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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok, valamint a 
részönkormányzatok 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 38/2015. (III.30.) sz. határozat 2. pontjában (támogatott: Zag Edina) szereplő támogatási 
határidő meghosszabbítása szükséges, tekintettel arra, hogy a támogatott vételár fizetési 
kötelezettségének 2016. március 26. napjáig köteles eleget tenni.  
 
A 92/2015. (VI.4.)  sz. határozat alapján a KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) 
épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása 
megtörtént. A pályázat nyert, így a beruházást 2015. szeptember 24–én megkezdte a 
kivitelező, a munka befejezési határideje 2015. december 28. 
 
A 101/2015. (VII.9.) sz. határozat alapján a 133 darab közvilágítási lámpatest 
korszerűsítéséhez kapcsolódó vállalkozói szerződés megkötése folyamatban van. A beruházás 
előre láthatólag még az 2015-ös évben megvalósul. A gyalogátkelőhelyek korszerűsítése 
2016. tavaszán kezdődhet meg. 
 
A 103/2015. (VII.9.) sz. határozat alapján a Zora 10 Kft. 2015. november 5. napján 
munkahelyteremtés támogatási szerződést kötöttünk.  
 
A 105/2015. (IX.10.) sz. határozattal jóváhagyott Komló város hatályos bel- és külterületi 
szabályozási tervét a módosítással megbízott tervező sokszorosította a szerződés szerint. A 
főépítész a példányokat a nevezett hivatali osztályoknak személyesen, valamint az eljárásban 
közreműködő hatóságoknak, tervtárnak postai úton, CD-n, illetve szükség szerint nyomtatott 
formában megküldte. A megküldött dokumentációval kapcsolatban visszajelzés nem érkezett. 
 
A 117/2015. (IX.10.) sz. határozat alapján  Szabó István egyéni vállalkozóval 2015. november 
4. napján munkahelyteremtés támogatási szerződést kötöttünk.  
 
A 124/2015. (IX.10.) sz. határozatban foglaltaknak megfelelően a kedvezményezettek 
lakáscélú támogatásban részesültek. 
 
A 136/2015. (X.1.) sz. határozat alapján a Gyermekhangok Alapítvány támogatási 
szerződésének előkészítése folyamatban van. 
 
A 142/2015. (X.1.) sz. határozat alapján a címzetes főjegyző az Eragny-sur-Oise-ba való 
hivatalos kiutazáshoz szükséges költségekről, valamint valuta kiutalásáról gondoskodott. 
 
A 145/2015. (XI.5.) sz. határozat alapján az OTP Bank Nyrt.-vel a Képviselő-testület 
határozathozatalát követően, még a testületi ülésen partnerségi megállapodást kötöttünk.  
 



A 147/2015. (XI.5.) sz. határozatban elfogadott költségvetési pótigények alapján a 
Komlói Sportkör Kft.-vel szerződést kötöttünk, és az intézményi finanszírozás keretében a 
támogatás kiutalása megtörtént. 
 
A 149/2015. (XI.5.) sz. határozat alapján Baranya-Víz Zrt.-vel tagi kölcsön nyújtására 
vonatkozó szerződést kötöttünk, és a tagi kölcsön összegét a társaság rendelkezésére 
bocsátottuk. 
 
A 152/2015. (XI.5.) határozat vonatkozásában a KIR programról KIRA programra történő 
átállás miatt még nem történt meg a Komló Városi Óvoda intézményvezetője kötelező 
óraszámának csökkentéséhez szükséges kinevezés módosítása. Amint elhárulnak a jelenleg 
fennálló technikai akadályok, az okirat elkészítése iránt intézkedünk.  
 
A 154/2015. (XI.5.) sz. határozat alapján a nem költségvetési szervek támogatására pályázat 
kiírása a Komlói Kirakat 2015. december 1-jei számában, a honlapon pedig már ezt 
megelőzően megjelent. A támogatási kérelem, illetve adatlap hozzáférhetősége biztosított a 
honlapon. 
 
A 155/2015. (XI.5.) sz. határozat alapján a gyermek- és ifjúság-egészségügyi gondozásra 
kötendő megállapodások írásba foglalása jelenleg folyamatban van. 
 
A 156/2015. (XI.5.) sz. határozat alapján A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi 
kölcsön nyújtására vonatkozó szerződést alá, melyet és a tagi kölcsön összegét  a társaság 
rendelkezésére bocsátottuk. 
 
A 157/2015. (XI.5.) sz. határozat alapján Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020-ig tartó fejlesztési 
koncepciójára, és a Zrt. felügyelőbizottságának megválasztása vonatkozó alapítói határozatok 
kibocsátása, továbbá a személyi döntések cégbírósági átvezetése megtörtént. 
 
A 159/2015. (XI.5.) sz. határozat alapján a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal használatba adásra vonatkozó szerződést kötöttünk, 2016. január 1-től kezdődő 
hatállyal. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás nem vállalt írásban 
kötelezettséget a többletköltségek fizetésére tekintettel arra, hogy 2016. január 1-től 
átszervezik a családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás rendszerét. Ennek eredményeként a 
gyermekjóléti központtal kapcsolatos feladatokat – és az érintett helyiség ezeket szolgálná – a 
járás székhelyönkormányzatának – azaz Komlónak – kellene biztosítania, így a 
többletköltségek is kizárólag Komlónál jelentkeznének. 
 
A 160/2015. (XI.5.) sz. határozat 3. pontjában (támogatott: Skach Renáta és Varga Zsolt) 
szereplő támogatási határidő meghosszabbítása szükséges, tekintettel arra, hogy a támogatott 
vételár fizetési kötelezettségének 2015.december 31. napjáig köteles eleget tenni. 
 
 

II. 
 

A bizottságok 2015. október 29. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
2015. november 4-i ülésén a Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
helyiség használatba adási kérelméről, a családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatok ellátásának további biztosítása tárgyú koncepció elfogadásáról, valamint a Gyermek 



és ifjúsági-egészségügyi gondozásra kötendő megállapodásokról foglalt állást a bizottság. 
Zárt ülésen tárgyalta a bizottság az önkormányzati lakások bérbeadása, valamint a 2015. évi 
lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI. tárgyú előterjesztéseket.  
2015. november 26-i rendkívüli ülésén a bizottság állást foglalt a Komlói Kistérségi Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
 
2015. november 3-i ülésén a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelméről, a Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. 2020-ig tartó fejlesztési koncepciójáról és a Zrt. felügyelőbizottságának megválasztásáról, 
a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelméről, a Caadex Kft. 
(korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződésről, 
Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiség használatba adási 
kérelméről, valamint a Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2015. évi módosításának 
véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismeréséről, az arra adott válaszok 
elfogadásáról foglalt állást a bizottság. 
2015. november 26-i rendkívüli ülésén a bizottság állást foglalt a kezességvállalás a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 sz. pályázatának ÁFA 
finanszírozására tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 
2015. november 3.-i ülésén Komló Városi Óvoda intézmény-vezetője kötelező óraszámának 
csökkentése, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása, 
nem költségvetési szervek támogatására pályázat, és a Gyermek-és ifjúság-egészségügyi 
gondozásra kötendő megállapodások tárgyú előterjesztéseket véleményezte a bizottság. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
2015. november 4-i ülésén a partnerségi megállapodás kötése az OTP Bank Nyrt.-vel, a 
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme, az önkormányzati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása, a Baranya-Víz Zrt. tagi 
kölcsön kérelme, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020-ig tartó fejlesztési koncepciója és a Zrt. 
felügyelőbizottságának megválasztása, a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa 
Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, a helyi adórendelet módosítása további 
adómentességek céljából, a költségvetési pótigények, a 2015. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslat, valamint a tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről 
tárgyú előterjesztéseket véleményezte a bizottság. 
2015. november 26-i rendkívüli ülésén a bizottság állást foglalt a kezességvállalás a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 sz. pályázatának ÁFA 
finanszírozására, illetve a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztésekkel kapcsolatban.  
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
2015. november 4-i ülésén Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2015. évi módosításának 
véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok 
elfogadása, Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetőjének (gazdasági 
vezetőjének) megbízása, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet 
módosítása, a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával 



kapcsolatos szerződés, valamint a helyi adórendelet módosítása további adómentességek 
céljából tárgyú előterjesztéseket véleményezte a bizottság. 
2015. november 26-i rendkívüli ülésén a bizottság állást foglalt a Komlói Kistérségi Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
 

III. 
 

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

− a Komló, Vörösmarty u. 22. szám alatti önkormányzati lakással kapcsolatos 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződések megkötéséről; 

− négy fő részére 60.000.- Ft. települési szociális kölcsön megállapításáról 12 havi 
részletfizetés engedélyezésével; 

− négy fő részére szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról (egy fő kérelmét a 
közszolgáltató irányába fennálló tartozás miatt elutasította a bizottság); 

− a Komló, Kazinczy u. 1/D. fsz. 4. szám alatti 1 szoba összkomfortos,  
− a Komló, Vörösmarty u. 4. II. em. 12. szám alatti 1 szoba komfortos, 
− a Komló, Kazinczy F. u. 8. al. 2. szám alatti 1 szoba komfortos, 
− a Komló, Kazinczy F. u. 14. II. em. 3. szám alatti 1 szoba félkomfortos, és 
− a Komló, Nagyszántó u. 2. IV. em. 14. szám alatti 1,5 szoba összkomfortos 

önkormányzati lakás bérbeadásáról. 
 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörében: 
 
2015. november 4. 

- A kenderföldi térkamera rendszer kivitelezésével kapcsolatos ajánlattételi felhívást a 
bizottság jóváhagyása, és az alábbi vállalkozásokat kérte fel ajánlattételre:  
a. Multi Alarm Zrt. (7630 Pécs, Basamalom u. 33.) 
b. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi úti.) 
c. TG NETCOM Kft. (7630 Pécs, Francia u. 1.); 

-  jóváhagyta szakember letelepítése jogcímén a Komló, Kossuth Lajos utca 93. II/3. 
szám alatti, 26,89 m² alapterületű összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott 
időre történő bérbeadását; 

-  jóváhagyta szakember letelepítése jogcímén a Komló, Tompa M. u. 12. I/2. szám 
alatti, 70 m² alapterületű összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott időre 
történő bérbeadását; 

-  jóváhagyta szakember letelepítése jogcímén a Komló, Berek u. 10/A. III/11. szám 
alatti, 50,42 m² alapterületű összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott időre  
történő bérbeadását; és 

- Komló Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének az 1. számú 
mellékletének módosításáról döntött.  

 
2015. november 10. 

-  A bizottság eredményesnek nyilvánította a kenderföldi térkamera rendszer telepítése 
tárgyú beszerzési eljárást, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló 
Multi Alarm Zrt-t (7630 Pécs, Basamalom u. 33.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 



Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörében: 

- Jóváhagyta Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény küldetésnyilatkozatait, és 

- jóváhagyta Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzatát. 

 

 IV. 
 

Egyebek 
 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2015. november 24-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. Beszámoló pályázatokról, peres ügyekről 

Komló Város Önkormányzata részéről: jelenleg nincs folyamatban lévő peres ügy. 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága folyamatban lévő peres ügyeiről szóló 
tájékoztató az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. 
 
A folyamatban lévő pályázatok jelenlegi állásáról szóló beszámoló az előterjesztés 4. számú 
mellékleteként (excel fájl formájában) került csatolásra. 

 

IV. Tájékoztató részönkormányzatok tevékenységéről 

 

A Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat 2015. november 5. napján ülést tartott, melyen 
a város településrendezési eszközei 2015. évi módosításának véleményezési szakában 
beérkezett véleményeket, valamint a város településrendezési eszközeit érintő pontosított 
módosítási dokumentációt megismerték és tudomásul vették. 2015. november 26. napján is 
ülést tartott a településrészi önkormányzat, melyen megtárgyalta a Karácsonyi Ünnepségre 
vonatkozó előterjesztést, és a rendezvény megszervezése iránt döntött. 
  
A Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 2015. november 5. napján ülést tartott, 
melyen egy fő nem települési képviselő tag esküt tett. A településrész önkormányzat a város 
településrendezési eszközei 2015. évi módosításának véleményezési szakában beérkezett 
véleményeket, valamint a város településrendezési eszközeit érintő pontosított módosítási 
dokumentációt megismerte és tudomásul vette, továbbá megismerte és tudomásul vette a 
2015. évi pénzügyi kimutatást.  
 



2015. november 24-én a Mecsekjánosi, Mecsekfalu és Kisbattyán Településrészi 
Önkormányzat együttes ülést tartott, ahol a bemutatkozást követően egy fő - a Kisbattyán 
Településrészi Önkormányzat tagja - esküt tett. Mecsekjánosi és Kisbattyán Településrészi 
Önkormányzatok elfogadták a 2015. évről készült pénzügyi tájékoztatót, majd az elnök 
ismertette a részönkormányzatok működésének szabályait. Az egyebek napirendi pont 
keretében az év végi programokról és a településrészeket érintő problémák megoldásáról 
egyeztettek. 
 
V. Tájékoztató a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál történt közszolgálati 
ellenőrzésről 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal, a 
közszolgálati ellenőrzéseket szabályozó 1522/2015. (VII.31.) Kormányhatározat alapján, 
ellenőrzést végzett 2015. október 7. és 9. napja között. Ennek keretében vizsgálták a 
polgármesterrel és alpolgármesterrel, valamint a hivatali vezetőkkel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedéseket. 28 kérdést vizsgáltak részletesen, ebből egyetlen kérdés tekintetében 
fogalmaztak meg intézkedési javaslatot.  

 

Az ellenőrzés összegzésében megállapításra került, hogy „ … A vizsgált személyi anyagok 
tartalma, kezelése megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek. A Kttv. 184. § (1). bekezdésében 
felsorolt iratok a személyi anyagokban rendelkezésre álltak. A közszolgálati tisztviselői 
jogviszony létesítése, megszűnése és megszüntetése, valamint a jegyzők, a polgármesterek és 
a vezetők illetményének, pótlékainak és juttatásainak megállapítása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően történt. ....”  

Egyetlen észrevételük arra vonatkozott, hogy egyes vezetők személyi illetményének 
megállapítása – egyébként jogszabályon alapulóan és teljesítményértékeléssel megfelelően 
alátámasztva – nem tárgyév március első napjától következő év február végéig, hanem 
határozatlan időre történt. Ezt az észrevételt természetesen a képviselő-testület külön 
intézkedése nélkül orvosolhatjuk. 

Az ellenőri jelentés teljes terjedelmében megtekinthető a polgármesteri hivatal 106. 
irodájában ügyfélfogadási időben Papp Viktória személyügyi referensnél. 

 
VI. Igazgatási szünetről tájékoztató 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelete 
2. § a) pontjában az alábbiakat rendelte el: 
„Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kormány ajánlásának figyelembe 
vételével, abból a célból, hogy az 1. §-ban meghatározott dolgozók részére a törvényben előírt 
rendes szabadság megfelelő módon kiadásra kerülhessen – évente rendszeresen, két 
időszakban igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint: 
 

a) nyári igazgatási szünet: első napja július 31-e hetének hétfője, utolsó napja az azt 
követő hét utolsó munkanapja; 

 
b) téli igazgatási szünet: első napja az év december 24-e hetének hétfője, utolsó 

napja a következő év első munkanapját megelőző munkanap.” 
 
Ennek értelmében 2015. telén az igazgatási szünet időtartama a következők szerint alakul: 
Az igazgatási szünet kezdő napja: 2015. december 21 (hétfő). 



Az igazgatási szünet utolsó napja: 2015. december 31. (csütörtök munkanap). 
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2016. január 4. (hétfő). 
Az igazgatási szünet időtartama alatt szünetel: 

− az ügyfélfogadás, 
− a postai küldemények átvétele, 
− azon elektronikus rendszerek megnyitása, melyeknél az eljárási határidő a 

megnyitással veszi kezdetét. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt 2015. december 22-én és 2015. december 29-én 
telefonos, illetve személyes előzetes időpont-egyeztetés alapján az alábbi ügykörökben az 
általános ügyfélfogadási időtartamban ügyfélfogadást kell tartani: 

− haláleset anyakönyvezése, 
− soron kívül intézendő szociális ügyek. 

 
Ehhez kapcsolódóan a helyi sajtóban hirdetmény közzétételére kerül sor. 
 
VII. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 

 
Az előterjesztés 5. 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 beszámolót pályázatokról, peres ügyekről, 
− a részönkormányzatok tevékenységéről szóló tájékoztatót, 
− a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál történt közszolgálati ellenőrzésről szóló 

tájékoztatót, 
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 

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

Komló, 2015. december 3. 
 

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. november 24-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 06 perckor megnyitotta.  
 
A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyet a tanácstagok kézfeltartással, egyhangúlag 
elfogadtak.  
 

1. sz. napirendi pont 
 

A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak 
módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök tájékoztatta a Tanácsot, hogy a családsegítés, illetve gyermekjóléti feladatellátás 
2016. január 1-től történő átszervezése kapcsán módosítani kell az intézmény alapító okiratát, 
SzMSz-ét és szakmai programját. 

A kiküldött anyaghoz képest a Magyar Államkincstárral egyeztetve az alábbi módosító 
javaslatot tette: 
 

- az alapító okirat 4.3. pont 2. alpontjában a „vonatkozó rendelkezései” szövegrész helyébe 
a „39. § (3a) bekezdése és 40/A. §-a” szövegrész lép, 

- a módosító okirat 6. pontjának 2. alpontjában is átvezetésre kerül ez a módosítás, 
- az alapító okirat 5.2. pontja kiegészül egy 5. sorszámú sorral, mely a közfoglalkoztatási 

jogviszonyt és az azt szabályozó jogszabályi hivatkozást tartalmazza az alábbiak 
szerint:  
 

5 

közfoglalkoztatási 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról 

 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a Területfejlesztési bizottság érdemben nem 
tudott döntést hozni. A Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

27/2015. (XI. 24.) sz. Tct határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. és 2. számú mellékletek szerinti egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratokat és módosító okiratokat jóváhagyja. 

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

Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 
3.)  A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal 

illetékes főosztálya felé a működési engedélyek módosítását kezdeményezze. 
 
4.)  A Társulás Tanácsa elfogadja a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat szakmai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának 
módosítását. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
 
 

2. sz. napirendi pont 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök elmondta, hogy a családsegítés, illetve gyermekjóléti feladatellátás átszervezése 
kapcsán a Társulási Megállapodást is módosítani szükséges, valamint átvezetésre kerültek a 
Társulási megállapodás 2. számú mellékletén a 2015. január 1-jei lakosságszámok.  

A kiküldött anyaghoz képest a Magyar Államkincstárral egyeztetve az alábbi módosító 
javaslatokat tette: 
 

- a bevezető szöveg az alábbi szövegre módosul: „A Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 
87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati feladat- és hatáskörének 



hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében az alábbi módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodást adja ki:”, 

- a III. pontban a szociális és gyermekjóléti feladatok (1) pontjának utolsó bekezdésében a 
„vonatkozó rendelkezései” szövegrész helyébe a „39. § (3a) bekezdése és 40/A. §-a” 
szövegrész lép,  

- az 1. sz. mellékletében Vékény székhelye 7333 Vékény, Fő u. 2-ről 7333 Vékény, Fő u. 
51-re módosul. 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök felhívta a figyelmet: a Polgármesterek tájékoztassák képviselő-testületeiket, hogy 
ezt a napirendi pontot rendkívüli testületi ülés keretében legkésőbb 2015. november 30-ig 
tárgyalják meg és az erről szóló határozati kivonatot küldjék meg. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a Területfejlesztési bizottság érdemben nem 
tudott döntést hozni. A Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a fenti módosításokkal együtt, 
minősített többséggel, melyet a Tanács kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

28/2015. (XI. 24.) sz. Tct határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést 
megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. melléklet szerinti tartalommal a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja. 

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

Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
 
 

3. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi tényleges alakulása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Polics József elmondta, hogy Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 
értékelte a Társulás 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi alakulását. 
 



Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

29/2015. (XI. 24.) sz. Tct határozat 
 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében, a Bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével- megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2015. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről készült tájékoztatót. 

 
1.  A Társulás Tanácsa, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. I-III. 

negyedévi költségvetésének teljesítéséről készült tájékoztatót annak mellékleteivel 
együtt elfogadja, a várható pozitív maradványt a 2016. évi költségvetés forrásául 
használja fel, amely arányosan csökkenti a 2016. évi önkormányzati hozzájárulás 
mértékét. 

 
2.  A Társulás Tanácsa felkéri Máza Önkormányzatát, hogy a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás tevékenységben felmerülő 20 ezer Ft hiány összegét 2015. december 
31.-ig teljesítse a Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ számlájára. 

 
3. A Társulás Tanácsa felkéri valamennyi önkormányzat polgármesterét, hogy a VII. 

számú melléklet utolsó oszlopában mutatkozó tartozások összegeit 2015. 12.31.-ig 
rendezzék.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 

Tagönkormányzatok polgármesterei 
Intézményvezetők 

 
 

4. sz. napirendi pont 
 
A Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezés után várható 
2016. évre tervezett költségvetése 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök ismertette, hogy az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló rendelet tervezete alapján számította ki a GESZ a Komló Térségi 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi várható létszámfeltételeit és 
költségvetésének előirányzatait. A jelzett módosítások megtörténtek, kérte, hogy a közös 
hivatalon belüli önkormányzatok által elképzelt felosztás elvét beszéljék meg egymás között.  
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a Területfejlesztési bizottság döntést nem 
tudott hozni, a Pénzügyi és Humánszolgáltató bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 



Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

30/2015. (XI.24.) sz. Tct határozat 
 

1. A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Bizottságok javaslatainak figyelembe 
vételével- megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak „ A 
Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezés után várható  
2016. évre tervezett költségvetése” megnevezésű előterjesztését, és elfogadásra 
javasolja. 

 
2. A Társulás Tanácsa előzetesen dönt arról, hogy a 2015. évben képződő pozitív 

maradvány- az előző évekhez hasonlóan forrás oldalon a tervezésnél legyen 
fegyelembe véve, mint a 2016. évi kiadások fedezete. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 

Tagönkormányzatok polgármesterei 
Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

 
 

5. sz. napirendi pont 
 
Egyebek 
 
Polics József kérte, hogy az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések 
kialakítása a Komlói járásban c. pályázattal kapcsolatban, aki még nem küldte meg az eredeti 
határozati kivonatot annak elfogadásáról, az haladéktalanul tegye meg! Nevezetesen Szászvár, 
Vékény, Bodolybér, Magyarszék, ez utóbbi kettőnél csak másolattal rendelkezünk 
A következő Társulási ülés időpontja karácsony előtt várható.  
 
Megköszönte a részvételt és az ülést 13 óra 24 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Polics József 
      Elnök 
 
 

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 3 885 030 0 0 0 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 8 106 000 1 903 522 16 320 16 320 0 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 5 130 000 22 740 0 0 0 0 0 0

4 GESZ 52 473 000 25 652 429 0 0 0 0 0 0

5 Városgondnokság 30 539 000 50 246 751 27 351 078 23 431 834 3 919 244 0 0 497722

6 Közös Önkormányzati Hiv. 44 384 000 6 387 305 812 780 812 780 0 0 0 0

7 Önkormányzat 144 678 000 140 583 780 2 665 213 2 665 213 0 0 0 0

335 463 000 228 681 557 30 845 391 26 926 147 3 919 244 0 0 497 722

Komló,..ó, 2015. 11. 30. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

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

(2015. 10 31.)

 



3. sz. melléklet 

 



 



 



 



 



 



Projekt megnevezése Projekt száma Pályázó

Projekt 

összköltsége                

(Ft) 

Igényelt 

pályázati 

támogatás 

összege              

(Ft)

Elnyert 

támogatás                     

(Ft)

Projekt rövid leírása Projekt jelenlegi állása Fenntartási időszak

159 714 817   

BM Önerő 

5.043.626

2
Esélyteremtő együttműködések 

kialakítása a Komlói járásban
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112

Komló Város 

Önkormányzat
21 997 660   21 997 660   21 997 660   

Járási szintű esélyteremtő 

programterv elkészítése, 

elfogadása, népszerűsítése a 

járási önkormányzatok, civil 

szervezetek, egyházak, 

gazdasági társaságok, TKKI 

és járási hivatal bevonásával

A projekt  2015. november 30-án zárult. A nyár és az ősz 

folyamán 26 rendezvényt bonyolítottunk le, elfogadásra 

került a járási szintű Esélyteremtő programterv. Jelenleg a 

projekt zárásával kapcsolatos adminisztratív teendő, és 

kifizetési igénylés, változásbejelentés vannak folyamatban.

Nincs.

3

Hatékonyság növeléssel és 

családközpontú munkahelyi 

megoldásokkal a modern 

közigazgatásért

TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663

Komlói Közös 

Önkormányzati 

Hivatal

15 197 985   14 994 785   14 994 785   

Rugalmas munkavégzési 

formák kialakítása a Komlói 

Közös Önkormányzati 

Hivatalban

A projekt 2015. október 31-én zárult. A tervezett tevékenységek 

megvalósultak. A projekt zárásával kapcsolatos adminisztratív 

teendők és kifizetési igénylés, záró elszámolás benyújtása vannak 

folyamatban.

A projekt befejezését 

követő 1 évig fenn 

kell tartani a 

ki/átalakított 

munkahelyeket, 

létrehozott rugalmas 

foglalkoztatási 

formákat.

4

"Segíthetek? Segíthetek!" 

Szakképzett roma szociális 

gondozók alkalmazása a Komlói 

Kistérség területén élő idősek 

ellátórendszerében

TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-

0153

Komlói Kistérség 

Többcélú 

Önkormányzati 

Társulás

5 432 280   5 432 280   5 432 280   

Roma szociális gondozók 

foglalkoztatása a Komló 

Térségi Integrált Szociális 

Szolgáltató Központnál.

A projekt befejezésének időpontja 2015. november 30-a volt. Ezt 

követően kezdődött a 3 hónapos továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség. A kifizetési igénylések folyamatban vannak. 

2016.02.28

5
Komlói szociális agrárgazdálkodási 

program
SZOC-AP-15

Komló Város 

Önkormányzata
3 000 000 3 000 000 3 000 000

Eszközbeszerzési és 

fejlesztési alprojektre 

pályáztunk. 

A támogatási szerződés 2015. szeptember 28-án aláírásra 

kelt. Jelenleg az eszközbeszerzés folyik. 

A projekt zárását 

követő 5 éves 

időtartam

6

Komló város ellátatlan területeinek 

szennyvízelvezetése és a 

szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése

KEHOP-2.2.1-15 

Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda 

Nonprofit Kft. Mint 

konzorciumvezető

A projekt 

összköltségének, a 

támogatás 

intenzitásának, 

valamint a 

szükséges önerő 

mértékének a 

meghatározása 

folyamatban van. 

751 383 886   751 383 886   

Ellátatlan területek 

szennyvízelvezetése, és a 

szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése

A korábban megkötött konzoricumi megállapodás alapján a 

konzorciumvezető benyújtotta a támogatási kérelmet. A Széchenyi 

2020. pályázati portál szerint a beruházás 2015. október 13-i 

dátummal elnyerte az igényelt támogatást. A beruházás 

megvalósításával kapcsolatos további teendőkről, időbeni 

ütemezésről a konzrociumvezetőtől eddig még nem kapott az 

önkormányzat tájékoztatást. 

159 714 817   168 120 861   

Pályázatok 2010-2015.

1

Helyi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek fejlesztése Komló város 

területén 

DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018
Komló Város 

Önkormányzata

Vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése

A projekt lezárása a támogatási szerződésben rögzített 2015. 

október 31-ig megtörtént, a záró kifizetési igénylés benyújtását 

november 30-ig kell megtenni. Az Esze Tamás utcában a 

szennyvízberuházás elhúzódása miatt a felszíni csapadékvíz 

elvezetést szolgáló vápás kialakítású betonút építése elmaradt. A 

felszíni csapadékvíz elvezetést a szennyvízcsatorna építését 

követően lehet kialakítani.

A projekt zárását 

követő 5 éves 

időtartam



Projekt megnevezése Projekt száma Pályázó

Projekt 

összköltsége                

(Ft) 

Igényelt 

pályázati 

támogatás 

összege              

(Ft)

Elnyert 

támogatás                     

(Ft)

Projekt rövid leírása Projekt jelenlegi állása Fenntartási időszak

50 249 406   

BM Önerő: 

8.867.542       EU 

Önerő 8.867.542

174 837 993   

BM Önerő: 

15.426.882     EU 

Önerő: 

15.426.882

9 Belvárosi térkamera rendszer BM pályázat
Komló Város 

Önkormányzata
15 324 201   15 324 201   9 900 000   

Pályázat benyújtása 2014. 

04. 17. Belvárosban 9 db 

térkamera telepítése, a 

központ a rendőrség 

épületében került 

kialakításra.

Projekt záró beszámolója a Belügyminisztériumnak 

megküldve. A rendszer működik , üzemeltetője megállapodás 

alapján a Komlói Rendőrkapitányság.

2016-2020.

10

Lakhatási intergrációt modellező 

szociális célú 

településrehabilitációs kísérleti 

projektek megvalósítása

DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003
Komló Város 

Önkormányzata
322 000 000   322 000 000   322 000 000   

Sportvölgy 

barakképületeinek 

elbontása, Szállásfalu 

baraképületeinek felújítása 

a szegregált lakóövezetek 

megszüntetése, 

szegregátumban élők 

felzárkóztatása, képzése és 

foglalkoztatása

A projekt sikeresen befejeződött 2015. 08. 31-én. A záró beszámoló 

2015. 10. 30-án benyújtásra került. Jelenleg a benyújtott kifizetési 

igénylések jóváhagyását várjuk, illetve a támogatások utalását. 

10 év

11

Magyarország-Horvátország IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési 

Program Komlói projekt

ILPAN-HU-HR/1101/1.2.3/0003
Komló Város 

Önkormányzata 
17 919 000   17 023 050   17 023 050   

Bányászati emlékhely 

kialakítása a komlói 2437 és 

2438/6 hrsz-ú ingatlanokon : 

bányászati eszközök 

bemutatása, térfigyelő 

kamerák (3 db) információs 

pult, weboldal készítés, 

letölthető applikáció

A projektben vállalt feladatokat 2015.08.31. napjáig 

elvégeztük. A záró beszámoló és utolsó pénzügyi leigénylés 

elfogadásra került. A Közreműködő Szervezet a záró helyszíni 

szemlén mindent rendben talált.

2016-2020.

5 év

A szakiskola épületének 

épületenergetikmai 

fejlesztése

Komló Város 

Önkormányzat
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356

Kökönyösi Oktatási Központ Nagy 

László Szakközépiskola, Szakiskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégium  

épületenergetikai fejlesztése 

(Ságvári u. 1.)

205 920 357   175 032 303   

Komló Város 

Önkormányzat
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179

Komlói Bányász Sportklub  

tornaterem épületenergetikai 

fejlesztése

7

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív  Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság 2015. 09. 24-én támogatásra érdemesnek ítélte a 

benyújtott pályázatot. A támogatási szerződés  2015. október 13-án 

került aláírásra. A fizikai befejezés határidejét kitoltuk 2015. 12.28-

ra. Az erre vonatkozó  támogatási szerződés még nem készült el, 

folymatban van. Az EU önerő pályázatot még nem bírálták el.

8

50 612 766   59 544 431   

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív  Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság 2015. szeptember 17-én támogatásra érdemesnek 

ítélte a benyújtott pályázatot. A támogatási szerződés 2015. 

november 3-án a projekt fizikai befejezésének határidejét 

módosítottuk november 30-ra. A kivitelezési munkák a határidőre 

elkészültek, a pályázat pénzügyi zárása 2015. december 31. Az EU 

önerő pályázatot még nem bírálták el.

5 év.

Komlói Bányász Sportklub  

tornaterem 

épületenergetikai 

fejlesztése



Projekt megnevezése Projekt száma Pályázó

Projekt 
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(Ft) 

Igényelt 
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összege              
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12 Lakhatási beruházások Komlón TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004
Komló Város 

Önkormányzata
210 000 000   210 000 000   204 700 000   

A szegregált területen lévő 

lakások felújítása 

A projekt fizikai befejezése 2015. 07. 31-ig sikeresen megtörtént. A 

záró beszámoló 2015. 08. 28-án benyújtásra került, ezt követően 

2015. 10. 26-án a helyszíni ellenőrzés eredményesen lezárult. 

10 év

13
 Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása Komlón
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0023

Komló Város 

Önkormányzata
235 305 241   235 904 300   235 904 300   

Komló város 

közvilágításának fejlesztése

A projekt fizikai befejezése 2015. 06. 30-ig sikeresen megtörtént. A 

záró elszámolási csomag 2015. 07. 24-én benyújtásra került. Ezt 

követően 2015. 08. 18-án a helyszíni ellenőrzés eredményesen 

lezárult. 
5 év 

14

Multifunkcionális Nemzetiségi 

Roma Módszertani Oktatási és 

Kulturális Központ 

TIOP-1.2.6.14/1

Gandhi Gimnázium 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

534 029 724   534 029 724   
Német nemzetiségi klub 

felújítása

A projekt fizikai befejezése a végéhez érkezett. A program 

zárását a fő kedvezményezett a Gandhi Közhasznú Nonprofit 

Kft. végzi. 
5 év 

15

Komló Város Önkormányzat KBSK 

tornatermének intézményében 

nepelemes rendszer telepítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224
Komló Város 

Önkormányzata
55 700 396   47 345 337   47 345 337   

Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben

A kivitelezési munkák 2015. október 16-án sikeresen befejeződtek, 

a projekt pénzügyi elszámolása és a kifizetések megtörténtek. A 

projekt lezárult.

5 év

16
Környezettudatos Könyvtár a 

fenntarthatóbb fejlődésért Komlón
KEOP-6.2.0/B/11-2013-0012

Könyvtár és 

Múzeum
34 946 370 33 199 052 33 199 052

Energiatakarékos belső 

átalakítások

A pályázat 2015. június 30-ával lezárult, a záró ellenőrzés 

megtörtént.
5 év

17 Esély a kibontakozásra TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005

Komló Város 

Önkormányzata 

konzorciumban

150 000 000 150 000 000 150 000 000

A projekt keretében a 

szegregátumban élők 

képzésére és felzárkoztatására 

vonatkozó programokra került 

sor.

A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek. A záró 

helyszíni ellenőrzésen mindent rendben találtak
5 év

18

Környezettudatosság 

népszerűsítése Komló város lakosai 

körében

KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118
Komló Város 

Önkormányzat
14 431 112 13 709 556 13 709 556

A projekt keretében 

környezettudatosság 

népszerűsítésére  kerültek 

programok lebonyolításra 2013-

ban a Komlói Napok keretében.

A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek. 5 év

19

A rugalmasságot növelő helyi, 

innovatív kezdeményezések 

támogatása

TÁMOP-2.4.5-12/3-2013-0007
Komló Város 

Önkormányzat
39 482 330 39 482 330 39 482 330

A projekt keretében 

családbarát a munka és 

magánélet összehangolását 

segítő innovatív 

kezdeményezések kialakítására 

kerül sor. 

A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek. 2020.04.28

20

Kulturális szakemberek 

továbbképzése a szolgáltatás 

fejlesztése érdekében

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025
Komló Város 

Önkormányzat
20 468 722 20 468 722 20 468 722

A projekt keretében a 

Közösségek Háza, Színház-és 

Hanversenyterem, valamint a 

József Attila Könyvtár és 

Muezális Gyűjtemény kulturális 

szakembereinek képzésére 

kerül sor. 

A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek. Nincs.

Befejezett, lezárult pályázatok
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Projekt 

összköltsége                

(Ft) 

Igényelt 
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21

Helyi és térségi turisztikai 

desztinációs menedzsment 

szervezetek és turisztikai klaszterek 

létrehozása és fejlesztése

DDOP-2.1.3/B-12-2012-0002
Mecsek-Hegyhát 

Turisztikai Egyesület
58 822 995 49 999 495 49 999 495

A projekt keretében 

kialakításra került turisztikai 

desztinációs menedzsment 

feledata, a térség turisztikai 

fejlesztésdi koncepciójának 

elkészítéseilletve a hozzá 

kapcsolódó marketintg 

tevékenység lebonyolítása.

A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek. 5 év

22
Komló Város Önkormányzatának 

szervezetfejlesztése
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028

Komló Város 

Önkormányzat
39 928 800 39 928 800 39 928 800

A projekt keretében a Komlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 

szervezetfejlesztésére kerül 

sor.

A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek. A záró 

helyszíni ellenőrzésen felvetett hiányosságok pótlása 2015. 

november 27-én megtörtént. 

Nincs.

23 Szociális bolt Komlón SZOC-FP-14-B-0003
Komló Város 

Önkormányzat
3 000 000 3 000 000 2 057 312

A program általános célja egy 

szociális bolt kialakítása és 

működtetése Komlón,Komló 

Város Önkormányzat 

tulajdonában álló, komlói 

belterületi 3560 hrsz-ú 

Vásárcsarnok 4. számú 

üzlethelyiségében . 

A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek 8 év

24
Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Komló Város Önkormányzatánál
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124

Komló Város 

Önkormányzat
27 986 389   27 986 389   27 986 389   

Komló, Kossuth L. u. 103. 

SZTK épülete védőnői, 

iskolaorvos rendelőinek, 

helységeinek felújítása, 

nyílászáró csere, 

eszközbeszerzés a napi 

munkálatokhoz

A projekt sikeresen lezárult, az átadás megtörtént. A záró 

beszámoló benyújtásra került.
5 év

25

A komlói "Kökönyösi Oktatási 

Központ" Szakközépiskola 

intézményében napelemes 

rendszer telepítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1250

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ

39 302 690   39 302 690   39 302 690   
Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek. 5 év 

26

Komló Város Önkományzat József 

Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény  épületén napelemes 

rendszer telepítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319

Komló Város 

Önrkományzat 

József Attila Városi 

Könyvtár és 

Muzeális 

Gyűjtemény 

19 660 368   16 711 313   16 711 313   
Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek. 5 év 

27

A komlói Közösségek Háza,  

valamint Színház - és 

Hangversenyterem intézményben 

napelemes rendszer telepítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200

Komló Város 

Önkormányzat 

Közösségek Háza, 

Színház -és 

Hangevrsenyterem

53 431 440   45 416 724   45 416 724   
Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek. 5 év
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28

Komló Város Önkormányzat Nagy 

László Gimnázium intézményében 

napelemes rendszer kiépítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240
Komló Város 

Önkormányzata
32 786 244   27 868 307   27 868 307   

Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A projekt sikeresen lezárult, az elszámolások megtörténtek. 5 év

29

Komlói Bányász Sportklub 

futófolyosó épületenergetikai  

fejlesztése

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0191
Komló Város 

Önkormányzat
38 348 788   32 596 470   0   

Komlói Bányász Sportklub 

futófolyosó 

épületenergetikai felújítása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért  Felelős Helyettes 

Államtitkárság 2015. 07. 27-én elutasította a pályázatot. 

30

A komlói Kenderföld-Somági 

Általános Iskola intézményben 

napelemes rendszer telepítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1212

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ

21 302 396   21 302 396   0   
Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A beadott pályázat nem nyert támogatást. 

31

A komlói Szilvási Általános Iskola 

intézményében nepelemes 

rendszer telepítése  

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1237

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ

42 024 300   42 024 300   0   
Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A beadott pályázat nem nyert támogatást. 

32

A komlói Nagy László 

Szakközépiskola, Szakiskola, 

Spceiális Szakiskola és Kollégium 

intézményben napelemes rendszer 

telepítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1190

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ

49 999 900   49 999 900   0   
Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A beadott pályázat nem nyert támogatást. 

33

Komló Városi Óvoda 

intézményeiben napelemes 

rendszer teelpítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1209 Komló Városi óvoda 43 684 190   37 131 561   0   
Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A beadott pályázat nem nyert támogatást. 

34

Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 

Általános Iskola épületében 

napelemes rendszer telepítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1204

Kodály Zoltán Ének-

zenei Katolikus 

Általános Iskola

47 250 350   40 162 797   0   
Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A beadott pályázat nem nyert támogatást. 

35

Komló Város Önkormányzatának 

Erkel ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményében 

nepelemes rendszer kiépítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1217
Komló Város 

Önkormányzata
8 188 400   6 960 140   0   

Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A beadott pályázat nem nyert támogatást. 

Elutasított pályázatok



Projekt megnevezése Projekt száma Pályázó

Projekt 

összköltsége                

(Ft) 

Igényelt 

pályázati 

támogatás 

összege              

(Ft)

Elnyert 

támogatás                     

(Ft)

Projekt rövid leírása Projekt jelenlegi állása Fenntartási időszak

36

Komló Város Önkormányzat 

Sportközpont épületében 

napelemes rendszer telepítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1215
Komló Város 

Önkormányzata
55 700 396   47 345 337   0   

Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A beadott pályázat nem nyert támogatást. 

37
KB200 A Komlószaurusztól a 

Bányászatig Komlón
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0014

József Attila Városi 

Könyvtár és 

Muzeális 

Gyűjtemény

406 476 202 406 476 202 0

A Múzeum épületének 

átalakítása interaktív kiállítás 

készítése, tanösvény és 

kalandpark építése.

 A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került, azonban 2014. 

december 15-én tájékoztatást kaptunk, miszerint a tartaléklistát 

megszüntették. 

38 Két kerékkel a Mecseken DDOP-2.1.1/A-B-12-2012-0066
Komló Város 

Önkormányzat
143 836 000   143 836 000   0   

Kerékpárút építése Sikonda 

és a városközpont között
A pályázatot 2015. 03.25. napján kelt levélben elutasították 

39

Komló Város önkormányzat 

Városgondnokság épületeiben 

napelemes rendszer telepítése

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1256

Komló Város 

Önkormányzat 

Városgondnokság

16 106 825   13 690 801   0   
Napelemes rendszer 

kiépítése az intézményben
A beadott pályázat nem nyert támogatást. 

Projekt megnevezése Projekt száma Pályázó/Beruházó

Projekt 

összköltsége                

(Ft) 

Igényelt 

pályázati 

támogatás 

összege              

(Ft)

Elnyert 

támogatás                     

(Ft)

Projekt rövid leírása Projekt jelenlegi állása

40

Muzeális intézmények szakmai 

támogatása (Kubinyi Ágoston 

Program)

Komló Város 

Önkormányzat
3 000 000 3 000 000 3 000 000

József Attila Városi Könyvtár 

és Muzeális Gyűjtemény 

bányászati tárlatának 

felújítása, 

állatpreparátumok 

elhelyezésének megoldása, 

korszerű 

múzeumpedagógiai 

foglalkoztató helyiség 

kialakítása, hőmérséklet- és 

pára-tartalom mérők 

felszerelése a 

raktárhelyiségekben, és 

egyéb infrastrukturális 

fejlesztések

Az igényelt 4 000 000,- Ft helyett 3 000 000,- Ft támogatást 

ítéltek meg. A támogatási szerződés szerint 2016. június 30-ig 

kell megvalósítani a leírt fejlesztéseket. Folyamatban vannak 

a beszerzési eljárások, szerződéskötések, megrendelések. 

Több munkálatot (pl. festés, világításkorszerűsítés) már el is 

végeztek.

A fejlesztés 

befejezését követő 5 

év.

41

  Komlói Bányász Sport Klub 

területén található asztalitenisz 

csarnok padlófelújítása

Komló Város 

Önkormányzata
6 005 525   6 005 525   6 005 525   

Asztalitenisz terem 

padlófelújítása

A projekt a kiírt határidőig, 2015. 05. 31-ig megvalósult A 

programhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolás sikeresen 

megtörtént. 

5 év

42
Gyermekétkeztetés feltételeit 

javító fejlesztés

Központi költségvetés NGM által 

kiírt pályázat

Komló Város 

Önkormányzata
8 639 114   8 207 158   0   

Komló Városi Óvoda Szilvási 

Tagóvodája konyháinak 

felújítása és 

konyhatechnológiai 

eszközök beszerzése

A pályázat a képviselő-testület 51/2015. (V.7.) sz. határozata 

alapján május 22-én benyújtásra került.  2015. július 23-án 

tájékoztatást kaptunk az NGM-től, hogy a projekt 

tartaléklistára került. 

43

Újszülött gyermekeket szimbolizáló 

Zsolnay kalászokból álló építmény 

együttes 

-
Komló Város 

Önkormányzata
3 358 378   - -

Újszülött gyermekeket 

szimbolizáló Zsolnay 

kalászokból álló építmény 

együttes 

A beruházás augusztus végére elkészült, avatására a Komlói 

Napok keretében került sor.
nincs

44 Belterületi utak felújítása 261058
Komló Város 

Önkormányzata
17 647 031   14 999 977   14 999 977   

 Kossuth L. utca, Bányász és 

Jó szerencsét utcák, 

valamint Körtvélyes 

bevezető út egy-egy 

szakaszának felújítása

A támogatói okiratot az önkormányzat megkapta, a 

kivitelezési munkák elvégzésére 2016. tavaszán kerül sor. 
10 év

Önkormányzati egyéb beruházások
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Komló Város Önkormányzat   
Polgármestere, és Képvisel őtestülete részére 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képvisel őtestület! 

 

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a legfrissebb 
(2015. október havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2548 fő, 
aránya 10,9%.  

  2015. szeptember  2015. október  

 
Komló város 

979 10,50% 994 10,70% 

 

 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 994 fő (+15 fő az előző adathoz képest), aránya 10,70% 
• Tartósan regisztrált: 167 fő  
• Álláskeresési ellátásban részesül: 155 fő 
• FHT: 248 fő 

 

Közfoglalkoztatás (Komló város):  

Újabb 60 fő foglalkoztatására kötöttünk hatósági szerződést a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságával. 

Változatlanul nagy problémát jelent a Városgondnokságnak és a Foglalkoztatási Osztálynak egyaránt  
a nagy létszámú fluktuáció a közfoglalkoztatottak körében, ezért folyamatosan közvetítjük a 
regisztrációban lévő álláskeresőket a munkáltató részére. Jelenleg 1100 fő dolgozik városunkban 
közfoglalkoztatásban. 

Ismét terveznünk kell a Városgondnoksággal együttműködve a GINOP 6.1.1. program keretén belül a 
közfoglalkoztatással párosuló képzéseinket. A képzések várhatóan az év elején indulhatnak. A 
képzésben résztvevő álláskeresőket a képzés megkezdése előtt közfoglalkoztatásba vonjuk, a képzés 
ideje alatt ellátottak lesznek. 

Elsődleges munkaer őpiac: 

Változatlanul lehetőség van a 25 év alatti, regisztrált pályakezdők bevonására a GINOP 5.2.1. Ifjúsági 
Garancia programba. 

2015.10.01-tól a GINOP 5.1.1. „ Út a munkaerőpiacra” program keretén belül újabb támogatási 
lehetőségeket tudunk kínálni, elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon lévő vállalakozásoknak. A 
tartósan regisztráltak, közfoglalkoztatásból kikerülők, GYES-ről-GYED-ről visszajövők, 50 év felettiek, 
alacsony iskolai végzettségűek, 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők kaphatnak bérköltség, vagy 
bértámogatást az elhelyezkedésükhöz.  A GINOP 5.1.1. program keretében a lakhatási támogatásra, 
a vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra is beadhatóak kérelmek. A fentiekben felsorolt 
támogatásokról osztályunk 2015.11.11-én Munkáltatói Fórumot tartott. 

 

Komló, 2015.12.02. 

 

    Tisztelettel: 

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 
 
 
 
 










