről gondoskodjon. 
 

Október 5-én: 
− a „Balatonlelle, Vasúti sétány 24. sz. alatti üdülő felújítása tárgyú beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló 
Németh Zoltán egyéni vállalkozót (7300 Komló, Eötvös u. 10.) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozói szerződést bruttó 7.988.300,-Ft kivitelezési összeggel 
megkösse. 

− a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „KÖOK Nagy László Szakközépiskola 
épületenergetikai fejlesztése" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzsmenti, tájékoztatás és záró audit feladatok ellátása tárgyú beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
megajánló Éter-1 Kft. (1132 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést bruttó 6.369.050,- Ft összeggel kösse meg. 

− a Patak utcában közvilágítási hálózat bővítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást 
elfogadta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

1. K. és T. Elektro Kft. 7300 Komló, Tompa M. u. 6. snagygabor@gmail.com  

2. KIZSO Villamosipari Kft. 7300 Komló, Iskola u. 2/A. kzs76@freemail.hu  

3. SMHV Kft.  7630 Pécs, Pécsváradi út 10. horvath.dezso@smhv.hu  

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
a vállalkozók részére küldje meg. 
 

Október 16-án: 

− a Komló Város területén a Patak utcában közvilágítási hálózat bővítéséhez kapcsolódó 
egyszerű beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 

K. és T. Elektro Kft. (7300 Komló, Tompa M. u. 6.) ajánlata érvényes, 

KIZSO Villamosipari Kft. (7300 Komló, Iskola u. 2/A.) ajánlata érvényes, 

SMHV Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.) ajánlata érvényes, 



A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 
KIZSO Villamosipari Kft tette, 

Az eljárás eredményes volt, 

Az eljárás nyertese KIZSO Villamosipari Kft. (7300 Komló, Iskola u. 2/A.) 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint 
utasította a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és arra, hogy a tárgyi 
beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 

 

 IV. 
 

Egyebek 
 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyve (a mellékletek 
terjedelmi okokból nem kerültek csatolásra, azok hivatali időben megtekinthetők a Titkársági 
irodán /104. iroda/). 
 
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. Tájékoztató a szociális temetéssel kapcsolatos jogszabályváltozásról 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2015. évi LXXII. törvény 59. §-ával 
módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény hatályba léptető rendelkezéseit akként, hogy az eredeti 
törvény szociális temetésre vonatkozó rendelkezései 2017. január 1. napján lépnek hatályba. 
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a magasabb rendű jogszabályoknak való 
megfelelés érdekében több alkalommal is sor került a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására. Legutóbb a 23/2014. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a tartalmazott erre vonatkozó rendelkezést az alábbiak szerint: 
 

„1. § 
 
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a 
következő szövegrész lép: 
 
„(2) Az 1-3 §. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXVIII törvény 1. §, 4. §, 5. §, 10. §, 11. § (3) bekezdése és a 24. § i) pontja 
hatálybalépésének napján lép hatályba.””  
 
 
 
 



IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat II/A. függelékének módosítása 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábban a Komlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. által végzett hó- és síkosság-mentesítési feladat ellátása visszakerült az 
önkormányzathoz (a gyakorlatban a Városgondnokság látja majd el). Ennek okán ismételten 
aktualizálásra került a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának II/A. sz. 
függelékében a kormányzati funkciók felsorolása. Az ismételten egyeztetett függelék az 
előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. 

 
V. 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 szociális temetéssel kapcsolatos jogszabályváltozásról szóló tájékoztatót, 
− a Szervezeti és Működési Szabályzat II/A. számú függelékének módosítását, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

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

Határid ő: 2015. november 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 
 

Komló, 2015. október 29. 
           
 
 
 

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. október 15-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 13 óra 12 perckor megnyitotta.  
 
A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyet a tanácstagok kézfeltartással, egyhangúlag 
elfogadtak.  
 

1. sz. napirendi pont 
 

A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői álláshelyére 
pályázat kiírása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Kasziba Zsuzsanna intézményvezető 
 
Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 
Központ vezetője, Kasziba Zsuzsanna magasabb vezetői megbízása 2015. december 31. 
napján lejár, ezért a Társulás Tanácsának a magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot 
kell kiírnia. Az 1. számú mellékletben továbbá két helyen is tévesen szerepel az intézmény 
megnevezése, értelemszerűen a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ az 
irányadó. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



23/2015. (X. 15.) sz. Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a Komló Térségi Integrált Szociális 
Szolgáltató Központ magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása tárgyú előterjesztést 
megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 
magasabb vezetői beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. sz. melléklet 
szerinti tartalommal.  

 
2.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 

gondoskodjon. 

 
3.) A Társulás Tanácsa a szakmai bizottság összetételét jóváhagyja.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
 
 

1. sz. melléklet 

 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztásának betöltésére. 
 
A Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A munkavégzés helye: 
7300 Komló, Kossuth L. u. 103.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmények megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
 



 
Pályázati feltételek: 
- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízás csak annak adható, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető  
- a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt végzettség és szakképzettség, 
szociális szakvizsga megléte,  
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
- Legalább 5 év felsőfokú végzettséget v. felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  
- büntetlen előélet. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló okiratok másolata, intézmény vezetésére vonatkozó 
program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri a 
pályázó. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. november 20. 
 
A pályázat benyújtásának módja:  
Postai úton a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás címére (7300 Komló, 
Városház tér 3.), vagy személyesen a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Intézmény-
felügyeleti és Városüzemeltetési Irodáján (7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 216. iroda). 
Kérjük a borítékra ráírni: „Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ magasabb 
vezetői álláshelye”. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első Társulási Tanácsi ülés napja. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás honlapja 
KSZK honlapja 
a társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén helyben szokásos módon 
 



2. sz. napirendi pont 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde magasabb 
vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Szabó Gabriella intézményvezető 
 
 
Az Elnök elmondta, hogy az egyetlen pályázatot a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde vezetője nyújtotta be. A pályázat elbírálására 
létrehozott szakmai bizottság megállapította, hogy a pályázat valamennyi előírt feltételnek és 
jogszabályi rendelkezésnek megfelelt, ezért az egyhangúlag támogatta.  
 
Szabó Gabriella a választás kérdésében zárt ülés tartását kérte, de a meghívottakon kívül más 
személy nem tartózkodott a teremben, ezért nyílt ülésen folytatódott tovább az előterjesztés 
megtárgyalása.  
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
24/2015. (X. 15.) 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 Szilvási Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyére kiírt 
pályázat eredményének megállapítása tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa Szabó Gabriellát 5 évre szóló határozott időre megbízza a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával.  

 
2.) A Társulás Tanácsa Szabó Gabriella illetményét kinevezése napjától 306 786,- Ft-ban 

állapítja meg. 

 
Besorolás szerinti garantált illetménye     188.800.- Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:     36.200.- Ft 
Szociális ágazati pótlék          12.300.- Ft 
Szociális kiegészítő ágazati pótlék       25.486.- Ft 
Magasabb vezetői pótlék         40.000.- Ft 
Illetménye összesen:       306.786.- Ft 
 
 
 



3.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 
munkáltatói és adminisztratív teendők ellátásáról gondoskodjon.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: elnök 
 
 
Polics József gratulált Szabó Gabriellának, a továbbiakban pedig sok sikert kívánt. 
 
 

3. napirendi pont: 
 

2015. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 
 
Előadó: Polics József elnök 
 
Polics József tájékoztatta a Tanácsot, hogy a 2015. évi költségvetési előirányzatokat ismét 
korrigálni szükséges. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
25/2015. (X. 15.) 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 költségvetés előirányzatainak módosítását 
megtárgyalta. 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi 
módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 

 
az összes bevételt  600 596 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                             600 596 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 
 

                Ebből: 
        A működési célú kiadásokat 600 356 ezer Ft-ban 
 

• a személyi juttatásokat 216 804 ezer Ft-ban 

• a munkaadókat terhelő járulékokat    59 338 ezer Ft-ban 



• a dologi kiadásokat                              85 690 ezer Ft-ban 

• az elvonásokat és befizetéseket                 335 ezer Ft-ban 

• az egyéb működési célú kiadásokat   238 189 ezer Ft-ban 

 
          A felhalmozási célú kiadásokat                                         240 ezer Ft-ban 

•  a beruházási kiadásokat                               240 ezer Ft-ban  

                    állapítja meg. 
 

                  A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 101,5 fő 
 
 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 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. 

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

melléklet, illetve az V. számú melléklet mutatja be. 

 
4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak, a Szilvási Bölcsődének 

részletes, és összesítetten a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központnak, 
és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak címenkénti kiadások 
és bevételek szakfeladatonkénti/kormányzati funkciók szerinti, ezen belül kiemelt fő 
előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. 

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

tükrözi. 

 
6. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek 

szakfeladatonkénti/kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti 
bontását a települések szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a. számú melléklet. 
Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulásának a 
mértékét. 

 
7. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és 

bevételeinek szakfeladatonként/kormányzati funkciók szerinti, és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések szerinti bontásban mutatja be a VII/b. számú 
melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulások lakosságszám arányos mértékét. 

 



8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézménye 
kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonként/kormányzati funkciók szerinti, és 
kiemelt előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet tükrözi.  

 
9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi normatív 

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

 
10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi engedélyezett 

álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, az álláshelyeknek intézmények ezen belül 
szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a. számú melléklet és a VII/b. 
számú melléklet szerint alakul. 

 
11. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015.évi előirányzat-

felhasználási ütemtervét a XI/a. és a XI/b. számú mellékletek mutatják be. 

 
12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi likviditási terve a 

XII. számú mellékletben látható. 

 
13. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás településeinek 2015. évi tagdíj, 

és a gyepmesteri tevékenységhez tervezett hozzájárulását a XIII. számú melléklet 
szerint alakul. 

    
14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi projektjei a XIV. 

számú melléklet szerint alakulnak. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 

Tagönkormányzatok polgármesterei 
Intézmények vezetői 

 
 

4. napirendi pont: 
 

Egyebek: 
 
Előadó: Polics József elnök 
 
Polics József: Az „Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói Járásban” című 
ÁROP pályázat kapcsán, aki még nem küldte meg a járási szintű esélyteremtő programterv 
jóváhagyásáról szóló határozati kivonatot, az mihamarabb tegye meg a pályázat zavartalan 
elszámolása érdekében. Megköszönte a programban való részvételt és a javaslatokat az 
önkormányzatoknak.  
 



Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII. törvény 2015. augusztus 1-jén lépett hatályba. A törvény 16. § (8) bekezdése 
előírja, hogy családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy 
szolgáltató keretében működtethető.  
 
A települési önkormányzatnak 2015. október 31-éig felül kell vizsgálnia a családsegítés, 
illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e 
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzatnak 2015. 
november 30-áig kell döntenie a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról. 
A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását 2015. november 30-
áig kérelmezi.  
 
Az új szabályozás lényege, hogy  

- a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása (közös önkormányzati 
hivatal esetén a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a közös hivatalhoz 
tartozó valamennyi településen). 

- a járásszékhely települési önkormányzatához kerülnek a hatósági feladatokhoz 
kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális 
szolgáltatások biztosítása (illetékessége kiterjed a járást alkotó települések 
lakosságára). 

 
A fentieknek megfelelőn a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a 
közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól 
függetlenül gyermekjóléti szolgálatot, míg a járásszékhely település gyermekjóléti 
központot köteles működtetni. 
 
Továbbra is ellátható a feladat társulásos formában, és erre akkor is van lehetőség, ha 
valamelyik tagönkormányzat esetleg másik járás területén van (esetünkben pl. Hosszúhetény).  
Amennyiben társulásos formában kerül megszervezésre a család- és gyermekjóléti szolgálat 
és több önálló vagy közös hivatalt is lefed az ellátási terület, akkor állami támogatásra a 
társulás gesztora jogosult, azonban az állami támogatás mértékét úgy kell számolni, mintha 
külön alapegységek (önálló hivatal, illetve közös hivatal) után járó támogatást összegeznénk. 
 
Jogszabályi háttér: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 40. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
 
(1a) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot 
a) önálló intézményként, 
b) a 96. § (4) és (5) bekezdése szerinti egészségügyi vagy nevelési-oktatási intézmény 
szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, vagy 
c) jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával 
működteti. 
 
A Gyvt. a következő 40/A. §-al egészül ki: 
 
40/A. § (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a 
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló 



intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 
működik. 
 
A Gyvt. 94. §-a a következő bekezdéssel egészül ki: 
 
"(2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati 
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, (…) lakosságszámtól függetlenül köteles 
gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 
települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki." 
 
A Gyvt. 94. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (4) A járásszékhely település, (…) lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 
központot működtetni. A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási 
területe a járás lakosságára terjed ki. 
 
Polics József felkérte Elmontné Popán Ildikót, hogy tájékoztatást nyújtson a szakmai 
fórumon elhangzottakról. 
 
Elmontné Popán Ildikó: A személyi feltételekkel kapcsolatban a jelenlegi állománnyal lehet 
rendelkezni, nem valószínű, hogy létszámcsökkentésen vagy létszámbővítésen kellene 
gondolkodni. A meglévő munkaerőt kell majd szakmai szempontok szerint szétosztani a 
központi és az alapszolgáltatásba. Vitás kérdések vannak a kompetencia határokkal, pl. 
alapszolgáltatásban mit kell a családgondozónak, ill. a központinál végeznie. A törvény 
szerint a védelembe vett kivételes esetek már átkerültek a központba. A szakmai 
szempontokat figyelembe véve, csak egy felügyeletet kapna az alapszolgáltatásban szolgáló 
családgondozó. Az az elképzelés, hogy az alapszolgáltatás nem lesz annyira leterhelve 
megdőlni látszik, hiszen ez alapján ugyanúgy megmaradnának az esetszámok. Országos 
szinten 460 millió forint plusz kerülne a költségvetésbe, mely elvinné azt az összeget, mert 
létre kell hozni a központokat, illetve az alapszolgáltatást mindenhol ki kell bővíteni. A 
normatíva igénylések nem lesznek magasabbak attól, hogy más feladatokat kell ellátni. A 
plusz szolgáltatások a központot fogják terhelni, mely elég költséges, pl.: családterápia, amire 
a jelenlegi szakemberek nincsenek felkészülve. A pszichológiai ellátást, jogi tanácsadást a 
teljes járás területén kell biztosítani, ki kell vinni a szolgáltatást, ahol ugyanúgy felmerül 
költségként az utaztatás, valamint az is hogy több kistérségbe hogyan jut el a gondozó. 
Elhangzott a fórumon, hogy ezzel kapcsolatban pályázati kiírások lesznek eszközbeszerzésre, 
gépjármű beszerzésre, fejlesztésekre. A jelenlegi jogászok, pszichológusok, vagy fejlesztő 
pedagógusok vállalkozói óradíjban kerülnek kifizetésre, itt növelni kell majd az óraszámot, 
mert havi 10-20 órában nem tudják majd lefedni az adott településeket. A közös hivataloknál 
egyes esetekben a normatíva soknak tűnhet, de a rendeletben szabályozott tárgyi és személyi 
feltételek el fognak térni a költségvetésben tervezett normatívától. Ezért még mindig érdemes 
és célszerű fenntartani a társulásokat.  
 
Polics József felhívta a figyelmet a határidőkre. Egyértelmű, hogy a Társulás folytatni 
szeretné a közös munkát a kistérségekkel. A végrehajtási rendelet ismeretében, a Társulás elé 
fog majd kerülni, hogy mi lesz a személyi feltétel, a költségvetési feltételek és a feladatok 
terén a következmény. Két hét alatt kell meghozni a döntéseket, melyeket közösen kell 
megoldani. Első körben a két közös önkormányzati hivatal vezetőjével és a GESZ vezetőjével  
kellene az eddig felmerült kérdéseket tisztázni. A székhely településnek más feladatai lesznek, 
mint a közös hivatallal rendelkező településeknek. A szakmai ellátásról, követelményekről és 



finanszírozásról még nem lehet tudni semmit. Minden önkormányzatnak egyenként kell 
döntést hoznia. 
 
Kőműves József: ha a Társulás folytatni szeretné a társulási formát, akkor a 
polgármestereknek ezt a képviselő-testületük elé kell terjeszteni.  
 
Kárpáti Jenő: mivel nincs végrehajtási rendelet, nem lehet tudni, hogy milyen szakmai 
követelményeknek kell eleget tenni. Jelezték, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti 
pénzeszközök megduplázódtak. Sajnos még nem lehet tudni, hogy a személyi feltételekben és 
a normatívában milyen változás lesz. Megoldásokat kell keresni arra a problémára, hogy 10 fő 
fölött sem legyenek bérproblémák. Meg kell keresni a legolcsóbb megoldást.  
 
dr. Vaskó Ernő: jelenleg egy koncepciót kell összeállítani, melyben szerepel, hogy társulási 
formában kívánják továbbra is folytatni a tagok. A finanszírozást a megváltozott feladat- és 
felelősségi körhöz kell alakítani. Ami Komló feladata, azt Komló finanszírozza, ami 
Magyarszéké lenne, azt Magyarszék finanszírozza és így tovább. Valóban ki kellene 
számolni, mivel járna, ha külön, illetve közösen működne a Társulás. A november végi 
határidőig pedig már talán többet lehet tudni.  
 
Kiss Béláné: az a baj, hogy nem állnak rendelkezésre információk. A végrehajtási rendelet és 
a hozzákapcsolódó normatíva hiánya miatt nem lehet előre számolni. Az viszont látható 
finanszírozás szempontjából, hogy a központ költséget a gesztor önkormányzatnak kell 
megoldani.  
 
Elmontné Popán Ildikó: november végére már működési engedélyt is kell benyújtani.  
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta az elhangzott koncepciót, melyet a Tanács kézfeltartással, 1 
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
26/2015. (X. 15.) sz. Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében a Társulás Tanácsa a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának további biztosítása tárgyú koncepciót megvitatta. 
 

1.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás továbbra is együtt – társulásos 
formában – kívánja biztosítani a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátását azzal, hogy a társulást alkotó települési önkormányzatok a finanszírozást a 
megváltozott feladat- és felelősségi körhöz igazítják a vonatkozó jogszabályok 
ismeretében. 

 
2.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a koncepciót tűzzék a 

képviselő-testületi ülésen napirendre. 

 
Határid ő:  2015. október 31. 
Felelős:  tagönkormányzatok polgármesterei 
 
 
Polics József a tartozásokkal kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy az illetékes 
önkormányzatok figyeljenek oda a pontos fizetésre, ha pedig nem tudnak fizetni, jelezzék azt.  



Közmunka programmal kapcsolatban elmondta: sok erőfeszítésbe kerül, hogy Komló 
bekerülhessen a kedvezményezett járások közé.  
 
Pecze Gábor tájékoztatta a Tanácsot, hogy a szászvári képviselő-testület felmondta az óvoda 
társulást, mely érzékenyen érinti a mázai önkormányzatot. A probléma az, hogy valószínűleg 
az összes közösen ellátott feladat ugyanilyen sorsra jut a későbbiekben. A mázai 
önkormányzat ezáltal elesik a pályázatok lehetőségétől is. A szászvári lakosságot levélben 
tájékoztatták az óvodai működéssel kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy erről nem tudnak a 
szászváriakkal megegyezni, ezért jogi segítséget kért. Az óvodai és az iskolai létszám felét 
mázai gyerekek teszik ki.  
 
 
Polics József megpróbál beszélni a polgármester úrral ebben az ügyben, mivel ez egyoldalú 
szerződés-felbontásnak minősül.  
A novemberi Társulási ülésre a szokásos települési helyzetképről tájékoztatja a 
polgármestereket.  
 
Megköszönte a részvételt, majd az ülést 14 óra 02 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
         Polics József 
              Elnök 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
Wachené Király Ágnes 



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 50 153 000 937 897 516 076 516 076 0 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 8 106 000 213 139 0 0 0 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 5 130 000 14 350 0 0 0 0 0 0

4 GESZ 52 473 000 2 060 992 45 469 45 469 0 0 0 0

5 Városgondnokság 30 539 000 22 771 387 18 087 521 18 087 521 0 0 0 597722

6 Közös Önkormányzati Hiv. 44 384 000 8 175 066 828 309 828 309 0 0 0 0

7 Önkormányzat * 144 678 000 116 661 816 48 484 087 10 428 075 37 802 012 254 000 0 0

335 463 000 150 834 647 67 961 462 29 905 450 37 802 012 254 000 0 597 722

Komló,..ó, 2015. 10. 26. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

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

(2015. 09 30.)

*Komló Város Önkormányzata 31-60 nap közötti, DDOP pályázatához kapcsolódó számla(37.796 eFt) szállítói finanszírozása miatt, a fizetési 

 



3. 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. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

14. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

15. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

16. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

17. 061020 Lakóépület építése 

18. 063080 
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 
üzemeltetése 

19. 064010 Közvilágítás 

20. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 



21. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

22. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

23. 081030 
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 
fejlesztése 

24. 081041 
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és 
támogatása 

25. 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

26. 081045 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 

27. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

28. 084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

29. 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. 
 








