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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 155/2015. (XI.5.) számú határozat alapján az iskola és ifjúság-egészségügyi ellátásra 
vonatkozó írásbeli megállapodások elkészültek és megküldésre kerültek az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatala részére. 
 
A 162/2015. (XI. 26.) sz. határozat alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása megtörtént.  
 
A 163/2015. (XII. 10.) sz. határozat alapján  Komló Város Önkormányzata és a Dél-
dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között fennálló – helyi menetrend szerinti autóbusszal 
történő személyszállítás ellátására irányuló – közszolgáltatási szerződés hatályát felek a 2015. 
december 30-án aláírt szerződésmódosítással 2017. december 31. napjáig meghosszabbították 
 
A 164/2015. (XII.10.) számú határozat alapján a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, 
valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás a HegyhátMédia Kft.-
vel aláírásra került. 
 
A 166/2015. (XII. 10.) sz. határozat alapján Komló Város helyi építési szabályzata 2015. 
évi módosításának Komló Város honlapjára történő feltöltésére sor került, és a vonatkozó 
dokumentumok honlapon való eléréséről az előírt határidőn belül megtörtént az érintett 
államigazgatási szerveket, illetve az állami főépítészt értesítése (314/2012 Korm rend. 43.§ 
(2)). Az államigazgatási szervek részéről ezekre észrevétel nem érkezett. A határozat szerinti 
szokszorosítás, hatósági és adóirodának való átadás, központi tervtárnak való megküldés 
megtörtént. 
 
A 167/2015. (XII. 10.) sz. határozata alapján „egyéb dologi előirányzat” címen szereplő 
összeg terhére 200.000.-Ft átcsoportosításával a polgármesteri keret visszapótlására 
megtörtént. 
 
A 168/2015. (XII. 10.) sz. határozat alapján a 200 M Ft rendkívüli támogatás beérkezett és 
átutalásra került a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt-nek. A polgármester a határozat I. 
3. pontja szerint, az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében számol be 
részletesen az határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtásáról. 
  
A 169/2015. (XII. 10.) sz. határozatban hivatkozott, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételét 
jóváhagyó kormányzati engedély 2015. december végére megérkezett, és a társaság ennek 
megfelelően szerződött az OTP Bank Nyrt.-vel.  
 
A 170/2015. (XII. 10.) sz. határozat 2015. december 15. napján kelt kísérőlevéllel 
megküldésre került ÁSZ elnökének, aki 2016. január 26. napján írásban visszaigazolta, hogy 
levelünket megkapták, és annak tartalmát feldolgozzák.   



 
A 171/2015. (XII. 10.) sz. határozat alapján a Baranya-Víz Zrt.-vel tagi kölcsön szerződést 
kötöttünk. A társaság a korábbi tagi kölcsön tartozását a határozat 1. pontjában rögzített 
határidőben visszafizette, és a határozat 2. pontjában foglalt 12 M Ft tagi kölcsön folyósítása a 
határozatnak megfelelően január elején megtörtént.  
 
A 172/2015. (XII. 10.) sz. határozat alapján az önkormányzat és a Baranya-Víz Zrt. közötti 
egyeztetést folytatott, melynek eredményeként a határozatban 2015. évi megvalósítással 
jóváhagyott felújítási munkák elvégzésére 2016-ban kerül sor. A felújítási munkák 
költségigényét a Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti iroda a 2016. évi költségvetési 
rendelet tervezetben, mint áthúzódó víziközmű rekonstrukciót szerepelteti. 
 
A 173/2015. (XII. 10.) sz. határozatban foglaltaknak megfelelően a Komló-Víz Kft. 2015. 
december 11-én tartott taggyűlésén döntött a tisztségviselők megválasztásáról. A taggyűlés 
döntéshozatalát követően a változások cégbírósági bejegyzése megtörtént. Az Aquainvest Kft. 
ügyvezetője a taggyűlésen jelezte, hogy a jövőben a Komló-Víz Kft. taggyűlésének minden 
határozatát meg fogja támadni a cégbíróságon, azonban a legutóbbi taggyűlés határozatai 
ellen nem élt jogorvoslattal. 
 
A 174/2015. (XII. 10.) sz. határozatban foglaltak megfelelően a KVG Zrt. 2015. december 
15-én tartott együttes igazgatósági, felügyelőbizottsági és közgyűlésén döntéseket hozott a 
tisztségviselők megválasztásáról. A változásbejegyzési eljárás folyamatban van a 
cégbíróságon. 
 
A 175/2015. (XII. 10.) sz. határozat alapján a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottságának megválasztása miatt szükséges változásbejegyzési eljárás folyamatban 
van a cégbíróságon. 
 
A 176/2015. (XII. 10.) sz. határozat alapján a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítása megtörtént és a Pécsi Törvényszék előtt változásbejegyzési 
eljárás indult.   
 
A 177/2015. (XII. 10.) sz. határozat Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.)  
ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés aláírása és a vételi jog földhivatali bejegyzése 
megtörtént. 
 
A 179/2015. (XII. 10.) sz. határozatban foglaltak figyelembevétele mellett került sor a 
szociális tárgyú előirányzatok 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.  
 
A 181/2015. (XII.10.) számú határozat alapján a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatósága 2015. december 21. napján kelt 02-TNY-1737-2/2015-555951 iktatószámú 
határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson a Városgondnokság Alapító okiratán a kért 
módosításokat átvezette 2015. december 21-ei hatályosulási dátummal. 
 
A 182/2015. (XII.10.) számú határozat alapján a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatósága 2015. december 21. napján kelt 02-TNY-1736-2/2015-631794 iktatószámú 
határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény alapító okiratán a kért módosításokat átvezette 2016. január 01-jei hatályosulási 
dátummal. 
 
A 183/2015. (XII.10.) számú határozata alapján a címzetes főjegyző intézkedett a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások őszesített adatainak az 



önkormányzati hirdetőtáblán valamint Komló város honlapján nyilvánosságra hozásáról. 
Valamint a címzetes főjegyző a hallgatói támogatások utalásáról a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása Általános Szerződési Feltétele szerinti 
ütemezésének megfelelően intézkedett. 
 
A 185/2015. (XII. 10.) sz. határozat alapján a jegyző a 2016. évi költségvetés tervezésekor a 
nagyrendezvények előirányzatában szerepelteti a VI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő 
Fesztivál nagyrendezvény költségkeretét. A polgármester megállapodást kötött a Komlói 
Honismereti és Városszépítő Egyesülettel, mint rendezővel. 
 
A 186/2015. (XII. 10.) sz. határozat alapján az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi 
Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási 
Tanácsa az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő faktorálási szerződést 300.000.000,- Ft-ra 
finanszírozási összeggel jóváhagyta. A döntés következtében a finanszírozási szerződés 
várhatóan a február 15-i héten kerül aláírásra. 
 
A 187/2015. (XII. 10.) sz. határozat alapján a polgármester gondoskodik a szakmai napokon a 
2016. évi I. félévi kitüntetések átadásáról. 
 
A 188/2015. (XII.10.) számú határozat alapján a Komló Város Gazdasági Ellátó 
Szervezetének magasabb vezetői feladatainak ellátására a kinevezés 2016. január 01 napjával 
megtörtént. A Magyar Államkincstár 2016. január 21. napján kelt, 02-TNY-212-2/2016-
335063 iktatószámú határozatával a törzskönyvi nyilvántartásban a változásokat átvezette. 
 
A 189/2015. (XII.10.) számú határozat alapján a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság magasabb vezetői feladatainak ellátására a kinevezés 2016. január 01 
napjával megtörtént. A Magyar Államkincstár 2016. január 21. napján kelt, 02-TNY-211-
2/2016-555951 iktatószámú határozatával a törzskönyvi nyilvántartásban a változásokat 
átvezette. 
 
 

II. 
 

A bizottságok 2015. december 3. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
2015. december 4-i ülésén a települési támogatásokról, valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatairól szóló 
tájékoztatóról, majd Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról 
foglalt állást a bizottság. Zárt ülésen Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezetének magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása 
szerepelt napirenden, majd lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálatáról, települési szociális 
kölcsön megállapításáról és szemétszállítási díjtámogatások odaítéléséről döntött a bizottság. 
 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
 
2015. december 8-án tartotta ülését a bizottság, melyen a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön 
kérelme II., az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés módosítása és a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítása szerepelt napirenden. Tárgyalt a bizottság a Komlói 



Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának, a Komló, 
Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról, valamint a 
Komló-Víz Kft. ügyvezetőjének megbízásáról és a felügyelőbizottság megválasztásáról. 
Állást foglaltak a vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkákról, a 
Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos 
szerződésről, a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámolóról, 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság Alapító Okiratának módosításáról, valamint 
Komló város helyi építési szabályzata 2015. évi módosításának elfogadásáról. Ezt követően 
kertvásárlási kérelemről született döntés, majd a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének 
megállapításáról tárgyaltak. 
 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 
Ugyancsak december 8-án tartotta ülését a bizottság, melyen a HegyhátMédia Kft.-vel 
kötendő, a Jó Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának 
üzemeltetéséről szóló megállapodás, valamint közművelődési megállapodás megkötése, majd 
a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
Alapító Okiratának módosítása szerepelt napirenden. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének magasabb vezetői álláshelyére 
kiírt pályázat eredményének megállapításáról szóló előterjesztést. 
2016.01.12-én informális ülést tartott a bizottság. Az eseményen résztvevő bizottsági tagok 
tájékozódtak a KBSK-telepen folyó felújítási munkálatokról. 
 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
A bizottság december 8-i ülésén az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti 
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása, a Komló-Víz Kft. 
ügyvezetőjének megbízása és a felügyelőbizottság megválasztása, a vízi közmű felújítási 
keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák, a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme II. és 
a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele II. tárgyú előterjesztéseket tárgyalta. A napirendi 
pontok sorában a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságának és 
felügyelőbizottságának megválasztásáról, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosításáról, majd a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú KFt. 
felügyelőbizottságának megválasztásáról szóló állásfoglalás következett. Ezt követően a 
Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos 
szerződés, a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámoló, a 
települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet végrehajtásának tapasztalatairól szóló tájékoztató, majd a helyi adórendeletnek a 
nyújtott iparűzési adómentességek csekély összegű támogatásként történő elszámolása 
céljából történő módosítása szerepelt napirenden. Állást foglalt a bizottság a 2016. évre szóló 
belső ellenőrzési, valamint a 2016-2019. évekre szóló stratégiai tervről, a VI. Komlói 
Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvény költségkeretéről, a polgármesteri keret 
visszapótlásáról, a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatóról és a HegyhátMédia Kft.-vel kötendő, a Jó 
Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló 
megállapodásról. Az ülés végén az ÁSZ elnökének elnöki figyelemfelhívása, a 2015. évi 
költségvetési rendeletmódosítási javaslat, majd az intézményi kötelezettségek értékéről szóló 
tájékoztató került a bizottság elé. 



Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezetének magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapításáról 
szóló előterjesztést. 
2016. január 26-án a gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a 
bizottság az ECHOTV-vel kötendő, településmarketingről szóló megállapodást. 
 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
2015. december 9-én tartotta ülését a bizottság, melyen a Caadex Kft. (korábban Lakiter 
Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, az autóbusszal végzett 
helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása, 
a helyi adórendeletnek a nyújtott iparűzési adómentességek csekély összegű támogatásként 
történő elszámolása céljából történő módosítása, Komló város helyi építési szabályzata 2015. 
évi módosításának elfogadása, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének, 
továbbá Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága magasabb vezetői álláshelyére kiírt 
pályázat eredményének megállapítása, valamint a 2016. I. félévi kitüntetési javaslatok 
megtárgyalása szerepelt napirenden. 
2015. december 10-i rendkívüli ülésén a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
„A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1/C/13-2013-0027 sz. pályázat ÁFA 
finanszírozására vonatkozó kezességvállalásról” szóló 161/2015. (XI.26.) sz. határozatának 
módosítása tárgyú előterjesztésről foglalt állást a bizottság. 
2016. február 9-én újabb rendkívüli ülésen szakember-letelepítésről döntött a bizottság. 
 

III. 
 

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

− a Komló, Kazinczy F. u. 11. fsz/4. szám alatti önkormányzati lakással kapcsolatos 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződés megkötésének elutasításáról, 

− a Komló, Vörösmarty u. 2. III/2. szám alatti önkormányzati lakással kapcsolatos 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződés megkötésének támogatásáról, 

− a Komló, Kazinczy F. u. 11. fsz. 1. szám alatti önkormányzati lakással kapcsolatos 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződés megkötésének elutasításáról, 

− a Komló, Kazinczy F. u. 11. I/1. szám alatti önkormányzati lakással kapcsolatos 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződés megkötésének elutasításáról, 

− a Komló, Kazinczy F. u. 8. fsz/1. szám alatti önkormányzati lakással kapcsolatos 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződés megkötésének támogatásáról, 

− egy fő települési szociális kölcsön iránti kérelmének elutasításáról, 
− egy fő részére 60.000.- forint összegű települési szociális kölcsön megállapításáról 12 

havi részletfizetés megállapításával, 
− hat fő részére települési szemétszállítási díjtámogatás odaítéléséről. 

 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben döntött:  

− az önkormányzati tulajdonú komlói 9020 hrsz-ú, 788 m2 nagyságú „kert” művelési 
ágú ingatlan értékesítéséről. A bizottság az ingatlan vételárát 50,- Ft/m2 (áfa mentes) 
összegben határozta meg. (Vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a 
forgalmi értékbecslés díját (25.000,- Ft áfa, azaz 31.750,- Ft) is.) 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés 
elkészíttetése, a vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt. Felhatalmazta a 
polgármestert a szerződés aláírására. 



 
 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 

− a Komló, Bajcsy-Zs. u. 23. IV/14. szám alatti 57 m² alapterületű, két és félszobás 
összkomfortos önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen történő 
bérbeadásáról. 

 

 IV. 
 

Egyebek 
 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2016. február 5-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 részönkormányzatok tevékenységéről 

 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2015. november 26. óta nem ülésezett. 
  
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 2015. november 24. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 2015. november 24. óta nem ülésezett. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 2015. november 24. óta nem ülésezett. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 2015. november 10. óta nem ülésezett. 
 
Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat 2015. november 12. óta nem 
ülésezett. 
 
 
IV. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 

 
Az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
 



V. Tájékoztató az autómentes napról 

 

Komló városa 2015-ben is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét eseménysorozatához, és az 
Önkormányzat a komlói civil szervezetekkel közösen 2015. szeptember 22-én rendezte meg 
az Európai Mobilitási Hét – Autómentes Nap-ot. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az 
eseménysorozat legkiválóbb résztvevő településeit, köztük Komló Város Önkormányzatát is 
elismerő oklevéllel jutalmazta. 

 
 
VI. Tájékoztató közmeghallgatásról 
 
Mint az a Tisztelt Képviselők előtt is ismert, a képviselő-testületnek a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a, valamint a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzata 27.§-a alapján évente legalább egy alkalommal a 
költségvetés előzetes megtárgyalása, a lakossággal való megismertetése céljából a 
költségvetés tárgyalásának két fordulója között közmeghallgatást kell tartania. 
Ezen kötelezettségének eleget téve a képviselő-testület 2016. február 25-én /csütörtök/ 17.00 
órakor a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti nagytermében tartja 
közmeghallgatását. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően a közmeghallgatás helyének, 
időpontjának és tárgyának nyilvánosságra hozataláról határidőben gondoskodtam. 
 
 
VII. A Szervezeti és Működési Szabályzat II/A. függelékének módosítása 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016. január 1. napjával több új 
kormányzati funkció kód került bevezetésre. Emiatt ismételten aktualizálásra kerül a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának II/A. sz. függelékében a 
kormányzati funkciók felsorolása. Az ismételten egyeztetett függelék az előterjesztés 4. sz. 
mellékletét képezi.  
 
Az újonnan bevezetett kormányzati funkció kódok közül a 045161 „kerékpárutak 
üzemeltetése, fenntartása”, valamint a 045130 „híd, alagút építés” megnevezésű kormányzati 
funkció felvétele szükséges az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba.   
 
Az eddigi 102021 „időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása” tevékenységgel 
kapcsolatban két új kormányzati funkció kód került bevezetésre a 102023 „időskorúak tartós 
bentlakásos ellátása”, valamint a 102024 „demens betegek tartós bentlakásos ellátása”. A két 
új funkciót a Magyar Államkincstár hivatalból indított eljárás keretében átvezette az 
törzskönyvi nyilvántartásában, azonban az önkormányzat ezt a tevékenységet intézményen 
keresztül látja el és az intézmények alapító okiratában szerepelnek fenti kormányzati 
funkciók, így az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásából törlésre kerül.  
 
 
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 részönkormányzatok tevékenységéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− az autómentes napról szóló tájékoztatót, 
− a közmeghallgatásról szóló tájékoztatót, 
− a Szervezeti és Működési Szabályzat II/A. számú függelékének módosítását. 

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

Határid ő: 2016. február 29. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

Komló, 2016. február 11. 
 

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 
2016. február 5-i üléséről 

 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Polics József köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által fenntartott intézmények 
vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv írott és 
digitális formában kerül rögzítésre. Az ülést 9 óra 10 perckor megnyitotta.  
 
A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyeket a tanácstagok kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadtak.  
 

1. sz. napirendi pont 
 

A 2015. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Kiss Béláné  GESZ igazgató 
 
 
Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztést és annak mellékletét 2016. 
február 4-én pótlólag került kiküldésre. A napirendi pontot a Pénzügyi bizottság és a 
Humánszolgáltató bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A Területfejlesztési 
bizottság határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni, 1 fő bizottsági tag az 
előterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
 
Kiss Béláné elmondta, hogy az új jogszabályoknak megfelelően kormányzati funkcióként 
kell könyvelni azokat a hozzájárulásokat, melyeket az önkormányzatok fizetnek a települési 
önkormányzatokkal egyeztetve. Ennek alapján készült az előterjesztés és annak melléklete, 
melyet pótlólag küldtek ki minden érintettnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
 



 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
1/2016. (II.5.) sz. Tct. határozat 
 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megvitatta a 2015. évi 
költségvetés előirányzatainak módosítását. 
 
 

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  629 999 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                             629 999 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 
 

                Ebből: 
        A működési célú kiadásokat                  629 459 ezer Ft-ban 
 

• a személyi juttatásokat 229 047 ezer Ft-ban 

• a munkaadókat terhelő járulékokat     61 850 ezer Ft-ban 

• a dologi kiadásokat                            93 656 ezer Ft-ban 

• az elvonásokat és befizetéseket              335  ezer Ft-ban 

• az egyéb működési célú kiadásokat 244 571 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 
 

          A felhalmozási célú kiadásokat                    540 ezer Ft-ban 
 

•  a beruházási kiadásokat                                  540 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 funkciónkénti 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 Központ kiadásainak és bevételeinek 

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

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

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

 
8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézménye 

kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti, kormányzati funkciónkénti, és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet tükrözi.  

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

támogatásainak jogcímenként,i 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 
tagdíja, a gyepmesteri tevékenységhez, illetve az intézmények kiadásainak 
kiegészítéséhez tervezett hozzájárulása a XIII. számú melléklet szerint alakul. Az 
önkormányzatok működtetési hozzájárulásainak, illetve a társulási tagdíjának 
kormányzati funkciónkénti megoszlását a XIII/a., és a XIII/b. számú mellékletekben 
részletezzük. A kormányzati funkciónkénti megoszlást az önkormányzatoknak a 
társulással egyezően kell könyveikben kimutatniuk. 

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

számú melléklet mutatja be. 

 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
  Tagönkormányzatok polgármesterei 

Intézmények vezetői 
 
 

2. sz. napirendi pont 
 
A szociális ellátások 2016. évi térítési díjának módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Kiss Béláné  GESZ igazgató 
  Leimszider Attila intézményvezető helyettes 
 
Az Elnök elmondta, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény és a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló Kormányrendelet 
értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési 
díját a Tanácsnak határozatban meg kell állapítani.  
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a 
szolgáltatási önköltséget. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság és a Humánszolgáltató bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem 
tudott döntést hozni, 1 fő bizottsági tag javasolta elfogadásra az előterjesztést. 
 
Kiss Béláné kiegészítette, hogy ahol csökkenés tapasztalható, ott a nevezőbe nagyobb szám 
került. Ez azért történt, mert egyrészt az idei év több napból áll, másrészt a létszámfeltételek 
biztosítása következtében megnőtt a nevezőben a létszám. A házi segítségnyújtásnál ezért 
kicsit alacsonyabban sikerült megállapítani. A személyi térítési díjakat úgy kell megállapítani, 
hogy az nem lehet magasabb, mint az intézményi térítési díj, figyelembe kell venni az ellátott 
jövedelmét is, melyen belül is vannak százalékos feltételek. Pédául a házi segítségnyújtás 



esetében az ellátott jövedelmének a 25 %-át nem haladhatja meg az összeg. A személyi 
térítési díjak ezért lettek ilyen alacsonyan megállapítva. Így találkozik az önkormányzatok 
azon igényével, hogy aki esetleg át szeretné vállalni (különösen a szociális segítésben 
ajánlott) és van rá kerete akkor megteheti. A kiadások növekedésének megfelelően nem 
tapasztalható csökkenés a többi esetben. Az intézményi térítési díj egy felsőbb korlát, a 
személyi térítési díjakat pedig a jövedelemre tekintettel kellett megállapítani, ahol szintén 
vannak jogszabályi korlátok. Az előző évektől eltérően a házi segítségnyújtás esetén két felé 
oszlott a térítési díj, melyet majd az önkormányzatoknak is ki kell hirdetni. Szabályozva van a 
személyi gondozás térítési díja és a szociális segítés térítési díja. Mindenkinek kiküldték az 
anyagot, mely segítené a településeken a normatíva lehívásához a plusz lehetőségeket. A cél 
az, hogy a szociális segítségnyújtásban a létszámok már februárban bekerüljenek az ellátásba 
azért, hogy a normatíva igénylésénél ezt egész évre figyelembe lehessen venni, így év közben 
csökken majd a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében a működési hozzájárulás.  
 
 
 
Az Elnök felhívta a figyelmet, hogy e napirendi pont esetében a tagönkormányzatok 
jóváhagyása szükséges, ezért felkérte a Polgármestereket, hogy a képviselő-testületeiket 
tájékoztassák a térítési díjakról, és az erről szóló képviselő-testületi határozati 
kivonatokat mielőbb küldjék meg! 
 
Papp István polgármester elmondta, hogy a házi segítségnyújtásban olyan költségmegosztás 
jött ki, amely bizonyos terhet jelent Mecsekpölöske számára (kb. 900 ezer forintot, ami eddig 
nulla volt). Úgy véli, nem megfelelő az egymás közötti kommunikáció a Szociális Ellátó és a 
polgármesterek között. Már a normatíva beállítása előtt meg kellett volna beszélni a 
létszámnövelést azért, hogy a normatíva lehívást úgy tudják beállítani, hogy év közben ne 
okozzon gondot.  
 
Az Elnök szerint az említett probléma a következő napirendhez tartozik, ezért majd ott 
tárgyalják meg. 
 
Kérdés nem volt, több hozzászólás nem érkezett. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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A Társulás Tanácsa – a Bizottságok javaslatainak figyelembevételével megtárgyalta az Elnök 
előterjesztését és 2016. március 01-től a Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 
intézményben az intézményi és személyi térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I. 
A 2016. március 1-jétől érvényes intézményi térítési díjakról 

 
 

Szociális ellátás Intézményi térítési díj 

1. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza 
az általános forgalmi adót) kiszállítással 
együtt        

705,- Ft/fő/nap  



2. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza 
az általános forgalmi adót) kiszállítás 
nélkül       

655.- Ft/fő/nap  

3. Nappali ellátás 1560,- Ft/fő/nap  

4. Hajléktalanok ellátása 2 865.- Ft/fő/nap  

 -1 hónapra jutó intézményi térítési díj                                       85 950,- Ft/hó 

5. Házi segítségnyújtás 

     1 420,- Ft/fő/óra, ebből: 
• Szociális segítés:170,- Ft/fő/óra 

• Személyes gondozás: 1250,- Ft/fő/óra 
 

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 300,- Ft/készülék/nap  

A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
 

II. 
A 2016. március 01-től érvényes személyi térítési díjakról 

 
1. Szociális étkeztetés 
 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme 
  kiszállítással          kiszállítás nélkül 
nem haladja meg 31.350,- Ft-ot 230,- Ft/nap 180,- Ft/nap 
31.351,- Ft - 42.750,- Ft 270,- Ft/nap 220,- Ft/nap 

42.751,- Ft - 71.250,- Ft 330,- Ft/nap 280,- Ft/nap 

71.251,- Ft - 99.750,- Ft 435,- Ft/nap 385,- Ft/nap 

99.751,- Ft - 128.250,- Ft 520,- Ft/nap 470,- Ft/nap 

128.251,- Ft - 156.750,- Ft 600,- Ft/nap 550,- Ft/nap 

156.751,- Ft felett  660,- Ft/nap 610,- Ft/nap 

 
 
2. Nappali ellátás 
 
Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén (csak tartózkodók), amennyiben az ellátott 
havi jövedelme 



nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 40,- Ft/nap 

70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                  70,- Ft/nap 

85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 155,- Ft/nap 

100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között                                              180,- Ft/nap 

135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                                                     200,- Ft/nap 

150. 001,- Ft jövedelem fölött                               260,- 
Ft/nap 

 
3. Hajléktalanok ellátása 
 
Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén, amennyiben  
az ellátott havi jövedelme nem 
haladja meg a 30.000,- Ft-ot 

120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 

30.001,- Ft – 55.000,- Ft 
jövedelemig                                

260,- Ft/nap 7.800,- Ft/hó 

55.001,- Ft – 65.000,- Ft 
jövedelemig 

380,- Ft/nap 11.400,- Ft/hó 

65.001,- Ft – 75.000,- Ft 
jövedelemig 

430,- Ft/nap 12.900,- Ft/hó 

75.001,- Ft – 85.000,- Ft 
jövedelemig 

600,- Ft/nap 18.000,- Ft/hó 

85.001,- Ft – 95.000,- Ft 
jövedelemig 

850,- Ft/nap 25.500,- Ft/hó 

95. 000,- Ft  jövedelem fölött 
 

       1.000,- Ft/nap 30. 000 Ft/hó 

 
(Az igénybevétel első 30 napjára nem kell térítési díjat fizetni.) 
 
 
4. Házi segítségnyújtás 
 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme 

Jövedelem 
 

Személyi gondozás Szociális segítés 

nem haladja meg az 56.000,- Ft-ot 
50,- Ft/óra 0,- Ft/óra 

56.001,- Ft - 75.000,- Ft 
80,- Ft/óra 20,- Ft/óra 

75.001,- Ft - 105.000,- Ft 
130,- Ft/óra 35,- Ft/óra 

105.001,- Ft - 135.000,- Ft 
175,- Ft/óra 50,- Ft/óra 

135.001,- Ft - 150.000,- Ft 240,- Ft/óra 65,- Ft/óra 
150.001,- Ft - 185.000,- Ft 340,- Ft/óra 80,- Ft/óra 
185.001,- Ft felett 

430,- Ft/óra 95,- Ft/óra 
 
 
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 



Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi 
jövedelme 
nem haladja meg a 75.000,- Ft-ot 30,- Ft/kész/nap 

75.001,- Ft jövedelem fölött a havi jövedelem 2 % -a/nap 
de legfeljebb 250,- Ft/ kész/nap  

 
A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
 
A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét 
összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban 
tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
 
 
Határid ő: 2016. március 01. 
Felelős: Polics József elnök, 
  a települések jegyzői, 

Kasziba Zsuzsanna a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 
vezetője 

 
 

3. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének 
határozat tervezete  
 
Előadó: Polics József   elnök 
Meghívott:  Kiss Béláné    GESZ igazgató 
  Leimszider Attila   intézményvezető helyettes 

Elmontné Popán Ildikó  intézményvezető 
Szabó Gabriella   intézményvezető 
Fehérné Potkovácz Anikó  titkár 
Tamits Éva    gazdasági vezető 

 
Elnök: Az előterjesztés VIII./a számú melléklete hibásan került kiküldésre. A javított, helyes 
adatokat tartalmazó mellékletet tegnap (2015. február 4.) pótlólag kiküldtük.  
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési javaslatának 
összeállítása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény által 
meghatározott előírások figyelembevételével készült figyelembe véve a települési 
önkormányzatok polgármestereinek igényeit, illetve a vezetők kéréseit, hangsúlyosan 
törekedve a pénzügyi – gazdasági egyensúly biztosítására. A szakszervezetek képviselői is 
elfogadásra javasolják a költségvetést. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság és a Humánszolgáltató bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem 
tudott döntést hozni, 1 fő bizottsági tag javasolta elfogadásra az előterjesztést. 
 



Kiss Béláné tájékoztatta a jelenlévőket  a Szociális Szolgáltató Központ nevében. A 
normatíva felmérése a régi ellátotti létszámmal történt, a bekért orvosi igazolásokból külön 
kellett választani azokat, akik szociális gondozásra, illetve segítésre szorulnak. A normatíva 
mindkét esetben ugyanannyi, de a gondozásra szorulók esetében csak szakképzett gondozó, 
láthatja el a feladatot, a segítésre szorulók esetében pedig szakképzetlen dolgozó is elláthatja. 
A megoldás erre a problémára az, ha már februárban bekerülnek a gondozottak az ellátásba, 
akkor egész évre visszamenőleg le tudják hívni a normatívát a következő alkalommal. Azok 
az ellátottak, akik a normatíva igénylésénél nem szerepeltek a kimutatásban, most 
mindenképpen kerüljenek bele, így van lehetőség korrigálni a normatívát.  
 
Leimszider Attila  elmondta, hogy a házigondozók szakmai vezetője felkeresi a 
polgármestereket egyeztetés céljából a következő napokban. 
 
Szeledi Katalin említette, hogy a gondozottak száma adott, de nem tudják hány gondozót kell 
alkalmazni. Szeretné tudni, hogy a gondozó központnak mi a szándéka Magyarhertelenddel és 
Bodolyabérrel, mert közös gondozói létszáma van a két településnek. A gondozotti 
rendszerbe sok idő múlva kerülnek be a betegek. Ha felvételre kerül a gondozott, akkor 
azonnal be kellene vezetni a rendszerbe. 
 
Az Elnök elmondta, hogy név szerint lebontva egyszer már megtárgyalták ezeket a 
problémákat és akkor arról volt szó, hogy 2016. február 1-től a létszámot is növelni kell. A 
létszámokról pedig a testületeknek kell dönteni. Olyan létszámmal kellett dolgozni, mely már 
adott volt, amit a későbbiek során korrigálni lehet a jelenlegi létszámmal a következő 
normatíva lehívásakor. Ha a polgármesterek ezt csak márciusban készítik elő, akkor a számok 
már csak felfelé fognak változni. Mindenkinek érdeke, hogy ez minél előbb megtörténjen. A 
lebontásban konkrétan szerepelt, hogy egy gondozotthoz hány gondozó kell azért, hogy a 
költség ne növekedjen. A felvételre kerülő gondozott rendszerbe való bekerülésének van egy 
átfutási ideje, ennek idejét minimalizálni fogják. 
 
Kiss Béláné tájékoztatta a Tanácstagokat településenkénti lebontásban mennyi gondozói 
létszámot kell teljesíteniük.  
 
dr. Vaskó Ernő hozzátette, idáig nem lehetett ezeket a számokat látni, szerinte nem történt 
kommunikációs probléma. A jogszabályok 2015. november végén jelentek meg, a dolgozói 
létszámokról a költségvetés megjelenése előtti időszakban még nem tudtak pontos 
tájékoztatást adni. A gondozottak rendszerbe való bekerülését sürgetni fogják. 
 
Köműves József kérdezte: a gondozotti szám felénél nem lehet több a segítők száma? 
 
Kiss Béláné válaszolta: igen, így van. Ha több a gondozott, akkor emelni kell a gondozók 
számát. Intézményi szinten kell megvizsgálni a létszámot és a központtal egyeztetni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembevételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését megtárgyalta. 



 
Általános határozatok 
 

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

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

Önálló címet alkot: 
 

1)  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. 

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

3) A települések egy-egy alcímet alkotnak.  

4) A kötelező és nem kötelező feladatok jogcímcsoportokat alkotnak. 

5) A kormányzati funkciók egy-egy jogcímet alkotnak. 

 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei és kiadásai: 

 
3.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi 

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

 
az összes bevételt                                       638 119 ezer Ft-ban, 
 ebből működési célú                         634 119 ezer Ft, 
           felhalmozási célú                        4 000 ezer Ft. 
 
az összes kiadást                                         638 119 ezer Ft-ban  
 
állapítja meg.  
 
 
Ebből: 
 
A működési célú kiadásokat             634 119 ezer Ft-ban, 
( II. számú melléklet) 
 - a személyi juttatásokat                       257 795 ezer Ft-ban, 
 - a munkaadókat terhelő járulékokat      66 450 ezer Ft-ban, 
 - a dologi kiadásokat 84 560 ezer Ft-ban,  
       - az egyéb működési célú kiadásokat   225 314 ezer Ft-ban, 
 
A felhalmozási kiadásokat                            4 000 ezer Ft-ban 
(III. számú melléklet) 

                  -a beruházásokat                                        2 000 ezer Ft-ban 
                  -a felhalmozási célú támog.értékű kiad:    2 000 ezer Ft-ban 
 
  állapítja meg. 



 
A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 109,5 fő (VI. számú melléklet). 
  Ebből:  

- a Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:                60,0 fő 

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma:    32,5 fő 

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

 
4.   A Társulás 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú 

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

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

kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.  

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

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

 
7.   A Társulás, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és 

bevételeinek kormányzati funkciónkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti 
bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú 
melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát. 

 
8.   A Társulás, a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye 

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

 
9. A Társulás 2016. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú 

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

 
10. A Társulás 2016. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú 

melléklet, a 2016. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú 
melléklet tükrözi. 



 
11. A Társulás 2016. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 

 
12. A Társulás 2016. évi tagdíjbevételének, településenként tervezett összegét a XIII. számú 

melléklet mutatja be. A XIII/a. számú melléklet a tagdíjak, kormányzati funkciónkénti 
megoszlását tükrözik.  

 
13. A Társulás 2016. évi gyepmesteri díj bevételének településenként tervezett összegét a 

XIII. számú melléklet, annak kormányzati funkciónkénti megoszlását a XIII/a. számú 
melléklet mutatja be. 

 
14. A Társulás 2016. évi társult önkormányzatonként tervezett normatíva és saját intézményi 

bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési hozzájárulásának, településenként, 
és intézményenként összesített mértékét a XIII. számú melléklet, az előbbiek 
kormányzati funkciónkénti megoszlását a XIII/b számú melléklet tükrözi.   

 
15. A Társulás 2016. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek 

hozzá rendelt költségvetési intézmények, ezen belül kormányzati funkciónkénti és 
településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint 
alakul. 

 
        Az engedélyezett álláshelyek száma 2016. január 1.-én összesen 109,5 fő. 

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

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

számú melléklet) az eredeti költségvetésben nem tervezett a Társulás a 2016. évre. 

 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

18. A Társulás Tanácsa által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a 
költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács engedélyezi.  

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

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

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

kötelesek gazdálkodni.  



 
21. A Társulás a fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez tervezett a 2016. évi 

költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő összegét elfogadja 
úgy, hogy az elszámolás határideje a tárgyévet követő zárszámadás időpontja. A 
Társulás a tárgyév közben keletkező normatíva többlet mértékéig módosítja az 
önkormányzatok intézményi működéséhez teljesítendő hozzájárulásának összegét. 

 
22. A Társulási Tanácsot alkotó önkormányzatok polgármesterei gondoskodnak arról, hogy 

a 21 település 2016. évi költségvetésében megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 
2016. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, gyepmesteri díj és a Társulás 
fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, egyéb 
működési célú támogatásként tervezett kiadásai.  

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

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

 
24. A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik a normatívák célnak megfelelő 

felhasználása ellenőrzéséről. 

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

Szervezetének a Tanáccsal kötött megállapodását arról, hogy a költségvetés – és 
beszámoló készítési, gazdálkodási feladatai ellátásának megfelelően a mindenkori 
költségvetési határozatban megállapított összegű támogatásértékű havi hozzájárulást 
biztosít, amely 2016. költségvetési évben, 317 500,- Ft/hó. 

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

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

 
27. A Társulás Tanácsa a gyepmesteri feladatokat Komló Város Önkormányzat 

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

 
28.  A 2016. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények 

működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben 



a költségvetés elfogadást követően, 2016. év második hónapjában, azt követően havonta 
teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi 
számlájára.  

 
29. A 2016. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének 

zavartalan ellátása érdekében a 2016. január, február havi esedékes személyi 
juttatásokat, és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés 
után pénzügyileg teljesíti. 

 
30. A 2015. évi várható maradvány fedezetet képez a 2016. évi tervezett működési hiányra a 

VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2015. évi beszámolási időszakról készülő 
zárszámadásban, a 2015. évi pénzmaradvány tervezett összege pontosításra kerül. 

 
31.   A Társulás Tanácsa utasítja a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 

vezetőjét, hogy 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásainak 
megfelelő létszámfeltételeket biztosítsa az intézményben. 

 
32. A Társulás Tanácsa utasítja a Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

illetve a Komlói Kistérség többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde vetőjét, 
hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről előírásainak megfelelő létszámfeltételeket biztosítsák intézményeikben. 

 
 
Határid ő: értelem szerint. 
Felelős: Polics József elnök 
  Tagönkormányzatok polgármesterei 

  Intézményvezetők 
 
 
 
 
 

4. sz. napirendi pont 
 
„TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának b ővítése, fejlesztése” c. 
pályázat benyújtása 
 
Előadó:  Polics József   elnök  
Meghívott:  Kiss Béláné    GESZ igazgató 
   Leimszider Attila   intézményvezető helyettes 

Elmontné Popán Ildikó  intézményvezető 
 
Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés anyaga a tegnapi napon (2016. 
február 4.) pótlólag került kiküldésre. 



 
A pályázat keretében a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Komló 
Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ szászvári telephelyének energetikai 
korszerűsítése valósulna meg, illetve a térség településein az ügyfélfogadásra alkalmas 
helyiségek kialakítására, berendezésére, és informatikai eszközökkel való felszerelésére 
kerülhet sor, illetve az adminisztráció és adatszolgáltatás könnyítése érdekében 
szoftverfejlesztés valósulna meg. Tervezett még gépjármű, és kerékpár beszerzése is. Ezen 
felül a Család és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához szükséges helyiségek kerülnének 
kialakításra.  
 
A projektben igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3.000.000.- Ft-
tól maximum 150.000.000.- Ft-ig terjedhet. A támogatás mértéke az összes elszámolható 
költség 100%-a. 
 
Az eddigi egyeztetések alapján az a javaslat érkezett, mely szerint a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulásának kellene benyújtani a pályázatot. Célszerű 
megoldásnak bizonyul, hogy erről a Társulás Tanácsa tárgyaljon és határozatot hozzon, mivel 
akkor lehet ebben a kérdésben kezdeményezni, ha van rá felhatalmazás. Természetesen, ha 
összeállt a pályázat, akkor egy újabb Társulási ülés keretében kell róla részletesen is tárgyalni.  
Szászvárról érkeztek tervek, melyeket a pályázati kiírást figyelembe véve elemezni fognak. 
Mivel a beruházás megvalósítási időtartama három év is lehet, ezért olyan prognosztizált 
költséget kell beépíteni a pályázatba, amely összegből megtudják valósítani a terveket, hogy 
ne kelljen a későbbiekben plusz forrásokat hozzátenni.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság és a Humánszolgáltató bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem 
tudott döntést hozni, 1 fő bizottsági tag javasolta elfogadásra az előterjesztést. 
 
Az Elnök felhívta a figyelmet, hogy a pályázat benyújtásáról a tagönkormányzatok 
képviselő-testületeinek döntenie szükséges! A pályázat beadási határidejét figyelembe 
véve a tagönkormányzatok támogató nyilatkozatainak és képviselő-testületi határozat 
kivonatainak megküldési határideje 2016. február 26. napja! 

Természetesen a pályázatban résztvevő tagönkormányzatoknak akkor kell határozatott hozni, 
amikor már összeállították a konkrét tartalmat. A benyújtáshoz feltétel a határozat. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
4/2016. (II. 5.) sz. Tct határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembevételével – a Társulás Tanácsa a „TOP-4.2.1-15 Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” pályázat benyújtása tárgyú 
előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a „TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat benyújtását. 



 
2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt a pályázathoz kapcsolódó 

dokumentumok aláírására. 

 
3.) A Társulás Tanácsa felkéri a társulás tagönkormányzatait, hogy a 2. sz. mellékletben 

található támogatói nyilatkozatot képviselő-testületi határozattal alátámasztva 2016. 
február 26. napjáig megküldeni szíveskedjék, a pályázat benyújtásának érdekében.  

 
4.) A Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 

összeállítása során a pályázatban a szakmai tartalom változása következik be, illetve 
önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódóan újabb előterjesztést tűz napirendre.   

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
 
 

5. sz. napirendi pont 
 
Alapító okiratok módosítása 
 
Előadó:    Polics József   elnök 
Meghívott:   Leimszider Attila   intézményvezető helyettes 

Elmontné Popán Ildikó  intézményvezető 
Szabó Gabriella   intézményvezető 

 
Az Elnök elmondta, hogy az alapító okiratok módosítását a kormányzati funkciók változása 
indokolja. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság és a Humánszolgáltató bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem 
tudott döntést hozni, 1 fő bizottsági tag javasolta elfogadásra az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyszerű többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
5/2016. (II. 5.) sz. Tct határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – a Társulás Tanácsa az Alapító okiratok módosítása 
tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1-6. sz. számú mellékletek szerinti módosításokkal 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 be. 



 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.) 
 
 

6. sz. napirendi pont 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2016. évi nyári 
zárva tartása 
 
Előadó:  Polics József  elnök 
Meghívott:  Szabó Gabriella  intézményvezető 
 
Polics József elmondta, hogy évente visszatérő napirend, a bölcsőde nyári zárva tartásáról 
minden évben a fenntartónak kell döntenie. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság és a Humánszolgáltató bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem 
tudott döntést hozni, 1 fő bizottsági tag javasolta elfogadásra az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyszerű többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
6/2016. (II. 5.) sz. Tct határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2016. évi nyári zárva tartásának megállapítása 
tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  Szilvási 
Bölcsőde 2016. évi nyári zárva tartási idejét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
- takarítási szünet első munkanapja: 2016. július 18. (hétfő) 
- takarítási szünet utolsó munkanapja: 2016. augusztus 12. (péntek) 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Szabó Gabriella intézményvezető 

 
 

7. sz. napirendi pont 
 
Egyebek: 
 
Az Elnök kérte a Polgármestereket, hogy az alábbi napirendekkel kapcsolatban 
kezdeményezzenek képviselő-testületi döntést, és a határozat kivonatokat mielőbb 
küldjék meg részünkre: 



 
- A szociális ellátások 2016. évi térítési díjának határozat tervezete 

 
-  „TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának b ővítése, 

fejlesztése” pályázat benyújtása    2016. február 26-ig!!!! 

 
 
Bejelentette, hogy 6-án Kolbásztöltő Fesztivál lesz Komlón, melyre mindenkit szeretettel 
várnak. 
 
A Társulás ülését 9 óra 48 perckor bezárta. 
 

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



 

    5/2016. (II.5.) sz. határozat  1. sz. melléklete 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



        5/2016. (II.5.) sz. határozat 2. sz. melléklete 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



         5/2016. (II.5.) sz. határozat 3. sz. melléklete 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
          
 
 



5/2016. (II.5.) sz. határozat 4. sz. melléklete 

 
 
 
 
          
 



5/2016. (II.5.) sz. határozat 5. sz. melléklete 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



        5/2016. (II.5.) sz. határozat 6. sz. melléklete 



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 2 594 818 2 032 655 2 032 655 0 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 8 106 000 732 047 600 291 374 670 225 621 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 5 130 000 1 426 431 36 691 36 691 0 0 0 0

4 GESZ 52 473 000 1 820 661 941 724 941 724 0 0 0 0

5 Városgondnokság 30 539 000 16 243 548 8 177 883 7 080 027 1 097 856 0 0 0

6 Közös Önkormányzati Hiv. 44 384 000 952 944 133 313 133 313 0 0 0 0

7 Önkormányzat 144 678 000 16 747 671 8 148 095 7 616 755 531 340 0 0 0

335 463 000 40 518 120 20 070 652 18 215 835 1 854 817 0 0 0

Komló,..ó, 2016. 02. 11. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

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

(2016. 01 31.)

 



 
3. sz. melléklet 

 
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. december havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2460 fő, 
aránya 10,5%.  

  2015. október  2015. november  2015. december  

 
Komló város 

994 10,70% 976 10,50% 907 9,80% 

Teljes illetékességi területünk 2548 10,90% 2556 10,90% 2460 10,50% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában 

 



• Nyilvántartott álláskereső: 907 fő (- 69 fő az előző adathoz képest), aránya 9,80% 

• Tartósan regisztrált: 155 fő  

• Álláskeresési ellátásban részesül: 147 fő 

• FHT: 212 fő 

 

Közfoglalkoztatás (Komló város):  

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. December hónapban 450 főnek küldtünk 
állásajánlatot, melyből 75 főt sikerült munkába állítani. Azon ügyfelek, akik a Foglalkoztatási Osztály 
értesítésére meg sem jelennek a munkáltatónál, töröljük az álláskeresők nyilvántartásából. 

Városunk elkészítette a 2016-os évre vonatkozóan közfoglalkoztatási terveit. Jelentős számban 
tudnak, valószínűsíthetően 2016.03. hónapjától, ismét mind az értékteremtő programokban, mind a 
hosszútávú közfoglalkoztatásban dolgozni. A tervek mindösszesen 850 főre készültek, és kerültek 
felterjesztésre a Belügyminisztérium felé. 

Elsődleges munkaer őpiac: 

Változatlanul lehetőség van a 25 év alatti, regisztrált pályakezdők bevonására a GINOP 5.2.1. Ifjúsági 
Garancia programba . A pályakezdőt alkalmazó munkavállalót bérjellegű támogatásban tudjuk 
részesíteni. 

2015.10.01-tól a GINOP 5.1.1. „ Út a munkaer őpiacra” 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.  

Új támogatásra nyílik lehetősége a NŐK 40+ központi munkaer őpiaci programján  keresztül 
azoknak a hölgyeknek, akik döntően koruk miatt elhelyezkedési nehézségekkel küzdenek. A program 
keretében az 55. életévüket betöltött hölgyek esetében, akik minimum 37 év szolgálati idővel 
rendelkeznek, illetve a 60. életévüket betöltők szolgálati időre tekintet nélkül kerülhetnek a programba, 
minimum egy hónap álláskeresői státusszal.(Bővebb tájékoztatást a FO-on kaphatnak az érdeklődők.) 

 

Komló, 2016.02.10. 

 

    Tisztelettel: 

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 



 
 

4. 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. 045130 Híd, alagút építése 

13. 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

14. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

15. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

16. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

17. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

18. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

19. 061020 Lakóépület építése 



20. 063080 
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 
üzemeltetése 

21. 064010 Közvilágítás 

22. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

23. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

24. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

25. 081030 
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 
fejlesztése 

26. 081041 
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és 
támogatása 

27. 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

28. 081045 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 

29. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

30. 084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

 
 
 
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. 
 









Beszámoló az alpolgármester  

két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

- Körtvélyesi karácsonyi rendezvényen vettem részt. 

- A város több pontján területbejáráson vettem részt. 

- Adventi rendezvényeken voltam jelen. 

- Benovics Gábor TDM menedzserrel egyeztettünk az új TDM 

pályázatokról.  

- Részt vettem a cégvezetői értekezleteken. 

- Magyar Kultúra napján díjat adtam át, tekintettem meg az ünnepi műsort. 

- Virágos Komló 2015 díjkiosztóján okleveleket adtam át. 

- Rendőrkapitány Úrral egyeztettem a Cserma utca parkolási rendjének 

ügyében. 

- Körtvélyesi fiókgyógyszertár ünnepélyes megnyitóján voltam jelen. 

- Fogadtam a külföldi testvérvárosi delegációkat, akik a Kolbásztöltő 

Fesztiválra érkeztek. 

- Az Önkormányzat csapatát erősítettem a Kolbásztöltő Fesztiválon. 

- Szakiskola szalagavató ünnepségén vettem részt. 

- Megtartottam fogadóóráimat. 

- A Szakiskola szalagavató ünnepségén voltam jelen. 

 

 

Komló, 2016. február 15. 

 

 

 

 

               Bareithné Benke Nikolett 

                 alpolgármester sk. 


