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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 
 
Az 1/2016. (I.26.) számú határozat alapján az ECHOTV-ben 100 alkalommal megjelenő 1 
perces reklámfilm elkészítéséről és sugárzásáról szóló településmarketing célját szolgáló 
megállapodás aláírásra került, a jegyző a reklámfilm elkészítésének 460.000,-Ft+ÁFA, azaz: 
bruttó 584.200,-Ft-os költségét az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összeállítása 
során többlet dologi kiadásként szerepeltette. 
 
A 2/2016. (I.26.) számú határozat alapján a lakáscélú támogatással és a jelzálogjog 
bejegyzésével kapcsolatos megállapodás aláírásra került, az önkormányzat jelzálogjogát 
széljegyezte a Földhivatal. A támogatás folyósítása megtörtént. 
 
A 4/2016. (II.18.) számú határozat alapján a polgármester a Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola épületének fejlesztéséhez kapcsolódóan az EFOP-4.1.1-15 
kódszámú, „Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések” című pályázati 
konstrukcióra beadásra kerülő pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 
Pécsi Egyházmegyét tájékoztatta. 
 
Az 5/2016. (II.18.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 7/2016. (II.18.) számú határozat alapján a településrendezési tervek módosításához 
szükséges tervező kiválasztása, az előterjesztésben megfogalmazott beszerzéssel megtörtént. 
Ajánlattételre három, a munka elvégzésére alkalmas tervezőt kértünk fel, a beérkezett 
ajánlatokból a legkedvezőbb került kiválasztásra, a nyertes ajánlattevő így a Hübner Tervező 
Kft. 
A cég a munka elvégzésére 500.000.-+ ÁFA ajánlatot tett, ami az előzetesen meghatározott, 
várható költségkereten belül van. A szerződéskötés van folyamatban, várhatóan még e héten 
aláírásra kerül. 
 
A 10/2016. (II.18.) számú határozat alapján a BARANYAI SBAU Kft.-vel a 
munkahelyteremtés támogatására vonatkozó szerződés megkötése 2016. március 11. napján 
megtörtént. Az adásvételi szerződés tartalmának egyeztetésére és a szerződéskötésére a 
kedvezményezett ügyvédjének erre vonatkozó megkeresése után kerülhet sor. 
 
A 12/2016. (II.18.) számú határozat alapján a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatósága a 2016. február 25. napján kelt 02-TNY-333/2-2016-335063 sz. határozatával a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, a 02-TNY-332-2/2016-7980111 sz. határozatával a Komló 



Városi Óvoda és a 02-TNY-331-2/2016-555951 sz. határozatával a Városgondnokság alapító 
okiratán a kért módosításokat átvezette 2016. 02. 25-ei hatályosulási dátummal.  
 
A 19/2016. (II.18.) számú határozat alapján a polgármester a Mambó Rádió Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel (Rádió 1) a közszolgálati együttműködési keretszerződést aláírta. 
 
A 20/2016. (II.18.) számú határozat alapján a polgármester gondoskodott a  rendezvény-
naptár városi honlapon való megjelentetéséről. 
 
A 25/2016. (II.18.) számú határozattekintetében, mivel a Solar Energy Systems Kft. a 
módosított adásvételi szerződésben foglalt határidőre (2016. március 14.) sem fizette meg a 
vételárat, március 17. napján kelt levél közlésével az önkormányzat elállt a szerződéstől, 
egyben felszólítottuk a beruházót, hogy a meg nem fizetett bérleti díjat 8 napon belül fizesse 
meg. A levelet 2016. március 21. napján a társaság megbízottja átvette, a fizetési határidő 
március 29-én eredménytelenül telt le. A társaság elleni felszámolási eljárás megindításának 
előkészülete folyamatban van. 
 
A 26/2016. (III.3.) számú határozat alapján a tárgyévi hitelfelvételek megalapozására 
szolgáló adatszolgáltatás határidőre benyújtásra került. 
 
A 30/2016. (III.3.) számú határozat értelmében  a Zrínyi klub üzemeltetésére Puskás Csaba 
egyéni vállalkozóval kötött közművelődési megállapodás 2016. március 18. napján aláírásra 
került. Ezt megelőzően a Városgondnokság és Puskás Csaba egyéni vállalkozó között lévő 
bérleti szerződés is aktualizálásra került 2016. március 04. napján, mely szerződés 2016. 
március 11-én beérkezett Hivatalunkhoz.   
 
A 35/2016. (III.30.) számú határozat alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán 
beruházásához kapcsolódó szerződések módosításához kapcsolódó alapítói határozat 
kibocsátása megtörtént, a szerződésmódosítás a Fűtőerőmű Zrt., valamint önkormányzatunk 
részéről megtörtént. 
 
A 38/2016. (III.30.) számú határozat alapján a kerékpárút építésére vonatkozó pályázat 
határidőben benyújtásra került. 
 
 

II. 
 

A bizottságok 2016. február 16. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
A 2016. február 17-én tartott ülésen a 2016. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása, a 
települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítása, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által TOP-4.2.1-
15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat 
támogatása, valamint Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 
szerepelt napirenden. Zárt ülésen önkormányzati lakások bérbeadásáról, lakásbérleti 
jogviszony felülvizsgálatáról és települési szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról 
döntött a bizottság. 



Március 2-i ülésén Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről, 
a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító 
szerződésekről, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról tárgyalt a bizottság. Zárt ülésen települési szemétszállítási díjtámogatások 
odaítéléséről döntöttek. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2016. február 16-i ülésén a Solar Energy Systems Kft.-vel kötött adásvételi szerződés 
módosítása, a BARANYAI SBAU Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme, a 2453/3 
hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a Magyar Államtól, a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 
Komló, 2805 hrsz-ú ingatlan külterületbe vonásához megadásra kerülő hozzájárulás szerepelt 
a bizottság napirendjén. Ezt követően Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 1. 
számú módosítása, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” elnevezésű, GINOP-1.3.4-
15 számú pályázat benyújtása, a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat 
benyújtása, majd a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez 
kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás tárgyú előterjesztéseket tárgyalták. Állást foglalt a 
bizottság a Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti gazdasági és különleges terület 
alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15) és a Komló, Nagyrét utcai gazdasági terület 
alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15.) kérdésében, majd telek-kiegészítési kérelemről 
döntöttek. Az ülés végén a 2016. évi költségvetési rendelet I. fordulós előterjesztéséről 
tárgyaltak. 
A bizottság március 1-i ülésén a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes 
helyiséghasználatát biztosító szerződések, az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának 
módosítása, a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása, a Körtvélyesi iparterület 
fejlesztésével kapcsolatos 16/2016. (II.18.) számú képviselő-testületi határozat módosítása 
kérdésében tárgyaltak. Döntés született a Kossuth Lajos u. 101. sz. alatti üzlethelyiség 
bérbeadásáról, majd Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről 
foglaltak állást. Határozatot hozott a bizottság a Komlói Bányász Horgász Egyesület helyiség 
használati kérelméről, majd a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat 
benyújtásáról és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében végzett tevékenységekkel 
kapcsolatos döntések meghozataláról született állásfoglalás. Az egyebek napirendi pont 
keretében a volt Hőszolgáltató és a Függetlenség utca közötti járda felújításának 
szükségessége, valamint a Berek u. 2-6. közvilágításának kérdése merült fel. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 
A 2016. február 16-án tartott ülésén a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói 
jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola 
fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadása, a 2016. évi költségvetési 
rendelet I. fordulós tárgyalása, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési 
keretszerződés meghosszabbítása, Komló város 2016. évi rendezvény naptára és alapító 
okiratok módosítása szerepelt a bizottság napirendjén. Ezt követően döntés született a 
2016/2017-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának és az óvoda éves nyitvatartási 
idejének megállapításáról. 
2016. március 1-jén tartott ülésén a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes 
helyiséghasználatát biztosító szerződésekről, Komló Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendelettervezetéről, a Zrínyi klub üzemeltetésére vonatkozó közművelődési 



megállapodás megkötéséről, valamint a nem költségvetési szervek 2016. évi támogatásáról 
tárgyalt a bizottság. 
 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
Ugyancsak február 16-án ülésezett a bizottság, melyen a Komló Városi Óvoda Belvárosi 
Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a Kodály Zoltán 
Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadása, a 
települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítása, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által TOP-4.2.1-
15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat 
támogatása, majd a BARANYAI SBAU Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 
szerepelt napirenden. Ezek után a 2453/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a 
Magyar Államtól, a Komló, Nagyrét utcai gazdasági terület alapinfrastruktúra fejlesztése 
(TOP-1.1.1-15), a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat benyújtása, majd a 
Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti gazdasági és különleges terület alapinfrastruktúra 
fejlesztése TOP-1.1.1-15) tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Állást foglaltak a 
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása, a 
Damjanich u. 25. sz. alatti ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar Államtól, a „Turisztikai 
szervezetek (TDM) fejlesztése” elnevezésű GINOP-1.3.4-15 sz. pályázat benyújtása, valamint 
a 2016. évi költségveteési rendelet I. fordulós anyagának kérdésében. Tájékoztató hangzott el 
az intézményi kötelezettségek értékéről, majd zárt ülés keretében tárgyalták a Solar Energy 
Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosítása tárgyú előterjesztést és követelés-
elengedésről döntöttek. 
Március 1-i ülésén a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes 
helyiséghasználatát biztosító szerződésekről, az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról, a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, végül Komló Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt a bizottság. 
 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
2016. február 17-én tartotta ülését a bizottság, melyen a BARANYAI SBAU Kft. 
munkahelyteremtés támogatási kérelme, a betelepítési kvótával szembeni kiállás, a Damjanich 
u. 25. sz. alatti ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar Államtól, a közbeszerzési és 
beszerzési szabályzat módosítása, a települési támogatásokról valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása szerepelt a napirenden. 
Elfogadásra javasolta a bizottság a képviselő-testületnek a helyi önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést, majd a 2016. évi költségvetési 
rendelet I. fordulós anyagáról és a Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés 
módosításáról tárgyaltak. 
Március 2-án Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről, a 
települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásáról, az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról, a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát 
biztosító szerződésekről, majd a lakáscélú támogatásokról szóló új önkormányzati rendelet 
elfogadásáról foglalt állást a bizottság. 
 
 



III. 
 

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

− a Komló, Kazinczy F. u. 12. II/5. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Kazinczy F. u. 13. fsz. 1. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Anna akna 3. I/5. szám alatti 1 szoba komfortos és 
− a Komló, Jó szerencsét u. 7. I/3. szám alatti 2 szoba komfortos önkormányzati lakás 

bérbeadásáról; 
− lakásbérleti jogviszonyokkal kapcsolatos tájékoztatás elfogadásáról; 
− a Komló, Kazinczy F. u. 11. 1/2. szám alatti lakásra vonatkozó határozatlan idejű 

bérleti szerződés megkötésének elutasításáról; 
− a Komló, Anna akna 3. fsz. 4. szám alatti lakásra vonatkozó határozatlan idejű berleti 

szerződés megkötésének elfogadásáról; 
− hatvanhat fő részére szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról. 
− március 2-i ülésén 14 fő részére települési szemétszállítási díjtámogatás odaítéléséről 

(egy fő kérelmét jövedelemtúllépés miatt elutasította). 
 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
− elrendelte az önkormányzati tulajdonú komlói 3684 hrsz-ú ingatlan megosztását. 

A megosztás során keletkezett, a szabályozási terv által kertvárosias lakóterület 
övezetbe sorolt, az előterjesztéshez mellékelt térképmásolaton bejelölt kb. 145 m2 
nagyságú – a földmérés során pontosítandó – területet forgalomképessé minősítette és 
telek-kiegészítésként értékesítette a 3688 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, részére, az 
alábbi kikötéssel: 
Az ingatlan megosztásával és értékesítésével járó valamennyi költséget a kérelmezők 
viselik. A bizottság a terület vételárát 350 Ft/m2 összegben (áfa mentes) határozta 
meg. A vevőknek a terület vételárán és fenti költségeken felül meg kell téríteniük a 
forgalmi értékbecslés díját (25.000,- Ft + Áfa, azaz 31.750,- Ft) is. Utasította a 
jegyzőt, hogy intézkedjen a megosztási vázrajz megrendelése és hatósági jóváhagyása, 
ezt követően az adásvételi szerződés elkészíttetése iránt. Felhatalmazta a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

− hozzájárult a Kossuth L. u. 101. szám alatti lakóépület fsz/5 sz. alatti 3613/A/103 
helyrajzi számú 10 m2 nagyságú helyiség bérbeadásához 945 Ft/m2 + 27 % ÁFA, azaz 
9450,- Ft + 2.550,- Ft ÁFA (bruttó 12.000,- Ft) havi bérleti díjért. Bérlő 30 napon 
belül köteles a Városgondnoksággal a bérbeadásra vonatkozó szerződést megkötni, 
ellenkező esetben elveszíti a befizetett versenytárgyalási előleget. A bizottság 
utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, továbbá a bérleti 
szerződés elkészíttetéséről. Felhatalmazta a Városgondnokság intézményvezetőjét a 
bérleti szerződés aláírására. 

− a Kossuth L. u. 101. szám alatti lakóépület fsz/8 sz. alatti 3613/A/106 helyrajzi számú 
15 m2 nagyságú helyiséget liciteljárás mellőzésével a Komlói Bányász Horgász 
Egyesület (7300 Komló, Vértanúk u.1.) részére bérbe adta, 100 + ÁFA/hó 
kedvezményes bérleti díjért. A bérleti jogviszony időtartama alatt használatba vevő 
köteles fizetni a közüzemi díjakat: a víz- és csatornadíjat, áramdíjat, távfűtés 
(melegvíz) díját, és a szemétszállítási díjat. (Beleértve az ÁFÁ-t és a rendelkezésre 
állás díját is.) A Képviselő-testület utasította Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságát, hogy jelen határozat alapján a Komlói Bányász Horgász 



Egyesülettel a 3613/A/106 hrsz-ú, természetben Komló, Kossuth L. u. 101. fsz/8. 
szám alatti ingatlan vonatkozásában bérleti szerződést kössön, és a bérleti 
szerződésben a bérleti díjat jelen határozatnak megfelelően állapítsa meg, és rögzítse.  
 

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
 

− a 2016/2017-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozta 
meg: 

2016. április 20. (szerda) 7:00 – 17:00 óra között 
2016. április 21. (csütörtök) 7:00 -16:00 óra között 

 
Felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az óvodai beíratásról szóló hirdetmény helyben szokásos 
módon történő megjelentetéséről 2016. március 20. napjáig gondoskodjon.  
 

− a Komló Városi Óvoda éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozta meg: 
 

Intézmény neve Zárás időpontja Nyitás időpontja 

Komló Városi Óvoda 07. 25. - 08. 19. 08. 22. 
Hunyadi Utcai Óvoda 06. 27. - 07. 22. 07. 25. 
Mecsekjánosi Óvoda 07. 11. - 08. 19. 08. 22.  
Szilvási Óvoda 07. 25. – 08. 19.  08. 22. 
Felsőszilvási Óvoda 06. 20. – 07. 22.  07. 25. 
Belvárosi Óvoda 06. 27. - 07. 22. 07. 25. 
Gesztenyési Óvoda 07.18. -  08. 26. 08. 29. 
Kökönyösi Óvoda  06. 27. - 07. 22. 07. 25. 
Körtvélyesi Óvoda  07. 25. - 08. 19.  08. 22. 

 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében döntött: 

− a GESZ, a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, a Komló Városi Óvoda, 
a József Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény felé fennálló behajthatatlan 
követelések elengedéséről. 
 

 

 IV. 
 

A részönkormányzatok 2016. február 16. óta végzett tevékenysége 

 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2016. március 31-i ülésén a részönkormányzat a 
2016. évre tervezett programokat egyeztette, majd a gyereknap időpontját pontosították. 
  
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 2016. február 23-án tartott ülésén a kultúrház 
bérbeadásáról, valamint a 2016. évi programokról egyeztettek. Az egyebek napirendi pont 
keretében többek között pályázati lehetőségekről, valamint aktuálisan fennálló problémákról 
tárgyaltak. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 2015. november 24. óta nem ülésezett. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 2015. november 24. óta nem ülésezett. 



 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 2016. március 24-i ülésén a korábban felvetett 
problémák megoldásáról, hulladékszállítási időpontokról, a Komlói Kirakat terjesztésének 
kérdéseiről, valamint tavaszi fórum megtartásáról tanácskoztak. Az egyebek napirendi pont 
keretében a részönkormányzat elnöke tájékoztatta a tagokat az évente kötelezően megtartandó 
ülések számáról, majd a tagok ároktisztítási problémákat vetettek fel.. 
 
Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat 2015. november 12. óta nem 
ülésezett. 

 
 

V. 
 

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. 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. 
 
IV. Konzorciumi megállapodás 

A TOP-1.3.1-15 számú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthattak be a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt., illetve a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. a 4 és 5 számjegyű utak 
felújítására. A pályázathoz szükséges volt mellékelni a pályázó és az önkormányzat között 
megkötött konzorciumi megállapodást, melyet a március 3-i képviselő-testületi ülést 
megelőzően kiküldött anyagból már megismerhetett a Tisztelt Képviselő-testület. Ahhoz, 
azonban, hogy utólagos jóváhagyását megadhassa a Tisztelt Testület a jelen előterjesztés 4. 
számú mellékleteként ismételten csatolásra került a megállapodás. 

 
V. Körzeti megbízott 
 
2016. február 24-i keltezésű levelével keresett meg dr. Váczi István Ezredes Úr, melyben 
tájékoztatott arról, hogy március 1-i kezdőnappal tervezi kinevezni Borjus András r. 
főtörzsőrmester urat Komló IV. számú működési körzetében. A rövid határidőre tekintettel 



hozzájárulásomat az 5. számú mellékletben csatoltak szerint megadtam (erről korábban 
szintén tájékoztattam a képviselőket), melyhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület utólagos 
jóváhagyását. 
 
VI. Kis Tigris Szakiskola székhely-megjelöléséhez hozzájárulás 
 
Szalai Gyula, a „Kis Tigris” Gimnázium és Szakiskola igazgatója keresett meg azzal a 
kéréssel, hogy a jelenleg is fennálló jogviszonyunk meghosszabbításaként a közöttünk 
fennálló helyiségbérleti szerződés lejártáig adjak hozzájárulást ahhoz, hogy a Komló, Gagarin 
u. 4. szám alatti ingatlant székhelyként megjelöljék. Hozzájárulásomat a 6. számú 
mellékletben foglalt tartalommal megadtam. 
 
 
VII. Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) pályázat 
 
A korábban sikeresen megvalósuló Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) pályázathoz hasonlóan 
idén ismét lehetőség van magyar partnerek és horvátországi partner részvételével Határon 
Átnyúló Együttműködési Program keretében pályázat benyújtására. 
A pályázati felhívás a természeti és kulturális örökség megőrzését, védelmét és fejlesztését 
célozza. Ezen belül a természeti és kulturális örökség eszközeinek turisztikai attrakcióvá 
fejlesztése a cél, fenntartható jövedelemtermelő képesség kialakítása mellett.  
A felhívásra idén a horvátországi Belisce mellett Komló és Hosszúhetény nyújtaná be 
pályázatát. Komló a közösségek Háza mögötti területen ipartörténeti játszó témapark 
kialakítását valósítaná meg. A projekt össz támogatási költsége 400.000 Euró, melyből a 
komlói projektre 130.000 Euró támogatás jut. A támogatás intenzitás 95 %-os, 5 %-os önerő 
biztosítása mellett. A pályázatot 2016. május 31-ig kell benyújtani, az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést a képviselő-testület májusi rendes ülése tárgyalja. 
 
VIII. Testvér-települési programok és együttműködések című pályázat 
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdetett 
„Testvér-települési programok és együttműködések” címmel.  
A pályázati felhívás tárgya Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései 
közötti kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és 
együttműködések támogatása, a testvér-településeken működő oktatási és nevelési 
intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági 
és hagyományőrző programok megvalósítása. A pályázat benyújtási határideje 2016. március 
31. napja volt.  
A felhívásra - a tavalyi évhez hasonlóan - Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújtott 
be a 2016. július 11. és 17. között megrendezésre kerülő 30. Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő és Honismereti Tábor költségeinek finanszírozására. 
Az igényelt támogatási összeg 2.200.000. Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő 
támogatás, amelyet egy összegben folyósít az Alapkezelő. A pályázat kiírója önrész 
biztosítását nem teszi kötelezővé.  
A megrendezésre kerülő táborban 15 fő komlói tanuló 5 fő táborvezetővel, 15 fő belényesi 
tanuló 3 fő kísérővel, és 15 fő kárpátaljai tanuló 3 fő kísérővel, összesen 45 fő tanuló és 11 fő 
felnőtt kísérő vesz részt.  
A tábor célja a komlói, kárpátaljai, belényesi fiatalok környezettudatos magatartásának 
elősegítése. A kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása. A testvér 
településeken élők közötti együttműködések megerősítése Baranya megye természeti 



értékeinek – Komló, Pécsvárad, Magyarhertelend, Orfű, Pécs- megismerése, a városszépítő 
munka tevékenységének elsajátítása.  
Az Alapkezelő által kiadott 2016. évi pályázati és elszámolási útmutató alapján a benyújtott 
pályázatok értékelése és a pályázók értesítése várhatóan április – május hónapban történik.  
A benyújtott pályázat eredményéről a beszámoló keretében tájékoztatni fogom a Tisztelt 
Képviselő-testületet.  
 
IX. Szennyvízhez kapcsolódó közbeszerzés felhatalmazó levele 
 
A komlói szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan az önkormányzat képviseletében 
alpolgármester asszony aláírta a 7. számú mellékletként csatolt  felhatalmazó nyilatkozatot a 
beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozóan. A képviselő-
testület az 52/2015. (V.7.) sz. határozatával jóváhagyta az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő konzorciumi 
megállapodást. A  jóváhagyott konzorciumi megállapodás 5. a) pontjában szerepel, hogy a 
339/2014.(XII.19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az NFP NKft. bonyolítja le a 
beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat az önkormányzat helyett és nevében. 
 
X. Tulajdonosi hozzájárulás megadása 
 
A Magyar Kézilabda Szövetség 2015. november 27. napján tartott küldöttgyűlésen 
ismertetésre került az a 60 helyszín, ahol Magyarország Kormánya támogatásával kézilabda 
munkacsarnok megépítése valósulhat meg. A helyszínek között Komló is szerepel, a Komló, 
Alkotmány u. 2. (3818 hrsz) alatti Szakközépiskola és Gimnázium telkén történő 
beruházással. Figyelembe véve, hogy a Gimnáziumnak tornaterem nem áll rendelkezésére, 
valamint arra, hogy a beruházás állami finanszírozással épülhet meg, a Kézilabda Szövetség 
megkeresésére megküldtük a szükséges dokumentumokat. Ezek részét képezte egy 
tulajdonosi nyilatkozat, melyben a kézilabda csarnok megvalósításához az önkormányzat 
képviseletében hozzájárulásomat adtam az ide vonatkozó önkormányzati rendeletekben 
biztosított átruházott hatáskörömben. 
 
 
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 Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a TOP-1.3.1-15 számú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó konzorciumi 
megállapodást, 

− a körzeti megbízott kinevezéséhez megadott hozzájárulást, 
− a Kis Tigris Szakiskola székhely-megjelöléséhez hozzájárulást, 



− a Baranya Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásokat, 
− a Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) pályázatról szóló tájékoztatót, 
− a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt „Testvér-települési programok és együttműködések” 

című pályázatával kapcsolatos tájékoztatást, 
− a szennyvízhez kapcsolódó közbeszerzés felhatalmazó levelét, 
− a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló tájékoztatást. 

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át. 
 
 
 

Határid ő: 2016. április 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

Komló, 2016. április 7. 
 

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. március 30-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Polics József elnök 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 14 óra 05 perckor 
megnyitotta.  
 
Új napirendi pontra tett javaslatot, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2016. évi közbeszerzési terve címmel.  
A napirendi pontokat az új napirendi ponttal együtt szavazásra bocsátotta, melyeket a 
tanácstagok kézfeltartással, egyhangúlag elfogadtak.  
 

1. sz. napirend 
 
Szászvár és Vékény települések orvosi ügyelethez való csatlakozása, és a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának ezzel 
összefüggő módosítása 
 
Előadó: Polics József   elnök 
Meghívott:  Dr. Tánczos Frigyes Attila  UNIMEDKER Kft. ügyvezető 
 
Polics József elnök elmondta, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátását a 
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás területén az UNIMEDKER Kft. által 
biztosítjuk.  
A Társulás további két tagönkormányzata, Szászvár és Vékény jelezték az orvosi ügyelethez 
történő csatlakozási szándékukat, és előzetesen elfogadták a csatlakozott tagönkormányzatra 
irányadó, azonos szolgáltatási feltételeket. Az előzetes egyeztetés során az UNIMEDKER 
Kft. képviseletében eljáró Dr. Tánczos Frigyes Attila úr azt a tájékoztatást adta, hogy a cég 
részéről a csatlakozásnak nincs akadálya. 
 



Az orvosi ügyeleti szolgálat ellátásáért a települések az UNIMEDKER Kft.-vel kötött egyedi 
szerződéseik alapján ügyeleti díjat fizetnek, ami településenként lakosságszám szerint változó, 
alapja pedig egy egységes 1 fő/évre megállapított ügyeleti díj. Az ügyeleti díj mértéke, és a 
szolgáltatás egyéb feltételei évek óta változatlanok. Az ellátási terület bővülésével jelentkező 
plusz terhek, fejlesztési igények indokolják, hogy a közeljövőben a Kft.-vel közösen 
felülvizsgáljuk az ügyeleti díj mértékét, és annak fizetési módját.  
 

Tekintettel arra, hogy e feladat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson 
keresztül történik, az egyeztetések során felmerült az is, hogy a további feladatok hasonlóan, e 
feladatot is célszerű volna – az egyedi önkormányzati szerződések helyett - a Társulás és az 
UNIMEDKER Kft. által kötött, a teljes ellátási területre vonatkozó, egységes szerződés 
alapján ellátni.  
 

Az egyeztetések eredménye várhatóan a májusi/júniusi ülésen kerül a Társulás Tanácsa elé 
döntéshozatal céljából. 
 

Dr. Szalontai András elmondta, hogy az UNIMEDIKER Kft.-vel átmenetei jellegű 
feladatellátási szerződést kötött Szászvár és Vékény, tekintettel arra, hogy a tervek szerint 
2016. július 1. napjától - az egyedi szerződések helyett - a Társulással kötött egységes 
megállapodás alapján fog az Kft. szolgáltatni. A csatlakozást követően az előzőekben 
megkötött, egyedi feladatellátási szerződés hatályát veszti majd.  
 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta.  
 

Polics József elnök felhívta a figyelmet, hogy a társulási megállapodás módosításáról a 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek döntenie szükséges. A képviselő-testületi 
határozat kivonatainak megküldési határideje 2016. április 8. napja. 
 

Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács minősített többségű 
szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

7/2016. (III. 30.) Tct. határozat 
 

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – Szászvár és Vékény települések orvosi ügyelethez való 
csatlakozása, és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának ezzel összefüggő módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa támogatja Szászvár nagyközségnek és Vékény községnek az 
UNIMEDKER Kft. által biztosított háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelethez való, 
a további tagönkormányzatokra irányadó, azonos feltételekkel való csatlakozását 
2016. április 1. napjával. 

2.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
a törzskönyvi bejegyzés napjától hatályos társulási megállapodását az 1. számú 
mellékletben foglalt tartalommal.  

3.) 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 



1. sz. melléklet 

 
 

 

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA  

2016. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
         
       ……………………….. 
               Polics József 
           elnök 

 



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 az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodást adja ki: 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.) A Társulás neve, székhelye: 

 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 
 
2.) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza a társulás tagjainak nevét, székhelyét 
és képviselőjét. 
 
3.) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

A Társulási Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza a tagtelepülések lakosságszámát. A 
lakosságszámot az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni.  

 
4.) A Társulás önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 
gazdálkodó szerv, mely a Társulási Megállapodásban megállapított keretek között intézményt, 
vagy más szervezetet alapíthat. A gazdálkodási feladatok adminisztratív teendőinek 
elvégzésével Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetét bízza meg, külön 
megállapodásban foglaltak alapján.  
 
5.) A Társulás képviseletét a Társulás Elnöke látja el, akadályoztatása esetén a Társulás 
Tanácsa által választott alelnökök látják el a képviseletet. 
 
6.) A Társulás vagyona felett tulajdonosként a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsa rendelkezik.  
 
7.) A Társulás által alapított intézmények: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat (továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat), Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ), Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde (továbbiakban: Szilvási 
Bölcsőde), melynek valamennyi alapítói joga a Társulás Tanácsát illeti meg.  A Társulás által 
alapított intézményeket a 3. számú melléklet tartalmazza.  
 
8.) E megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásában a Társulás 
települései együttműködnek.  

 



 
II.  
 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
 
A Társulás célja az önkormányzati önállóság fejlesztésének elősegítése, a térség települései 
együttműködésének előmozdítása, valamint a térség érdekeinek a településfejlesztési 
fórumokon való képviselete. Komló és térsége települései, helyi önkormányzatai 
együttműködésének, összefogásának szervezése, összehangolása, a térség halmozottan 
hátrányos helyzetéből adódó infrastrukturális gazdasági és társadalmi lemaradások 
csökkentése, a táj egészének és a természeti és épített környezetének a védelme, a térségi 
lemaradások csökkentése, a térségi fejlesztési programok megvalósítása. A Társulásban 
résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és 
eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon 
szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, 
hatásköreit: 
 

- gazdasági és területfejlesztési feladatok 

- tanácsadás, rendezési tervek koordinálása, pályázatfigyelés 

- szakmai oktatás, pályázat készítése, 

- város- és községgazdálkodási szolgáltatás, 

- kiegészítő alapellátási szolgáltatások (központi orvosi ügyelet), 

- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, 

- szociális alapellátás: 

o idősek nappali ellátása, 

o házi segítségnyújtás, 

o jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

o étkeztetés, 

o szociális szakellátás, 

o családok átmeneti otthona, 

o hajléktalanok átmeneti szállása, 

- belső ellenőrzés, 

- informatikai szolgáltatás, 

- tűz- és munkavédelem, 

- közművelődési feladatok - Közkincs kerek-asztal, 



- sport- és ifjúsági feladatok, 

- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), 

- gyepmesteri feladatok ellátása. 

 
E pontban meghatározott feladatellátása során: 

- szakmai és komplex program előkészítő, 

- javaslattevő, 

- programmenedzselő, 

- koordináló, 

- döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és 
végrehajtó tevékenységet folytat. 

 
III. 

 
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 

 
 

Területfejlesztési feladatok 
 
 
A Társulás összehangolja a társulás tagjai és a térség területén működő gazdasági szervezetek 
területfejlesztési elképzeléseit: 
 
1.) Koordinálja a térségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – 
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 
 
2.) Pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 
 

Egészségügyi feladatok 
 
1.) A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a térség 
egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének 
romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer működtetése az egészségre 
ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 
 
2.) A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése, 
az UNIMEDKER Kft.-vel kötött megállapodás alapján. 
 
A Komló Kossuth L. u. 103. szám alatti ügyeleti központhoz tartozó települések 2016. április 
1. napjától: 



Komló, Hosszúhetény, Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér, 
Mánfa, Magyaregregy, Szalatnak, Köblény, Kárász, Szászvár, Vékény. 
 
 3.) A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. 
 
 

Szociális és gyermekjóléti feladatok 
 
1.) A Társulás Tanácsa megalapította a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményeit 2007. január 1. napjával.  
A Társulás Tanácsa által 2010. július 1. napjával megalapításra került a Szilvási Bölcsőde.  
 
Ezekben az intézményekben biztosítja a szociális alap- és szakellátást, valamint a gyermekek 
napközbeni ellátását a társulás valamennyi tagönkormányzata részére.  
 
A család és gyermekjóléti szolgálat keretében ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ai, valamint a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti feladatokat a Társulás 
közigazgatási területén található közös önkormányzati és polgármesteri hivatalok részére. 
 
A család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait, 
a járásszékhely településen külön szakmai egységben, illetve a Gyvt. 39. § (3a) bekezdése és 
40/A. §-a szerinti feladatokat, továbbá a közvetítői tevékenységet is a Komlói járás 
közigazgatási területére kiterjedően. 
 
2.) Fenti intézmények alapítói jogokkal felruházott irányító szerve a Társulás Tanácsa, az 
összes irányítói jogot a Társulás Tanácsa gyakorolja felettük. 
 
3.) A Társulás Tanácsa felhatalmazta Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy 
a személyes gondoskolást nyújtó ellátásokról, illetve a gyermekjóléti alapellátásokról, és azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson - a szociális 
törvény 92. § (2) bekezdés¸ illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény előírásai figyelembe vételével.  
 

4.) Megállapodás útján ellátott feladatok: 

• A Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett időskorúak 
ápolást, gondozást nyújtó otthonában (7300 Komló, Liliom u. 9.) a Társulás 
közreműködésével elhelyezést biztosítanak. A Társulás tagjai e feladatellátás 
alapelveként rögzítik, hogy kizárólag az igénylő lakhelye szerint illetékes 
tagönkormányzat képviselő-testületének beutaló határozatával, a feladatellátó 
intézmény beutalási rendszere szerinti eljárás alapján biztosítható ellátás, amennyiben 
az illetékes képviselő-testület a szükséges többletfedezetet a Társulás részére 
biztosítja, mely a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett 
idősek otthona normatív támogatás feletti költségeit csökkenti. 

• A Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. által fenntartott Családok Átmeneti 
Otthona (7300 Komló, Pécsi út 42.) intézményben megszervezi a krízishelyzetbe 
került családok elhelyezését. A Társulás hozzájárul a Családok Átmeneti Otthona 



intézményének működtetési költségeihez, a társulás tagönkormányzata állandó 
lakosának elhelyezése esetén. A hozzájárulás mértéke az intézmény fenntartási 
költsége, a normatív hozzájárulás és a saját bevétel feletti rész egy főre jutó hányada. 
A hozzájárulás megfizetését csak az érintett tag önkormányzat köteles biztosítani. 

• A gyermekek napközbeni ellátása az Aprajafalva Családi Napközi-ben (7300 Komló, 
Attila u. 50/D). 

 
5.) A Társulás megszervezi és koordinálja a szociális étkeztetést azokon a településeken, 
amelyeken ezt önállóan nem tudják biztosítani. 
 
6.) A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.  
 
7.) A Társulás látja el a szociális feladatok tekintetében Társulásba belépett társult 
önkormányzatok esetén az irányítási feladatokat. 
 
8.) A Társulás szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, 
értékelését és ellenőrzését. A szakmai felügyeletet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Szilvási Bölcsőde tekintetében Komló Város 
Önkormányzata jegyzője látja el. 
 
9.) A Társulás térségi adatbázist hoz létre. 
 
10.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:  
 
Az épületek és berendezéseiknek tulajdonjoga Komló Város Önkormányzatáé a komlói 
székhely tekintetében. (7300 Komló, Kossuth L. u. 103.; 3605/1/A/6 hrsz.) 
A Szászvári mikro-körzet tekintetében az épületek és berendezések tulajdonjoga a Szászvár 
Nagyközség Önkormányzatáé. (7349 Szászvár, Bányász tér 1.; 676 hrsz.) 
Az épületek és berendezéseiknek tulajdonjoga az Egyházaskozári mikro-körzet tekintetében 
az Egyházaskozári Önkormányzaté. (7347 Egyházaskozár, Fő tér 9.; hrsz. 181/2) 
 
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a feladatok ellátására szabadon 
használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott 
vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 32/1995. (VII.06.) Kth. sz. Ökr. rendelet 
tartalmazza a Komlói székhely tekintetében. 
Az ingó és ingatlan vagyont Komló Város Önkormányzata, Egyházaskozár Önkormányzata a 
feladat-ellátásához leltár szerint biztosítja. 
 

 
Ellenőrzési feladatok 

 
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége ellátja a társult önkormányzatoknál a 
belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, 
pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, informatikai rendszerellenőrzéseket 
végeznek. A belső ellenőrzési feladat a társulás által kötelezően vállalt közszolgálati 
tevékenység. 
 



A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött 
szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 
 
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége a társult önkormányzatok 
vonatkozásában ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, ellenőrzést végezhet a helyi 
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi 
irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, 
a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott 
támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. 
 
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége: 
 

• Elkészíti és aktualizálja a Társulás önkormányzataira vonatkozó Belső 
ellenőrzési kézikönyvet. 

• Kidolgozza a társult önkormányzatok éves ellenőrzési terveit (éves és stratégiai 
ellenőrzési tervek), kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli 
ellenőrzések figyelembevételével. 

• Elkészíti és végrehajtja az ellenőrzési programot és a kapcsolódó 
dokumentumokat. 

• Kiválasztja az ellenőrzési módszereket. 

• Következtetéseket és ajánlásokat dolgoz ki, elkészíti az ellenőrzési jelentést.  

• Nyomon követi az intézkedéseket, utóvizsgálatot végez. 

• Elkészíti az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéseket. 

• A belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység 
végrehajtásába nem vonható be. 

 
 

Munka és tűzvédelmi feladatok 
 
1.) A Társulás Kistérségi Irodájának jogutódjaként a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
látja el a Társulás önkormányzatainál és intézményeinél a munka- és tűzvédelmi feladatokat, 
valamint a munka- és tűzvédelmi oktatást. 
 
2.) Írásba foglalja a munka- és tűzvédelmi eljárással kapcsolatos feladatokat. 
 
3.) Igény szerint elkészíti a munka- és tűzvédelmi eljárással kapcsolatos tájékoztatót, 
beszámolót. 
 



4.) Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és benyújtása a Társulás nevében. 
 

 
Informatikai feladatok 

 
1.) A Társulás Kistérségi Irodájának jogutódjaként a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal a 
Társulás önkormányzatainál összehangolja az informatikai tevékenységet és szolgáltatásokat, 
összehangolja az informatikai rendszer fejlesztését és működtetését. 
 
2.) A Társulás önkormányzatainál lévő informatikai rendszert működteti. 
 
3.) A pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, és a pályázatot benyújtja a Társulás 
nevében. 
 

Közművelődési feladatok 
 

 
1.) A Társulás területén a közművelődési feladatok közös megszervezése. 
 
2.) A közművelődési feladatok térségi ellátásához pályázatok benyújtása. 
 
3.) Közkincs Kerekasztal működetése a Komlói Közösségek Háza Színház- és 
Hangversenyterem szervezésében. 
 
4.) A Közkincs Kerekasztal térségi települései művelődési és művészeti értékeit, 
rendezvényeit, kezdeményezéseit megismerik és megismertetik. 
 

 
Intézmények 

 
1.) A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt tart fenn, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat, működtethet, kinevezi vezetőit. 
 
2.) A kinevezési jogkört a Társulás Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke 
gyakorolja. 
 
3.) A feladat ellátásáról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulással külön 
megállapodást kötnek. 
 
4.) A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a Társulás feladatát mely intézmény útján látja 
el. 
 
5.) A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módjáról a Társulás és a tagok külön 
megállapodásban rendelkeznek. 
 
6.) A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: 
 



6.1.) A Társulás a tagokat a Társulás fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 
költségekről, a képviselő-testület pénzügyi hozzájárulása felhasználásának alakulásáról a 
mindenkori éves zárszámadás keretében készített beszámoló útján tájékoztatja. A tervezett és 
a tényleges adatok alapján elszámolható pénzügyi hozzájárulás között – esetlegesen – 
keletkező különbözetet a Társulás és a tagönkormányzat társulási határozatban foglaltak 
szerint egymás között rendezi. Az egyes tagokat terhelő pénzügyi hozzájárulás összege évente 
kerül megállapításra - tagdíj formájában - a költségvetés elfogadásával egy időben, amelyről a 
Társulás Tanácsa határozatban dönt. A Társulás tagönkormányzatainak képviselő-testületei 
költségvetési rendeletükben fogadják el a tagdíj mértékét. 
 
6.2.) Az egyes képviselő-testületek a részükre megállapított pénzügyi hozzájárulást a Társulás 
50800142-11068051 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára történő átutalással teljesítik. 
 
 

Sport- és Ifjúsági feladatok 
 

1.) A Komlói Kistérség 19 tagönkormányzata részvételével a sport- és ifjúsági élet 
szervezése, rendezvények bonyolítása, koordinálása. 
 
2.) Segíti a térségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, 
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról. 
 
3.) A térségi sport- és ifjúsági pályázatok benyújtása. 
 
4.) Kiemelt figyelmet fordít a térségben működő sportszervezetek társadalmi kapcsolat 
rendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítésére. 
 
5.) A sport- és ifjúsági rendezvények támogatása a köznevelési intézmények bevonásával. 
 

Gyepmesteri feladatok 

A Társulás a jogszabályban foglalt (a jelenleg hatályos jogszabály: 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet) gyepmesteri feladatok ellátását és a gyepmesteri telep üzemeltetését a Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága intézménnyel kötött feladat-ellátási megállapodás útján 
látja el. 
 
A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 
A társulás szolgáltatásait a tagönkormányzatok azonos feltételekkel veszik igénybe. 
 

IV. 
 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 
 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 
1.) A tagok a Társulási Megállapodás aláírásával annak tartalmát elfogadják és vállalják, hogy 
a Társulás munkájában tevékenyen részt vesznek. A Társuláshoz csatlakozni január 1. 



napjával és július 1. napjával lehetséges. A Társuláshoz való csatlakozásról, a csatlakozás 
tervezett időpontjától legalább 6 hónappal megelőzően kell dönteni, a csatlakozó település 
döntéséről pedig 30 napon belül írásban értesíteni kell a Társulás Tanácsát. 

 
2.) A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott 
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 
 
3.) A tagsági viszony a települési önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján jön 
létre és szűnik meg. Új tag felvételekor (a társuláshoz történő csatlakozáskor) a Társulási 
Megállapodás módosítása szükséges, melyhez szükséges a társulásban részt vevő 
önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott határozata. 
 
4.) A Társulásban az önkormányzatot a képviselő-testület által delegált tag képviseli. A 
delegált tag helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.  
 
5.) A képviselő-testület által delegált tag évente egy alkalommal beszámol a képviselő-
testülete részére a Társulás működéséről.  
 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 
1.) A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó határozata 
megküldésével az év végén kiválhat. 
 
2.) A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a 
Társulás képviseletét ellátó személynek írásban bejelenteni. 
 
3.) A társulási tagság megszűnik, 

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 

- jogszabályban előírt rendelkezés folytán, 

- ha a Társulás Tanácsa a Társulás megszűnését kimondja, s azt a 
Társulást képező települések képviselő-testületei megerősítik 
határozatukkal, 

- Társulás Tanácsa minősített többséggel felmondja. 

4.) Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő 
támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét, vagy a Társulás felé fennálló egyéb 
kötelezettségét nem teljesíti. 
 
5.) Tag kizárása 

• A Társulás Tanácsa minősített többséggel dönt a Társulásból történő kizárásról, 
amennyiben bármely tag a Társulás működését ellehetetleníti, vagy megakadályozza. 

• A Társulás Tanácsa kizárhatja azonnali hatállyal azon tagját, aki a Társulási 
Megállapodás jóváhagyásához, módosításához szükséges képviselő-testületi döntését a 
Társulás Tanácsának határozatában meghatározott határidőig nem hozza meg. 



V. 
 

A TÁRSULÁS SZERVEI 
 
A Társulás Tanácsa 
A Társulás Elnöksége 
A Társulás Elnöke 
A Társulás Alelnökei 
A Társulás Bizottságai 

 
VI. 

 
A TÁRSULÁS TANÁCSA 

 
A Társulás döntést hozó szerve a Társulás Tanácsa. A Társulás Tanácsát a Társulás tagjai által 
delegált tagok alkotják. A Társulás Tanácsában minden tag egy teljes értékű szavazattal 
rendelkezik. A Társulás Tanácsa döntéseit határozattal hozza.  

 
 

A TÁRSULÁS ELNÖKSÉGE  
 
 
1.)  A Társulás Elnöksége háromtagú. A Társulás Elnökségének vezetője az elnök, tagjai a két 
alelnök. 

 
2.) A Társulás Elnökét a Társulás Tanácsa saját tagjai sorából, az önkormányzati ciklus 
idejére választja meg. A Társulás Elnöke szervezi a Társulás munkáját. 

 
3.) A Társulás Elnökségének ülését a Társulás Elnöke vezeti. Az Elnökség feladatait a 
Társulás Elnöke osztja ki, rendelkezik a felelősökről és a határidőkről. 
 
4.) A Társulás bankszámlája felett a Társulás Elnöke teljes jogkörrel önállóan, a két alelnök 
együttesen rendelkezik. 

A TÁRSULÁS ELNÖKE 
 
1.) A Társulás Elnöke tagja a Társulás Tanácsának, határozathozatal, döntéshozatal 
szempontjából tagnak tekintendő. 

 
2.) A Társulás Elnökének feladata: 

- képviseli a Társulást, 

- ellátja a kötelezettségvállalási, utalványozási, kiadmányozási 
jogosítványt, 

- előkészíti, összehívja és vezeti a Tanács üléseit, 

- érvényt szerez az SZMSZ szabályainak, 

- elkészítteti a Társulás működéséhez szükséges szabályzatokat. 



 
 

A TÁRSULÁS ALELNÖKEI 
 

A Társulás Tanácsa – a Társulás Elnökének javaslata alapján - az önkormányzatok választási 
ciklusának idejére a saját tagjai sorából két alelnököt választ.  

 

A Társulás Tanácsának tagönkormányzatai több mint felének igen szavazata szükséges az 
alelnök megválasztásához. 

 
A TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK BIZOTTSÁGAI 

 
1.) A Társulás Tanácsa előkészítő, szervező, javaslattevő és ellenőrzési hatáskörrel ágazati, 
szakmai és eseti bizottság létrehozásáról dönt. 

 
2.) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a tanács tagjai közül kell megválasztani. A 
Társulás Elnöke és az alelnökök bizottságnak nem lehetnek tagjai, a bizottsági elnök más 
bizottságnak nem lehet tagja. 
 
3.) A Társulás Tanácsának tagját legfeljebb két bizottság tagjának lehet megválasztani. 
 
4.) A bizottságok elnökeit és tagjait díjazás nem illeti meg a bizottságban végzett 
munkájukért. A Társulás Elnöke írásban engedélyezheti az indokolt és igazolt költségek 
megtérítését. 
 
5.) A bizottságok előkészítik a Társulás Tanácsának döntéseit, ellenőrzik a döntések 
végrehajtását.  
 
6.) A bizottság tevékenységi körébe tartozó ügyben előterjesztés csak a bizottság 
véleményezésével nyújtható be. 
 
7.) A döntéshozatalból kizárt az a bizottsági tag, akit, vagy akinek hozzátartozóját 
személyesen érinti az ügy. 
 
8.) A személyes érintettséget a tag köteles bejelenteni. 
 
9.) A bizottság összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. 
 
10.) A bizottság elnöke, amennyiben területfejlesztéssel kapcsolatos téma kerül megvitatásra, 
köteles meghívni a tanácskozási és konzultációs joggal rendelkező szervezeteket. 

 
11.) A Társulás Tanácsa az alábbi bizottságokat hozza létre: 
 

- Területfejlesztési Bizottság 

- Humánszolgáltató Bizottság 

- Pénzügyi Bizottság 



- Jegyzői Kollégium 

 
12.) A Társulás Tanácsa választja a bizottság tagjait és elnökét. 
 
13.) A bizottságok hatásköreit, létszámát és személyi összetételét az SZMSZ melléklete 
tartalmazza. 

 
14.) A bizottságok külső tagja csak a térség valamely településén állandó lakcímmel 
rendelkező személy lehet. 

 
15.) A Bizottság működésére – e fejezetben foglalt eltérésekkel – a Társulás Tanácsának 
működésére vonatkozó szabályok az irányadók. 
 

V. 
 

A társulási szervek működése 
 

A Társulás Tanácsának ülései 
 

1.) A Társulás tagjainak a száma: az 1. sz. mellékletben meghatározott 21 önkormányzat. 
 
2.) A Társulás Tanácsa a Társulás döntéshozó szerve. 
 
3.) A Társulás önálló jogi személy. A társulási feladat- és hatáskörök a Társulás Tanácsát 
illetik meg. A Tanács feladatai és hatáskörei a Társulás Elnökségére átruházhatók. 
A Társulás Tanácsa hatásköréből nem ruházható át:  
 

- egyhangú döntést igénylő kérdések, 

- kinevezések, megbízatások adományozása, visszavonása, 

- intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése. 

 
4.) A Társulás Tanácsa rendes üléseit szükség szerinti számban, de évente legalább 6 
alkalommal tartja a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében. 
 
5.) A Társulás Tanácsa rendes üléseit a Társulás Elnöke hívja össze. A Társulás Elnökének 
akadályoztatása esetén az alelnökök jogosultak az ülés összehívására. Együttes 
akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök hívja össze. Az ülés meghívóját és az 
előterjesztéseket a Társulás Tanácsa tagjainak, az SZMSZ-ben meghatározott tanácskozási és 
konzultációs joggal rendelkező meghívottaknak, továbbá a részvételi joggal jelenlévőknek 
olyan időpontban kell megküldeni, hogy az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják. 
 
6.) A Tanács Elnöke rendkívüli ülést köteles összehívni a tagok 1/3-ának, illetve valamely 
bizottság írásbeli kezdeményezésére, a napirend megjelölésével. 
 
7.) A Tanács Elnöke - a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezésére - 
köteles a Társulás Tanácsa ülésének összehívására. 



 
8.) A Társulás Tanácsa üléseire meg kell hívni: 

a.) a Társulás Tanácsának tagjait, akik szavazati joggal vesznek részt a Társulás 
Tanácsa ülésein,  

 b.) a Megyei Kormányhivatal vezetőjét, 
 c.) Komló Város Jegyzőjét. 

 
A TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK DÖNTÉSHOZATALA 

 
 
1.) A Társulás Tanácsának ülései fő szabályként nyilvánosak. 
 
2.) A Társulás Tanácsa zárt ülést tart: 
 

• összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés 
kiszabása esetén,  

• az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor, 

• az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené, 

Zárt ülés tartása esetén az ülésen a Társulás Tanácsának tagjai, továbbá meghívása esetén a 
Társulás Tanácsának munkaszervezeti feladatait ellátó munkatársak, az érintett és a 
szakértő vesz részt. 

 
3.) A Társulás Tanácsának döntése: határozat formájában történik. 

 
4.) A Társulás Tanácsának tagjai egy szavazattal rendelkeznek. 

 
• A Komló Város Önkormányzata képviseletében a polgármester a Társulás Tanácsa 

ülésén az átadott szociális intézményekkel kapcsolatos döntéseknél a költségvetés 
arányában rendelkezik szavazati joggal.  

 
5.) A Társulás Tanácsa akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagok 
több mint a fele (11 fő) jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.  

 
6.) A határozatképtelenség okából elmaradt társulási ülés, az SZMSZ rendelkezései szerint 
megváltoztatott napirenddel is összehívható. 
 
7.) A határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint a felének egybehangzó igen 
szavazata szükséges, amely annyi tag igen szavazatát jelenti, ami eléri az általuk képviselt 
település lakosságszámának egyharmadát. Szavazategyenlőség esetén a Társulás Elnöke vagy 
az őt képviselő személy szavazata dönt. 
 



8.) Minősített többség szükséges a Társulás Tanácsának döntésekor: 
• A térség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 

• zárt ülés elrendeléséhez: a vagyonával való rendelkezés és általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene, 

• sürgősségi indítványhoz, 

• az egyhangú döntést igénylő kérdésekben, amennyiben az egyhangúság nem valósult 
meg, 30 napon belül megismételt ülésen történő döntéshez, 

• a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 

• tag kizárásához, 

• abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz. 

 
9.) Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen 
lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a 
felét. 
 
10.) A döntéshozatalból kizárt az a tag, vagy képviselője, akit, vagy akinek hozzátartozóját az 
ügy érinti. Az érintettséget a tag köteles bejelenteni. 
 
11.) A döntésből kizárt tagot a jelenlét szempontjából figyelembe kell venni, nevét a 
jegyzőkönyvben külön fel kell tüntetni. 
 
12.) A Társulás Tanácsa döntéseit nyílt vagy titkos szavazással hozza. 
 
13.) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 
 
14.) A Társulás Tanácsa személyi ügyekben titkos szavazást tart, ha bármely tag vagy az 
érintett ezt indítványozza, és a Társulás Tanácsa minősített többséggel ezt ügyrendi 
kérdésként jóváhagyja. A titkos szavazás lebonyolítása háromtagú eseti bizottság feladata. 
 
15.) Titkos szavazásnál a szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. 
 
16.) A szavazás rendje:  

• A Társulás Elnöke az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati 
javaslatot egyenként megszavaztatja. 

• A beérkezés sorrendjében előbb a módosító, majd az eredeti javaslatok felett kell 
dönteni. 

• A feltett elnöki kérdésre történő szavazás sorrendje: először az igennel, majd a 
nemmel válaszolók., végül tartózkodók. 



• A szavazás eredményének megállapítása után a Társulás Elnöke kihirdeti az 
eredményt. 

 

17.) A Társulás Tanácsának határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – 
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni és következők szerint:   

 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
……………/………év (……hó……nap) számú Tct. határozata. 

 
 
 

VI. 
 

A TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 
 

A Társulás által alapított és fenntartott Szociális Szolgáltató Központ, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Szilvási Bölcsőde alapítói és irányítási joga magában 
foglalja az alábbiakat: 
 

• az intézmény alapítójaként és irányítójaként köteles biztosítani az intézmény 
folyamatos működésének feltételeit, 

• gondoskodik a települési önkormányzatok támogatása megállapításáról, 

• személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynél meghatározza az intézményi 
térítési díjat, 

•  ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét, a gesztor önkormányzat 
közreműködésével, 

• jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, 
valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet, 

• ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét – a 
megbízott gesztor önkormányzaton keresztül, 

• gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről, 

•  az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

• gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról,  

• szolgáltatástervezési koncepciót készít az általa működtetett szociális szolgáltatások és 
intézmények vonatkozásában, 

• ha működés ellenőrzése során jogszabálysértést tapasztal, gondoskodik annak 
megszüntetéséről, 



• a települési önkormányzatok képviselő-testületeit a határozati kivonattal értesíti az 
intézmény működését érintő döntésekről, 

• az intézmény szakmai felügyeletét ellátó gesztor önkormányzattal kapcsolatot tart. 

 

VII . 
 

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 
 
1.) A Társulás jelen Társulási Megállapodásában vállalt tevékenységek, feladatok 
megszervezését és végrehajtását a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és Komló Város 
Önkormányzata látja el.  
 
 
2.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal feladata: 
 

• A Társulás Tanácsa döntéseinek előkészítése, végrehajtása, a feladatok megvalósítása. 

• Az elnökségi, ágazati és az eseti bizottságok üléseinek előkészítése. 

• A Társulás Tanácsa elé kerülő előterjesztések elkészítése. 

• A Társulás Tanácsa és szervei ügyviteli feladatainak ellátása. 

• A Társulás Tanácsa üléseiről a jegyzőkönyvek elkészítése. 

• A meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése, 
tájékoztatása. 

• A tagönkormányzatok munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása. 

• A térség kommunikációs és informatikai feladatainak ellátása. 

• A Társulási Megállapodásban és jogszabályban előírt területfejlesztési feladatainak 
ellátása keretében: 

o vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 
adottságait; 

o kidolgozza és elfogadja a térség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 
megvalósítását; 

o pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 

o a térségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt 
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi 



területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör 
a pályázati felhívásban is szerepel; 

o megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, 
a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját 
térségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 

o véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepcióról, 
programokról, különösen azoknak a térség területét érintő intézkedéseit illetően; 

o közreműködik a térségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

o forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához; 

o képviseli a térséget területfejlesztési ügyekben; 

o koordinálja a térségben működő társulások és már – a területfejlesztésben érdekelt 
– szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

o pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 

o megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint 
figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések 
szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

o véleményt nyilvánít a térségi megbízott kiválasztásával szemben. 

 
3.) Komló Város Önkormányzat feladata: 

A tagönkormányzatok belső ellenőri feladatainak ellátása. 
 
 

VIII. 
 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 
 
1.) A Társulás tagjai a Társulás feladatai megvalósítása érdekében pénzügyi hozzájárulást 

biztosítanak átadott pénzeszköz formájában, amely a Társulás vagyonát képezik. 

 
2.) A Társulás önállóan gazdálkodó, önálló jogi személy. Gazdálkodásával és beszámolásával 

kapcsolatos adminisztratív feladatokat – külön megállapodásban foglaltak alapján – a 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.  A Társulás 
gazdálkodásának és beszámolásának ellenőrzését a Pénzügyi Bizottság látja el. 

 



3.) A Társulás vagyona a tagdíjakból, az átadott pénzeszközből, és egyéb szervezetek 
támogatásából képződik. A vagyon szaporulata a Társulást illeti meg. A Társulás 
intézményeinek megszűnése esetén a Komlói székhely és telephelyek vagyona Komló 
Város Önkormányzatát, a Szászvári mikro-körzet vagyona Szászvár Nagyközség  
Önkormányzatát, míg az Egyházaskozári mikro-körzet vagyona Egyházaskozár Község  
Önkormányzatát illeti meg. 

 
4.) A Társulás bevételei elősegíti: 

- az önkormányzatok közszolgáltatásainak biztosítását, 

- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, 

- a települések összehangolt fejlesztéséhez és működéséhez az anyagi 
eszközök hatékonyabb felhasználását. 

 
5.) A tagdíj mértékét – lakosságarányosan, folyó évi költségvetése tervezésében szereplő 

népesség szám után - a tagok évente állapítják meg, mely összeget minden év március 31. 
napjáig átutalnak a Társulás bankszámlájára. 

 
6.) A tagdíjat és a tagdíjon kívüli egyéb – a Társulás folyamatos működtetéséhez szükséges - 

pénzügyi fedezetet a Társulás tagjai lakosságszámuk arányában, illetve külön 
határozatban, megállapodásban rögzítettek szerint köteles megfizetni a Társulás részére. 
Amennyiben a tagok nem bocsátják a Társulás rendelkezésére a hozzájárulást a megadott 
határidőn túl, kétszeri, határidővel történő fizetési felszólítást követően sem, a Társulás 
jogosult azonnali beszedési megbízással leemelni. (Az azonnali beszedési nyilatkozat a 
jelen megállapodás melléklete). 

 
A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban 
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. A kizárást 
megelőzően a Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával 
kezdeményezheti azon önkormányzatok részére nyújtott szolgáltatás megszüntetését, amely 
három hónapja fennálló legalább ötszázezer forint, illetve a fizetési kötelezettsége 50 %-ának 
megfelelő összegű lejárt tartozása van és fizetési haladékot nem kért a hátralék megfizetésére. 
A fizetési haladékot a fizetési határidő lejáratát követően három munkanapon belül 
kérelmezhet a fizetésre kötelezett a Társulás Elnökétől. A fizetési haladék időtartamára 
vonatkozóan a Társulás Elnöke egyeztetést folytat a fizetési haladékot kérő 
tagönkormányzattal. A fizetési haladék letelte után – nem teljesítés esetén – azonnali 
beszedési megbízást bocsát ki a Társulás.  
 
A Társulás azon tagönkormányzatok esetében, akik rendszeresen nem teljesítik fizetési 
kötelezettségüket új szolgáltatás bevezetése iránti kérelmét a Tanács elutasíthatja, vagy egyéb 
pénzügyi kötelezettséggel járó szolgáltatás igényléséből kizárhatja a Társulás tagjainak több 
mint fele minősített többséggel hozott határozatával. 



 
7.) A Társulás a vagyonát tervezett céljai megvalósításához használhatja fel. 

 
8.)  A Társulás a többcélú kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott 

vagyont – az aktiválást követően - ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében 
5 évig nem idegenítheti el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik 
szükségessé és az abból származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás 
ellátásnak fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az 
értékesített vagyon kapcsolódott, vagy az adott közszolgáltatás térségi szintű ellátásának 
fejlesztési szükségleteire fordítja. 

 
9.) Az adott közszolgáltatás térségi szintű ellátásának megszűnése esetén, a támogatással 

létrehozott térség tulajdonát képező vagyon a közszolgáltatást ellátó helyi önkormányzat 
tulajdonába kerül. 

 
10.) A Társulás önállóan gazdálkodó szerv, vagyonával az éves költségvetés szerint önállóan 

gazdálkodik, pénzügyi és gazdálkodási adminisztratív feladatait Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet – külön megállapodásban foglaltak szerint – 
látja el. 

 
11.) A Társulás éves költségvetését a Társulás Tanácsa önállóan, költségvetési határozatban 

állapítja meg.  
 
12.) A Társulás az alaptevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat térítés ellenében is 

végezheti. 
 

IX. 
 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 
A Társulás megszűnik, amennyiben tagjainak a száma a megállapodásban szereplő tagok 
felére csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri el a térség 
lakosságszámának 60 %-át.  
 
A Társulás megszűnik: 

a./ a tagok közös megegyezésével 
b./ a bíróság jogerős döntése alapján 

 
1.) A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással a megszűnéstől számított 6 hónapon 

belül elszámolnak. A megszűnéskor meglévő vagyont a Társulás Tanácsa értékesíteni 
köteles. A fennmaradó vagyont a tagok egymás közt megosztják a megszűnés évét 
megelőző 5 évben általuk befizetett hozzájárulás arányában. 

 



2.) Amennyiben a megszűnés időpontja és a megalakulás időpontja közt 5 év még nem telt el, 
a fennmaradó vagyon felosztása a tagok által a megszűnésig teljesített hozzájárulás 
arányában történik. 

 
3.)  A Társulás megszűnése esetén a vagyoni kötelezettségek (vagyoni hátrány) tekintetében a 

társult tagok évi hozzájárulásuk arányában állnak helyt. 

 
4.) Amennyiben az adott feladat többcélú kistérségi társulásban történő ellátása három éven 

belül megszűnik (a támogatási megállapodás aláírását követően) – kivéve, ha a feladat 
jogszabály által kerül megszüntetésre – úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatást 
kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 

 
5.) A számlát kezelő önkormányzat a támogatás felhasználásáról – a mindenkori zárszámadás 

keretében, a támogatás felhasználásáról kötött megállapodás szerint – köteles elszámolni. 

X. 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
1.) A Társulás működésének ellenőrzését Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési 

egysége látja el. 

 
2.) A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 

között – a Társulás Elnöksége előtt – tárgyalásos formában egyeztetni. Eredménytelen 
egyeztetést követően a tagok a bírósághoz fordulhatnak. 

 
3.) A tagok e Társulási Megállapodásban eredő vitáik esetére kikötik a Komlói Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét. 

 
4.) A Társulási Megállapodás módosításához szükséges a társulásban részt vevő 

önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott 
határozata. 

 
5.) Komló Város Önkormányzata igényli a központi költségvetési támogatást. A támogatás 

beérkezését követő napon az önkormányzat átutalja a Társulás számlájára. 
 
Hatályba lépés: A jelen Társulási Megállapodás rendelkezései a törzskönyvi bejegyzés 
napjával lépnek hatályba, mellyel egyidejűleg a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása valamennyi korábbi módosítása hatályát veszti. 
 
 
K o m l ó, 2016. március 30. 
 



A Társulási Megállapodás mellékletei 

 

 

1. számú melléklet: Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője 

2. számú melléklet: Települések lakosságszáma 

3. számú melléklet: Társulás Intézményei 

4. számú melléklet: Azonnali beszedési nyilatkozat 

 



1. sz. melléklet 
KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS ÖNKORMÁNYZATAI 
1. BIKAL KÖZSÉGI  

ÖNKORMÁNYZAT 
7346 BIKAL, KŐMŰVES JÓZSEF  

ZRÍNYI U. 2. POLGÁRMESTER 

2. BODOLYABÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

7394 BODOLYABÉR, PATAKI SÁNDORNÉ  

PETŐFI U. 21. POLGÁRMESTER 

3. EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉG 7347 EGYHÁZASKOZÁR, WEISZ KORNÉLIA 

ÖNKORMÁNYZAT FŐ TÉR 1. POLGÁRMESTER 

4. HEGYHÁTMARÓC KÖZSÉG 7348 HEGYHÁTMARÓC, VARGA LÍVIA 

ÖNKORMÁNYZATA HUNYADI U.71. POLGÁRMESTER 

5. HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI 7694 HOSSZÚHETÉNY, DR. CSÖRNYEI LÁSZLÓ  

ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÚT 166. POLGÁRMESTER 

6. KÁRÁSZ KÖZSÉGI  7333 KÁRÁSZ, LÉP PÉTER 

ÖNKORMÁNYZAT  PETŐFI U. 36. POLGÁRMESTER 

7. KÖBLÉNY KÖZSÉGI 7334 KÖBLÉNY, KLESCH CSABA 

ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH TÉR 1. POLGÁRMESTER 

8. LIGET KÖZSÉGI 7331 LIGET, VARGÁNÉ SZABÓ 
GABRIELLA 

ÖNKORMÁNYZAT JÓZSEF A. U. 9. POLGÁRMESTER 

9. MAGYAREGREGY 7332 MAGYAREGREGY, FÜLÖPNÉ RÁKOSA 
ILDIKÓ 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 73. POLGÁRMESTER 

10. MAGYARHERTELEND 7394 MAGYARHERTELEND, SZELEDI KATALIN 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 46. POLGÁRMESTER 

11. MAGYARSZÉK  7496 MAGYARSZÉK, KÁRPÁTI JENŐ 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 51. POLGÁRMESTER 

12. MÁNFA 7304 MÁNFA, HOHN KRISZTINA 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FÁBIÁN B. U. 58. POLGÁRMESTER 

13. MÁZA 7351 MÁZA, PECZE GÁBOR 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KOSSUTH U. 24. POLGÁRMESTER 

14. MECSEKPÖLÖSKE 7305 MECSEKPÖLÖSKE, PAPP ISTVÁN 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZABADSÁG U. 21. POLGÁRMESTER 

15. OROSZLÓ KÖZSÉG 7370 OROSZLÓ, MOLNÁR GÁBOR 

ÖNKORMÁNYZATA PETŐFI U. 29. POLGÁRMESTER 

16. SZALATNAK 7334 SZALATNAK, BREGÓ JÁNOS 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BÉKE U. 3-5. POLGÁRMESTER 

17. SZÁSZVÁR  7349 SZÁSZVÁR, DUNAI PÉTER 

NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

MÁJUS 1. TÉR 1. POLGÁRMESTER 

18. SZÁRÁSZ KÖZSÉG 7184 SZÁRÁSZ, SIMON PÉTER 

ÖNKORMÁNYZAT PETŐFI U.20. POLGÁRMESTER 

19. TÓFŰ 7348 TÓFŰ, WALKE ZSOLT 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 18. POLGÁRMESTER 

20. VÉKÉNY 7333 VÉKÉNY, ENDRÓDI TIBOR 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FŐ U. 51. POLGÁRMESTER 

21. KOMLÓ  7300 KOMLÓ, POLICS JÓZSEF 

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSHÁZ TÉR 3. POLGÁRMESTER 

 



2. sz. melléklet 
LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 

 
 

Sorszám Település neve 2015 

1. 
Komló 

 25 522 

2. 
Mánfa 

 829 

3. 
Kárász 

 348 

4. 
Szalatnak 

 326 

5. 
Vékény 

 149 

6. 
Szászvár 

 2 446 

7. 
Hegyhátmaróc 

 160 

8. 
Egyházaskozár 

 795 

9. 
Szárász 

 43 

10. 
Tófű 

 143 

11. Bikal 745 
 

12. 
Máza 

 1259 

13. 
Köblény 

 233 

14. 
Bodolyabér 

 241 

15. 
Hosszúhetény 

 3 360 

16. 
Liget 

 416 

17. 
Magyaregregy 

 763 

18. 
Magyarhertelend 

 677 

19. 
Magyarszék 

 1072 

20. 
Mecsekpölöske 

 426 

21. 
 

Oroszló 323 

  
Összesen 

 
40 276 

 
 



3. sz. melléklet 
 

 
A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEI 

 
 
 
1.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Székhelye:   7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephelye:     7349 Szászvár, Bányász tér 1. 

 
 
2.) Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 

Székhelye:  7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephelyei:  7300 Komló, Vörösmarty u. 3/A. 

   7300 Komló, Kazinczy u. 2-4. 
   7347 Egyházaskozár, Fő tér 9. 
    
 
3.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde 

Székhely: 7300 Komló, Függetlenség u. 28. 



4. sz. melléklet 
 
 
 

F E L H A T A L M A Z Ó   L E V É L 
 
 
 
 
 

Alulírott,…………………………………………………………számlatulajdonos bejelentem 

Önöknek, hogy az 

……………………………………………………………………………….-nél vezetett 

bankszámlám terhére a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kötött 

megállapodás alapján – a be nem fizetett tagdíj és működési hozzájárulás jogcímén – jogosult 

azonnali beszedési megbízást benyújtani a mindenkori banki alapkamattal növelt tőketartozás 

érvényesítésére. 

 
Bankszámlaszám: 
 
 
Jogosult megnevezése: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komló, 
Városház tér 3. 
 
 
Jogosult bankszámlaszáma: Szigetvári Takarékszövetkezet Komlói Fiókja 
    50800142-11068051 
 
 
Ezen felhatalmazás visszavonásig 
 
 
 
K o m l ó, 20.... ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….  ……………………………………… 
Számlavezető pénzintézet    Számlatulajdonos 
 
 



 
Záradék: A Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyták. 
 

Önkormányzat 
megnevezése 

Jóváhagyó határozat 
száma 

Képviselő  
aláírása 

 
Bikal Község 
 

  

Bodolyabér Község 
 

  

Egyházaskozár Község 
 

  

Hegyhátmaróc Község 
 

  

Hosszúhetény Község 
 

  

Kárász Község 
 

  

Köblény Község 
 

  

Liget Község 
 

  

Magyaregregy Község 
 

  

Magyarhertelend Község 
 

  

Magyarszék Község 
 

  

Mánfa Község 
 

  

Máza Község 
 

  

Mecsekpölöske Község 
 

  

Oroszló Község 
 

  

Szalatnak Község 
 

  

Szászvár Község 
 

  

Szárász Község 
 

  

Tófű Község 
 

  

Vékény Község 
 

  

Komló Város 
 

  

 



 
2. sz. napirend 

 
„TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának b ővítése, fejlesztése” 
pályázat benyújtása 
 
Előadó:  Polics József    elnök 
Meghívott: Kiss Béláné GESZ   igazgató 
   Kasziba Zsuzsanna   intézményvezető 
   Elmontné Popán Ildikó  intézményvezető 
 
Polics József elnök tájékoztatta a Tanácsot, hogy a Társulás Tanácsa a 4/2016. (II. 5.) sz. Tct. 
határozatával jóváhagyta, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
pályázatot nyújtson be a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívásra.  
Elmondta, hogy a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője két 
alkalommal egyeztetett a térség polgármestereivel a pályázat megvalósítása során 
beszerzendő eszközökkel, bútorzattal, építési beruházásokkal kapcsolatban. A felmerülő 
szükségleteket szakmai szempontból is felülvizsgálták az intézményvezetők. Az 
igényfelmérést figyelembe véve a korábbi pályázati anyag módosítására, bővítésére került sor. 
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a TOP-4.2.1-15 pályázat keretében a Komló Térségi 
Integrált Szociális Szolgáltató Központ és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat által megvalósítani kívánt szakmai fejlesztéseket. 
 
Kőműves József megkérdezte, hogy az akadálymentesítéssel összefüggő, korábban 
elfogadott módosító javaslattal kapcsolatban az építész felmérte-e a lehetőségeket, valamint 
érdeklődött a pályázat határidejéről, és aktuális állásáról.  
 
Polics József elnök elmondta, hogy a határozati javaslat 5. ponttal való kiegészítését nem 
javasolja, mert a pályázati anyagban előrebecsült értékek szerepelnek, a forrásfelhasználás 
egyeztetésre kerül, és ha a megvalósításkor átcsoportosítási lehetőség merül fel, akkor arról a 
Tanács külön határozatban dönthet.  Amikor elkészül az előzetes költségvetés - még a 
közbeszerzés előtt -, akkor lehet majd látni, hogy elegendő lesz-e a forrás, vagy sem. 
Akadálymentesítés vonatkozásában addig nem érdemes szakértőt fizetni, amíg a pályázat nem 
nyert. A tervezésre 12-18 hónap, a megvalósításra 36 hónap áll rendelkezésre. Véleménye, 
hogy első körben a pályázatnak kell megfelelni, az adatokat majd a tervek után, a 
közbeszerzés előtt kell pontosítani. Megjegyezte, hogy esetleg egy olyan pontot lehetne 
beírni, amely szerint a pályázatban bekövetkezendő lényeges változásokat a Tanácsnak újra 
jóvá kell hagynia. 
 
Dr. Vaskó Ernő azt javasolta, hogy kerüljön rögzítésre a jegyzőkönyvben, hogy a Tanács 
tagjai tudomásul veszik, hogy a pályázati anyagban előrebecsült költségek szerepelnek és 
amennyiben a megvalósításkor, a konkrét költségek ismeretében lesz átcsoportosítási 
lehetőség, akkor annak jóváhagyásáról a Tanács külön határozatban dönt. A határozati 
javaslatban nem javasolt változtatást.  
 
Az Elnök és a Tanács tagjai a fentiekben egyetértettek. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 



 
Polics József 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. április 8. napja. 
 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot - azzal a kiegészítéssel, hogy: „A 
tervezés után pontosításra kerülő számadatok függvényében a Tanács újra dönt a 
pontosított építési beruházások tartalmáról.”- melyet a Tanács minősített többségű 
szavazással, kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

8/2016. (III.30.) Tct. határozat 
 
A Társulás tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, 
valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1-15 „Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat benyújtása tárgyú 
előterjesztést. 
 
1.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás pályázatot nyújtson be a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívásra az előterjesztésben 
ismertetett fejlesztési igényekkel, illetve az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő 
költségvetési számokkal. 
 
2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy a határozati javaslat 2. sz. 
mellékletében szereplő támogató hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.  
 
3.) A Társulás Tanácsa felkéri a társulás tagönkormányzatait, hogy a határozati javaslat 3. és 
4. sz. mellékletében található támogatói, valamint a támogatói és tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatokat képviselő-testületi határozattal alátámasztva 2016. április 8. napjáig 
megküldeni szíveskedjenek, a pályázat benyújtásának érdekében. 
 
4.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
egyéb szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
 





 
 

1. sz. melléklet 

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  

Település 

BESZERZÉS 

Építés 
Egyéb 

költségek 
MINDÖSSZESEN Beépített 

bútor, egyéb 
irodabútorok 

Informatikai 
kiegészítő 
eszközök, 

egyéb 
elektromos 

berendezések 

Kerékpár 
70000/db 

Gépjármű 

Szoftverek 
informatikai 
eszközökhöz, 

dokumentáció 
vezetéséhez 

Beszerzés 
összesen 

Egyházaskozár Házi seg., 
id.klubja 1 534 400   662 686   140 000     292 562   2 629 648       2 629 648   

Egyházaskozár CsS GYJ 933 400   307 594       241 381   1 482 375   2 936 240     4 418 615   

Bikal HS   142 494   140 000     51 181   333 675       333 675   

Bikal CSSGYJ 575 400   307 594       241 381   1 124 375       1 124 375   

Szászvár HS 1 600 400   427 482   140 000     153 543   2 321 425       2 321 425   

Szászvár CSSGYJ 546 400   511 937     2 600 003   241 381   3 899 721   14 952 809     18 852 530   

Mánfa HS 275 400   139 319   70 000     51 181   535 900       535 900   

Mánfa CSSGYJ 615 400   186 944       241 381   1 043 725       1 043 725   

Magyarhertelend HS   142 494   140 000     51 181   333 675       333 675   

Magyarhertelend CSSGYJ 572 400   142 494       241 381   956 275       956 275   

Liget HS   172 974   140 000     51 181   364 155       364 155   

Liget CSSGYJ   142 494       241 381   383 875       383 875   

Oroszló HS     69 997       69 997       69 997   

Oroszló CSSGYJ 438 400   142 494       241 381   822 275   634 365     1 456 640   

Köblény HS   142 494   70 000     51 181   263 675       263 675   

Köblény CSSGYJ 338 400   307 594       241 381   887 375       887 375   



Magyarszék HS   190 500   70 000     51 181   311 681       311 681   

Magyarszék CSSGYJ 423 400   284 790       292 562   1 000 752   1 856 359     2 857 111   

Komló CSSGYJ 15 237 000   2 938 145     4 000 000   855 553   23 030 698   38 721 423     61 752 121   

Komló Idősek klubja 3 360 400   3 901 252       153 543   7 415 195       7 415 195   

Komló HS 6 207 604   6 730 367       1 636 950   14 574 921       14 574 921   

Komló INDÍT  2 261 803           2 261 803       2 261 803   

Kárász CSSGYJ 512 400   228 854       241 381   982 635       982 635   

Hosszúhetény CSSGYJ 545 400   329 438       292 562   1 167 400       1 167 400   

Mecsekpölöske CSSGYJ 380 400   320 929       241 381   942 710       942 710   

Magyaregregy HS   245 570   140 000     51 181   436 751       436 751   

Magyaregregy CSSGYJ 358 400   142 494       241 381   742 275       742 275   

Hegyhátmaróc CSSGYJ 533 400   165 100       190 200   888 700       888 700   

Vékény HS   142 494   70 000     51 181   263 675       263 675   

Vékény CSSGYJ 445 400   142 494       241 381   829 275       829 275   

Bodolyabér CSSGYJ 737 400   142 494       241 381   1 121 275       1 121 275   

Bodolyabér HS   190 500   70 000     51 181   311 681       311 681   

Szalatnak HS   142 494   140 000     51 181   333 675       333 675   

Szalatnak CSSGYJ 798 400   142 494       241 381   1 182 275       1 182 275   

Máza CSSGYJ 377 400   190 500       241 381   809 281       809 281   

                    

Projekt előkészítés               7 400 000   7 400 000   

Közbeszerzés               1 450 000   1 450 000   

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó szolgáltatások 
költsége               2 290 000   2 290 000   

Projektmenedzsment               3 700 000   3 700 000   

Összesen 39 608 807   20 449 997   1 399 997   6 600 003   8 000 000   76 058 804   59 101 196   14 840 000   150 000 000   

 



 



2. sz. melléklet 
 

 
TÁMOGATÓ  HOZZÁJÁRULÓ  NYILATKOZAT 

 
 
 
 

Alulírott Polics József elnök, mint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hivatalos 

képviselője nyilatkozom, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  által benyújtott, TOP-

4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati 

konstrukció keretében megvalósuló „ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a 

Komlói Kistérségben” című projekt beruházásával egyetértek, a fejlesztést szükségesnek tartom és szakmailag 

támogatom. A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés végrehajtásához, a támogatási időszak során 

megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez hozzájárulok. 

 
 
Kelt: …………………………………, 2016.  
 

 
 
 

       ………………………………………………………… 
Polics József 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
     Elnök 

 



3. sz. melléklet 
 
 

TÁMOGATÓ  HOZZÁJÁRULÓ  NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott, ………………………… polgármester, mint  a …………………………….. Önkormányzat hivatalos képviselője 

nyilatkozom, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  által benyújtott, TOP-4.2.1-15 kódszámú, 

„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében megvalósuló 

„ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a Komlói Kistérségben” című projekt beruházásával 

egyetértek, a fejlesztést szükségesnek tartom és szakmailag támogatom. A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés 

végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez hozzájárulok, a kötelező fenntartási 

időszakban a fejlesztés cél szerinti használatát biztosítom. 

 
 
Kelt: …………………………………, 2016.  
 

 
 
 

       ………………………………………………………… 
(Név) 

          (Település) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



4. sz. melléklet 
 
 

TÁMOGATÓ  ÉS TULAJDONOSI  HOZZÁJÁRULÓ  NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott, ………………………… polgármester, mint a …………………………….. Önkormányzat hivatalos képviselője 

nyilatkozom, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  által benyújtott, 

………………………………………… (cím) hrsz számú ingatlanon a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében megvalósuló „ Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a Komlói Kistérségben” című projekt beruházásával egyetértek, a fejlesztést 

szükségesnek tartom és szakmailag támogatom. 

Továbbá nyilatkozom, mint a fent megjelölt címen és helyrajzi számon található ingatlan tulajdonosának képviselőjeként, hogy 

a pályázat keretében megvalósuló fejlesztés végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 

fejlesztésekhez hozzájárulok, biztosítom, hogy az ingatlan a pályázat kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára 

rendelkezésre álljon. 

 
Kelt: …………………………………, 2016.  
 

 
       ………………………………………………………… 

(Név) 
           (Település) 

 
 

 



 
3. sz. napirend 

 
2015. évi költségvetés előirányzatainak módosítása, a beszámoló megalapozása 
 
Előadó:  Polics József  elnök 
Meghívott:   Kiss Béláné   GESZ igazgató 
 
Az Elnök ismertette, hogy az előterjesztés a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2/2015. 
(II.17.) sz. Tct. határozatával elfogadott 2015. évi költségvetésének módosítását tartalmazza.  
 
Kiss Béláné kiegészítette a napirendet annyival, hogy kerekítések, kormányzati funkciók, átadott-átvett 
pénzeszközök pontosítása történt meg, a 2015. évi költségvetési gazdálkodás beszámolójával 
megegyezően. A 2015. februári társulási ülésen elfogadott fő előirányzatok nem változnak.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

9/2016. (III.30.) Tct. határozat 
 

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. 

 
 
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 

 
 

4. sz. napirend 
 
A Beregszászi Járással kötendő együttműködési megállapodás  
 
Előadó: Polics József  elnök  
 



Polics József elnök felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztés hibásan került kiküldésre, mert a határozati 
javaslat 1. pontjának végén tévesen bent maradt egy törölni kívánt félmondat. Kérte, hogy a 
döntéshozatalkor ezt a javítást a Tanács vegye figyelembe. 
 
Polics József elnök elmondta, hogy Beregszászi Járás együttműködési megállapodás kötési szándékával 
kereste meg a Társulást. Az előterjesztésben a Beregszászról megküldött megállapodás, a javaslatuknak 
megfelelő formában és tartalommal szerepel. Együttműködést fogalmaz meg az oktatás, kultúra, sport, 
állami közigazgatás, gazdasági és ifjúsági csereprogramok területén. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

10/2016. (III.30.) Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – a Beregszászi Járással kötendő együttműködési megállapodásról 
szóló előterjesztést megvitatta. 
 

1. A Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal együttműködési 
megállapodást kíván kötni a Beregszászi Járással.  

 
2. Felhatalmazza az Elnököt, hogy a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás nevében 

aláírja a Beregszászi járással kötendő 1. sz. melléklet szerinti megállapodást.  

 
 

 Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 

 



1. sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 
 
A Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal, a Beregszászi Járási Tanács és a 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás között a határon átnyúló 
együttműködésről 

 

A megállapodás létrejött egyrészről: 
 

Megnevezés: Beregszászi járás, Kárpátalja 
 

Képviseli:  
1.) Beregszászi Járási Tanács – Sín József tanácselnök személyében 

Tel.: .: 00380 (03141)2-21-40 
Fax.: .: 00380 (03141)2-45-27 
E-mail: berrajrada@beregvidek.uz.ua 
Honlap: www.beregvidek.eu 

 

2.) Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal - Petruska István elnök 
személyében 

Tel.:  00380(03141)4-32- 09 
Fax.: 00380(03141)4-30-42 

          E-mail: admin.bereg-rda@carpathia.gov.ua 
Honlap: www.bereg-rda.gov.ua 

Cím: 90202 Beregszász, Munkácsi utca 6. Kárpátalja, Ukrajna. 
 

másrészről: 
 

Megnevezés: Komlói Kistérség Önkormányzati Társulás - Polics József elnök 
személyében 
Cím: 7300 Komló, Városház tér 3., Magyarország 
Tel.: 0036/72584-000 
Fax:  0036/72584-005 
Email: komloter@komloikisterseg.hu 
Honlap: www.komloikisterseg.hu 
 

között, az alulírott napon és helyen, a következőkről: 
 

1.) A megállapodás célja a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal, a 
Beregszászi járás (Asztély, Badaló, Bótrágy, Bátyu, Bene, Beregujfalu, Borzsova, 
Vári, Nagybakta, Nagybereg, Nagybégány, Halábor, Gát, Gecse, Gut, Déda, 
Zápszony, Kovászó, Kaszony, Kigyós, Macsola, Muzsaj, Alsóremete, Oroszi, Papi, 
Rafajna, Szvoboda, Csetfalva, Csoma, Som, Jánosi) valamint a Komló város és a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (Bikal, Bodolyabér, 



Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Hosszúhetény,  Kárász, Komló, Köblény, Liget, 
Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, 
Oroszló, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény) közötti együttműködés 
megszervezése, illetve annak további bővítésére az oktatás, kultúra, sport, turizmus, 
állami közigazgatás, gazdaság és ifjúsági csereprogramok terén. 

2.) A Partnerek kölcsönösen tájékoztatják egymást a határokon átnyúló együttműködés 
lehetőségeiről az adott megállapodáshoz megfelelően, illetve kezdeményezik a 
lehetőségek kiaknázását. 

3.) A Partnerek részvétele az adott együttműködésben szabad akaratukból kiindulva az 
egyenjogúság elvén alapszik.  

4.) Az adott együttműködés külön álló jogi személy létrehozatala nélkül valósul meg a 
megegyező felek országai hatályban lévő törvényeinek megfelelően.  

5.) A megállapodás a kezdeményező partnerek aláírásának napjával lép hatályba.  

II. 
 

1.) A megállapodás területi hatálya Ukrajnában a Beregszászi járás, a magyarországi 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás területére terjed ki.  

 
III. 

 
1.) Az együttműködés főbb területei: 

• A területfejlesztést érintő tapasztalatok, illetve információk cseréje; 

• A közigazgatási intézmények működési elveinek elsajátítása; 

• A munkaerőpiacot érintő tapasztalatok, illetve információk cseréje; 

• Tapasztalatcsere az alapfokú oktatást érintő kérdésekben, különös tekintettel a 
hátrányos helyzetű gyermekek segítésére; 

• Konzultáció a kultúra és gazdaság területén megvalósuló rendezvényekről és 
fellépésekről; 

• Az együttműködő felek régióinak propagálása, azok vonzerejének növelése 
érdekében; 

• A turizmus és az idegenforgalom fejlesztése, népszerűsítése; 



• Kölcsönös határokon átnyúló együttműködés a kultúra terén, a közös 
kulturális örökség ápolása; 

• Az együttműködő felek területén élő lakosság közötti baráti illetve testvéri 
kapcsolatok kialakításának elősegítése; 

Közös sportrendezvények megszervezése, illetve 
 

• Közös projektek, illetve programok kidolgozása, megvalósítása, támogatása, 

IV. 
 

Záró rendelkezések 
 
A jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, ami alapul szolgál olyan konkrét 
megállapodások és szerződések aláírásához, melyek tartalma a jelen megállapodásban 
megfogalmazott célok elérésére irányul.  
A jelen megállapodás megvalósítása érdekében a felek személyesen vagy levélváltás útján 
egyeztetik, illetve rögzítik a közös rendezvények és intézkedések részletes menetrendjét. 
 
Ezen megállapodás három eredeti példányban készült, amelyekből egy-egy példányát az 
aláíró felek kapják.  
 
A felek egyetértenek a megállapodás szövegezésével, céljaival és azt mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.  
 
Jelen megállapodást a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 10/2016. 
(III. 30.) sz. Tct. határozatával jóváhagyta.  
 
Beregszász, 2016. május 8. 
 

Sín József elnök      Polics József elnök 
    Beregszászi Járási Tanács      Komlói Kistérség Többcélú  

                Önkormányzati Társulás   
 

        Petruska István elnök 
    Beregszászi járási Állami  
       Közigazgatási Hivatal 



 

УГОДА 
 
Між Берегівською  райдержадміністрацією, Берегівською районною радою та  
Асоціацією органу місцевого самоврядування Багатоцільового напрямку міста 

Комлов про транскордонне співробітництво. 
 
Угода, укладена з однієї сторони: 
 
Назва: Берегівський район, Закарпаття 
 
в особі: 
1) Берегівської  районної ради – в особі голови районної ради  Йосипа Шіна  
Тел.:. 00380 (03141) 2-21-40 
.:. Факс 00380 (03141) 2-45-27 
Електронна пошта: berrajrada@beregvidek.uz.ua 
Веб-сайт: www.beregvidek.eu 
 
2) Берегівської райдержадміністрації - в особі голови райдержадміністрації Іштвана 
Петрушки 
Тел .: 00380 (03141) 4-32- 09 
Факс :. 00380 (03141) 4-30-42 
          Електронна пошта: admin.bereg-rda@carpathia.gov.ua 
Веб-сайт: www.bereg-rda.gov.ua 
Адреса: 90202 Берегово, вул. Мукачівська, 6 , Закарпатської області, Україна. 
 
з іншої сторони: 
 
Ім'я: голова Асоціації органу місцевого самоврядування Багатоцільового напрямку 
міста Комлов в особі Йосипа Поліча  
Адреса: 7300 м. Комлов, площа Варошгаз,3, Угорщина 
Тел .: 0 036 / 72584-000 
Факс: 0036 / 72584-005 
E-mail: komloter@komloikisterseg.hu 
Веб-сайт: www.komloikisterseg.hu 
 
Між сторонами підписано про наступне:   
 
1) Мета угоди між Берегівською  райдержадміністрацією, Берегівським районом 
(Астей, Бадалово, Батрадь, Батєво, Бене, Берегуйфолу, Боржава, Вари, Велика Бакта, 
Великі Береги, Велика Бегань, Галабор, Гать, Геча, Гут, Дийда, Запсонь , Квасово, 
Косонь, Кідьош, Мочола, Мужієво, Нижні Ремети, Оросієво, Попово, Рафайново, 
Свобода , Четфалва, Чома, Шом, Яноші) та Асоціацією органу місцевого 



самоврядуванням Багатоцільового напрямку міста  Комлов (Бікол, Бодойобер, 
Едьгазошкозар, Гедьгатмороц, Госугетень, Карась, Комлов, Коблень, Лігет, 
Модьорегредь, Модьоргертеленд, Модьорсейк, Манфо, Мазо,  Мечекпелешке, 
Орослов, Солотнок, Сарас, Сасвар, Тофу, Вейкень) подальше розширення освіти, 
культури, спорту, туризму, в області державного управління, економіки та 
молодіжних обмінів. 
 
2) Партнери обмінюватимуться інформацією про можливості прикордонного 
співробітництва відповідно до відповідною угодою і розпочнуть  експлуатацію 
можливостей. 
 
3) Участь партнерів на основі поточної співпраці з їх вільної волі, заснованої на 
принципі рівності. 
 
4) Це відбувається відповідно до законів, що діють в країнах між  сторонами без 
конкретної юридичної особи окремого співтворчості. 
 
5) Угода вступає в силу з дня підписання партнерами. 
 

II. 
 
1) дія договору дійсна на території України Закарпатської області Берегівського 
району, та Асоціації органу місцевого самоврядування Багатоцільового напрямку на 
території Угорщини міста Комлов.   
 

III. 
 
1) Основні напрямки співробітництва: 
• Вплив досвіду роботи на регіональний розвиток та обмін інформацією; 
• Принцип роботи державних установ; 
• Вплив досвіду на ринок праці, а також обмін інформацією; 
• Обговорення з питань, що стосуються базової освіти, особливо для дітей з 
неблагополучних сімей для надання допомоги; 
• Консультації заходи в галузі культури та економіки; 
• регіони сприяння взаємодіючими сторонами, з тим, щоб підвищити їх 
привабливість; 
• Розробка, просування туризму; 
• Прикордонне співробітництво в галузі культури, культурної спадщини; 
• дружба і братерські відносини між взаємодіючими сторонами, населення, яке 
проживає в населених пунктах двох сторін; 
Загальна організація спортивних заходів. 
• Спільні проекти та розробки, впровадження, підтримка, програми 
 
 



Прикінцеві положення 
 
Ця Угода укладається на невизначений термін, що є основою для конкретних угод і 
підписання договорів, зміст яких спрямований на досягнення викладених у цій 
Угоді цілей. 
Для досягнення цієї угоди, сторони особисто або через обмін листами ведуть 
переговори і забезпечують проведення спільних заходів і дій. 
 
Угоду складено в трьох примірниках, з яких по одному оригіналу передається 
кожній стороні. 
 
Сторони домовляються про формулювання цієї угоди та підписують прийняття  
Угоди. 
 
Ця угода схвалена рішенням Асоціації органу місцевого самоврядування 
Багатоцільового напрямку м. Комлов Угорщина 
_________________________________________ 
 
 
 
Берегово, 8 травня 2016 року 
 
 
 
Йосип Шін                                                                        Йосип Поліч 
Голова Берегівської районної ради                  Голова Асоціації органу    
     місцевого самоврядування         
 Багатоцільового 
                                                                              напрямку міста Комлов             
                                                                                           
 
 
Іштван Петрушка 
Голова Берегівської райдержадміністрації  
 
 

 



 

5. sz. napirend 
 
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Kasziba Zsuzsanna  intézményvezető  
 
Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre. 

Polics József elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a házi segítségnyújtás szakmai tartalmában, az 
igénybevételi rendben, és a kötelező dokumentációkban jogszabályi előírások miatt 2016. évben jelentős 
változások történtek, e változásoknak valósult meg a szakmai programba való beépítése. A szakmai 
program egyéb elemei és adattartalmai is aktualizálásra kerültek, az elmúlt évben személyi változások 
voltak a vezetői körben, illetve módosult az intézmény alapító okirata is. A vonatkozó változások mind 
átvezetésre kerültek az SzMSz-ben is, ami a szakmai program mellékletét képezi.  

Kasziba Zsuzsanna elmondta, hogy az említett változások miatt indokoltnak tartotta egy új, egységes 
szerkezetbe foglalt Szakmai program elkészítését. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

11/2016. (III.30.) Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Szakmai 
Programjának jóváhagyása tárgyú előterjesztést megvitatta.  
 

1.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Integrált Szociális Központ szakmai programját és annak 
mellékleteit az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2.) A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámügyi Osztálya részére küldje meg a Komló Térségi Integrált Szociális Központ jóváhagyott 
szakmai programját. 

 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
 
 
Az Elnök sok sikert kívánt a megvalósításhoz. 
(A Szakmai Program a jegyzőkönyv végén található.) 



 
 

6. sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi közbeszerzési terve 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
A határozati javaslat kiosztásra került. 
 
Polics József elnök elmondta, hogy a közbeszerzési törvény szerinti ajánlatkérőknek tárgyév március 31. 
napjáig közbeszerzési tervet kell elfogadni és közzétenni. Tekintettel arra, hogy a Társulás a 2016. évben 
nem tervez közbeszerzést, a kiosztott közbeszerzési terv nullás adatokat tartalmaz. A közbeszerzési terv 
az elfogadást követően bármikor módosítható. A benyújtott pályázatok sikeres elbírálása esetén 
valószínű, hogy szükség is lesz a módosítására, és a tervezett közbeszerzések abban történő 
szerepeltetésére.  
 
A Pénzügyi bizottság határozatképesség hiányában nem tud határozatot hozni 2016. évi közbeszerzés 
tárgyában, ezért annak jóváhagyásáról a Tanácsnak kell döntenie. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

12/2016. (III.30.) Tct. határozat 
 
A Pénzügyi bizottság a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi közbeszerzési terve 
tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Pénzügyi Bizottság a mellékelt formában jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 2016. évi közbeszerzési tervét. 

 
2.)  A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéről  

intézkedjen 
 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
 



 

1. számú melléklet 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

2016. évi közbeszerzési terve  

 
  
  

Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:  

 

Hivatalos név: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Postai cím: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Város/Község: Komló  Postai irányítószám: 

7300                   
Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Polics József elnök 

  
Telefon: 06 / 72- 584 - 001 

               
E-mail:  polgarmester@komlo.hu; intfel.ph@komlo.hu;  

             

Fax: 06 / 72- 584 - 005 

Internetcím(ek) (adott esetben)  

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  
  
  

Az ajánlatkérő típusa   

Regionális/helyi szintű  

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő.  
  

Hivatkozva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltakra, az 
alábbiakban hozzuk nyilvánosságra a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi 
közbeszerzési tervét.  

 
  



 



Árubeszerzés  

 

Sor-
szám  Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 

(nettó) 

A kb. eljárás 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

1. - - - - 

2. - - - - 

3. - - - - 

 

Ép í tés i  be ruházás  

 

Sor-
szám  

Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 
(nettó) 

A kb. eljárás 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

1. - - - - 

2. - - - - 

3. - - - - 



Szo lgá l ta tás  

 

Sor-
szám  Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 

(nettó) 

A kb. eljárás 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

1. - - - - 

2. - - - - 

3. - - - - 

 
 

Szo lgá l ta tás i  koncessz ió  

 

Sor-
szám  Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 

(nettó) 

A kb. eljárás 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

1. - - - - 

2. - - - - 

3. - - - - 



Épí tés i  koncessz ió  

 

Sor-
szám  Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 

(nettó) 

A kb. eljárás 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

1. - - - - 

2. - - - - 

3. - - - - 

 
 
 
Komló, 2016. március 30.  
 
 
 
Jóváhagyta:  a közbeszerzési szabályzat alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága az …………………. 
számú határozatával. 
 
 

 
 
 
 



7. sz. napirend 
 
Egyebek: 
 
Dr. Csörnyei László elmondta, hogy Rózsavölgyi Péterrel egyeztetett a „Kezedben a 
biztonság” elnevezésű telefonos applikációval kapcsolatban, mely a bemutató alapján elnyerte 
tetszését. Kérdezte, hogy a Társulás pályázik-e? Költséghatékonyabb megoldás lenne, ha 
összefognának a tagönkormányzatok, és Társuláson keresztül együtt pályáznának. A 
szolgáltatás ilyen módon minden lakoshoz eljutna.  
 
Polics József elnök elmondta, hogy ezzel kapcsolatos anyag nem került a Tanács elé. 
Egyeztetések történtek az ügyben, és Komlóra vonatkozóan már kapott ajánlatot is. A 
szolgáltatáshoz egy fogadó állomás kiépítése szükséges, amit a komlói rendőrség elutasított. 
A Pécsi Vagyonkezelő fogadná a jeleket Komlóról, azonban az árbaj nem tudtak megegyezni. 
Az Elnök felajánlotta segítségét arra az esetre, ha a Társulási Tanács is kapna ilyen jellegű 
ajánlatot. 
 
Polics József elnök kérte a polgármestereket, hogy az alábbi napirendekkel kapcsolatban 
kezdeményezzenek képviselő-testületi döntést, és a határozat kivonatokat, támogatói 
nyilatkozatokat 2016. április 8-ig küldjék meg Komlóra: 
 

- Szászvár és Vékény települések orvosi ügyelethez való csatlakozása, és a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának ezzel 
összefüggő módosítása  

- „TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” 
pályázat benyújtása. 

 
Az ülést 14 óra 37 perckor bezárta. 
 
 

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



 
2. sz. melléklet 

2016.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 53 013 600 10 426 758 7 369 617 7 369 617 0 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 9 626 300 212 948 44 642 44 642 0 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 3 821 200 894 361 0 0 0 0 0 0

4 GESZ 57 805 600 3 460 506 0 0 0 0 0 0

5 Városgondnokság 32 868 600 10 368 791 5 412 533 5 228 668 183 865 0 0 0

6 Közös Önkormányzati Hiv. 46 540 600 14 542 802 1 545 660 1 540 613 5 047 0 0 0

7 Önkormányzat 158 529 659 62 003 635 6 868 694 568 747 5 768 607 531 340 0 0

362 205 559 101 909 801 21 241 146 14 752 287 5 957 519 531 340 0 0

60-91 nap közötti állomány 2016.03.09-én kifizetve.

Komló,..ó, 2016. 04. 04. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

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

(2016. 02 29.)

* Az Önkormányzat 31-60 nap közötti állományából garanciális munkák elvégzéséig visszatartott tétel 4.383e Ft (Gemenc Bau) 2016.03.09-én kifizetve.



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 
(2016. február havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2336 fő, 
aránya 10,0%.  

  2015. december  2016. január  2016. február  

 
Komló város 

976 971 971 10,50% 801 8,60% 

Teljes illetékességi területünk 2556 2466 2466 10,90% 2336 10,00% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában 

 



 

• Nyilvántartott álláskereső: 801 fő (-170 fő az előző adathoz képest), aránya 8,60% 

• Tartósan regisztrált: 169 fő (-36 fő az előző adathoz képest) 

• Álláskeresési ellátásban részesül: 158 fő 

• FHT: 199 fő (-39 fő az előző adathoz képest) 

Az álláskeresők számának jelentős csökkenése, adódik a közfoglalkoztatásban való részvételből, az 
elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésből támogatással, vagy támogatás nélkül, továbbá 
az ügyfelek jelentkezési kötelezettségségük elmulasztása következményeként a nyilvántartásból való 
törlésből. 

Közfoglalkoztatás (Komló város)  

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságán és Komló város intézményeiben 
közfoglalkoztatásban dolgozóknak 2016.02.29-vel lejárt a közfoglalkoztatási szerződésük. Ezzel 
egyidejűleg 2016.03.01-től 627 fő tud ismételten dolgozni a hosszútávú közfoglalkoztatásban, 
melyhez 845 052 520,-Ft támogatás párosul.  

Városunkban, várhatóan további közfoglalkoztatási programok indulnak április, május hónapban, 
melyekben lehetőséget kapnak ügyfeleink a munkavégzésre. 

Munkaer őpiac 

Változatlanul lehetőségük van a munkáltatóknak a GINOP 5.2.1. „Ifjúsági Garancia” program 
keretében pályakezdő munkavállalók foglalkoztatásához támogatást igényelni. 

A GINOP 5.1.1. „Út a Munkaerőpiacra” programban szintén lehetőségük van a foglalkoztatóknak 
támogatott munkavállalók alkalmazására. 

Március hónapban megélénkült a vállalkozni kívánók száma, 9 fő adott be támogatási kérelmet a 
vállalkozásának megkezdéséhez. 

 

Komló, 2016.04.04. 

 

    Tisztelettel: 

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 



 
4. sz. melléklet 

 



 

 



 
5. sz. melléklet 

 

 



 

 



 
6. sz. melléklet 

 

 



 
7. sz. melléklet 

 

 








