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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok, valamint a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a bizottságokra átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról, végül az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról az alábbiak szerint terjesztem elő. 

 
I. 

Lejárt határidej ű határozatok 
 
A 17/2016. (II.18.) számú határozat alapján az önkormányzat közbeszerzési szabályzata az 
önkormányzat honlapján közzétételre került, a határozat értelmében az intézmények 
elkészítették saját közbeszerzési szabályzatukat. 
 
A 29/2016. (III.3.) sz. határozat alapján az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának 
módosításával kapcsolatosan változásbejegyzési nemperes eljárást indítottunk a Pécsi 
Törvényszék előtt. 
 
A 44/2016. (IV.14.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 45/2016. (IV.14.) számú határozat alapján a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
részére a visszatérítendő működési támogatás biztosításáról szóló megállapodás aláírásra 
került, az utalás folyamatban van. 
 
A 46/2016. (IV.14.) számú határozat értelmében a közétkeztetési feladatok ellátására kötött 
megállapodás módosítása aláírásra került. 
 
A 47/2016. (IV.14.) számú határozat értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Komlói Tankerületét 2016. április 18-án kelt levelünkben tájékoztattuk, hogy a képviselő-
testület támogatja Vámos Ágnes kinevezését a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői állására. 
 
A 49/2016. (IV.14.) számú határozat alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évre vonatkozó 
üzleti tervének jóváhagyásáról a Zrt. a tájékoztatást megkapta. A társaság gázmotor-
beruházással kapcsolatos hitelének átütemezése ügyében egyeztetésre került sor az OTP Bank 
Nyrt.-vel 2016. április 20-án, mely egyeztetés eredményeként az OTP pótfedezet bevonása 
mellett jelezte hozzájárulási szándékát. A fedezetek biztosítása érdekében levélben 
megkerestük az elsődleges jogosult NGM-et és NFM-et. Hozzájárulásuk esetén a testület 
külön előterjesztés alapján dönthet a volt dávidföldi iskola és a volt Nagy László Gimnázium 
épületeinek első ranghelyi fedezetként történő felajánlásáról. 
 
Az 53/2016. (IV.14.) számú határozat alapján a Beregszászi Járás és a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési megállapodás május 8-án 
kerül aláírásra. 
 
Az 54/2016. (IV.14.) számú határozat alapján a jegyző a beregszászi kiküldetéshez szükséges 
valuta kiutalásáról gondoskodott. 
 



Az 55/2016. (IV.14.) számú határozat alapján az „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” tárgyú 
együttműködési nyilatkozat az érintettek részéről aláírásra került. 
 
Az 56/2016. (IV.14.) számú határozattal összhangban a polgármester aláírta a szennyvíz 
beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodást és az megküldésre került az NFP NKft. 
részére. 
 
Az 59/2016. (IV.14.) számú határozat alapján a polgármester a fellebbezőt a képviselő-
testület döntéséről indoklással ellátott határozattal tájékoztatta. 
 
 

II. 
 

A bizottságok 2016. március 30. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
Március 30-i ülésén a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása az orvosi 
ügyelethez történő csatlakozások miatt, valamint a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1.15 „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása tárgyú előterjesztéseket 
tárgyalta a bizottság. Zárt ülésen a 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II. című 
előterjesztésről foglaltak állást, majd települési szemétszállítási díj támogatások odaítéléséről 
döntöttek.  
Április 12-i ülésén a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
tárgyalt és lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálatáról döntött a bizottság. Zárt ülésen 
lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról született döntés, majd állást foglaltak a 2016. évi 
lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III. című előterjesztésről. Végezetül települési 
szociális kölcsön megállapításáról és szemétszállítási díj támogatások megállapításáról 
döntöttek. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
 
Március 3-án a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal tartott együttes ülést. 
Április 12-én tartott ülésén a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervének 
jóváhagyásáról, a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának 
jóváhagyásáról, az „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” tárgyú együttműködési 
nyilatkozatról, belterületi határvonal módosításáról, a Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 
hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, majd a szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi 
megállapodásról tárgyaltak. Döntés született a Kossuth L. u. 79. sz. alatti 6. sz. üzlethelyiség, 
valamint a Fenyő u. 25. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról, C. A. kertvásárlási kérelméről, 
P. B. ingatlanvásárlási kérelméről, az út-híd fenntartási keret és vízkár elhárítási keret 2015. 
évi felhasználásáról és 2016. évi felosztásáról és a közvilágítási hálózat bővítéséről. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 
Az április 12-i bizottsági ülésen a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói 
jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a KBSK tornacsarnok padlóburkolatának és a 
Komló Városi Sportközpont küzdőterének felújítása, a közétkeztetési feladatok ellátására 



kötött megállapodás módosítása, intézményvezetői pályázat véleményezése, a XXI. Kodály 
Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése, a Beregszászi Járás és a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési megállapodás 
szerepelt napirenden, majd döntött a bizottság a közművelődési és közgyűjteményi 
intézmények 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének elfogadásáról. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
Március 30-án a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződések módosítása, a TOP-
1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos 15/2016. (II.18.) és 33/2016. (III.3.) 
határozatok módosítása, a kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása (csak a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalta) és a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1.15 „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása (csak a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság tárgyalta) tárgyú előterjesztéseket tárgyalták. 
Április 12-i ülésén a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a 
Pécsi Egyházmegye részére, a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak biztosítandó 
visszatérítendő működési támogatás, a közétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás 
módosítása, majd a Baranya-Víz Zrt közgyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának 
jóváhagyása szerepelt a bizottság napirendjén. Állást foglaltak a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról, belterületi határvonal módosításáról, a beregszászi 
járásba szóló kiküldetésről, ezt követően pedig tájékoztató hangzott el az intézményi 
kötelezettségek értékéről. Végezetül a szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi 
megállapodásról, a Komló Városi Sportközpont küzdőterének és a KBSK tornacsarnok 
padlóburkolatának felújításáról tárgyaltak. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
Március 30-i rendkívüli ülésén a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
megállapodásának módosítása az orvosi ügyelethez történő csatlakozások miatt, a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződésének módosítása, az 
önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. 
Az április 13-i ülésen a rendőrkapitányság közbiztonság helyzetéről szóló beszámolója, a 
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése, a közétkeztetési feladatok ellátására 
kötött megállapodás módosítása, az „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” Együttműködési 
Nyilatkozat aláírása, majd a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása szerepelt a bizottság napirendjén. Állást foglaltak a Beregszászi Járás és a Komlói 
Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési 
megállapodásról, majd döntött a bizottság a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásáról és a Komló Szilvási városrészben és buszmegállókban 
térkamera rendszer telepítése tárgyú beszerzési eljárásról. 
 
 
 
 
 
 



III. 
 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben: 
2016. március 30-án: 

− 31 fő részére települési szemétszállítási díj támogatás odaítéléséről döntött. 
2016. április 12-én: 

− K. G-né, Komló, Juhász Gyula u. 4. fsz. 1. szám alatti lakásra vonatkozó 
határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződésének megkötését egyhangúlag 
elutasította. 

− T-né R. H. Komló, Jó szerencsét u. 14. as. 1. szám alatti lakásra vonatkozó 
határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződésének megkötését egyhangúlag 
támogatta. 

− D-né Ü. B. Komló, Alkotmány u. 24. fsz. 2. szám alatti lakásra vonatkozó 
határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződésének megkötését egyhangúlag 
támogatta. 

− Cs-né P. L. Komló, Arany J. u. 12. fsz. 1. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti szerződését 1 év időtartamra, 2017. április 12-ig engedélyezte 
megkötni. 

− Egy fő részére 60.000.- forint összegű települési szociális kölcsön 
megállapításáról döntött 12 havi részletfizetéssel. 

− Négy fő részére települési szemétszállítási díj támogatás odaítéléséről döntött. 
 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
− hozzájárult ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Kossuth L. u. 79. szám 

alatti lakóépület földszintjén, a 487/2/A/3 hrsz-ú üzletsoron lévő 6. számú 21 
m2 nagyságú helyiséget bérbe adja a Demokratikus Koalíció Baranya 02. sz. 
oevk-i szervezete (7623 Pécs, Mártírok útja 42.) részére 600 Ft/m2 + 27 % 
ÁFA, azaz 12.600,- Ft + 3.400,- Ft ÁFA (bruttó 16.000,- 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. 

− hozzájárult ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Fenyő u. 25. szám 
alatti 86/A/1 hrsz-ú 40 m2 nagyságú helyiséget bérbe adja a BELL-BON Bt. 
(7300 Komló, Diófa u. 1/2.)  részére 315 Ft/m2 + ÁFA, azaz 12.600,- Ft + 
3.400,- Ft ÁFA (bruttó 16.000,- 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 
utasítjotta a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, továbbá 
a bérleti szerződés elkészíttetéséről. Felhatalmazta a Városgondnokság 
intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 

− az önkormányzati tulajdonú komlói 9825 hrsz-ú 475 m2 nagyságú „kert” 
művelési ágú ingatlant értékesíti C. A. (Komló, Radnóti u. 5.) részére. A 
bizottság az ingatlan vételárát 60 Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta meg. 
Vevőknek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés 
díját (25.000,- Ft + áfa, azaz 31.750,- Ft) is. A bizottság utasította a jegyzőt, 
hogy intézkedjen az adásvételi szerződés elkészíttetése, a vételár és 



értékbecslési díj befizettetése iránt. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

− P. B. (Pécs, Pákolicz u. 7., levelezési cím: Komló, Arany J. u. 10.) részére 
értékesítette a komlói 2683 hrsz-ú 891 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú 
ingatlant. A bizottság az ingatlan vételárát 44.550,-Ft (áfa mentes) összegben 
határozta meg. Vevőnek a terület vételárán felül meg kell téríteni a forgalmi 
értékbecslés díját (25.000,- Ft + áfa, azaz 31.750,- Ft) is. A bizottság utasította 
a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés elkészíttetéséről, 
valamint a vételár és az értékbecslési díj befizettetéséről. Felhatalmazta a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

− a 2015. évi út-híd fenntartási keret és vízkár elhárítási keret felhasználását az 
előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadta. A bizottság a 
2016. évi út-híd fenntartási és vízkár elhárítási feladatokat a Városgondnokság 
által benyújtott javaslat szerint jóváhagyta. 

− az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklet II/A. 
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi közvilágítási fejlesztések 
megvalósítását jóváhagyta: 

1. Komló, Berek u. 2-4-6. sz. ingatlanok előtti közvilágítási hálózat 
kiépítése 

2. Komló, Bányászpark közvilágítási hálózat létesítése I. ütem 
3. Komló, Alkotmány u. és Függetlenség u. közötti szakaszon 

közvilágítási hálózat létesítése 
4. Komló, Fülemüle u. 41. sz. előtt közvilágítási lámpatest 

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

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
− megtárgyalta és elfogadta a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, 

valamint a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2016. évi munkatervét. 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
Március 30-án: 

− megtárgyalta Komló Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét, és azt 
az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyta. A bizottság utasította a 
jegyzőt, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2016. évi közbeszerzési 
tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről gondoskodjon. 

Április 13-án: 
− a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzéséhez és komlói telephelyre 

szállításához kapcsolódó beszerzés ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, 
hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérje fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 

1. Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3., E-mail: 
arpadteto@mecsekerdo.hu) 

2. Quad Ferro Trans Kft. (7300 Komló, Batthyány út 4., E-mail: qft@t-
online.hu) 



3. Major Antalné őstermelő (7304 Mánfa, Nagyszőlők 0598/33 hrsz., Levélcím: 
7301 Komló, Pf.:80.) 

− Komló Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében szereplő közvilágítási fejlesztésekkel 
kapcsolatos ajánlattételi felhívást megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 
alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

1. SMHV Kft.    7630 Pécs, Pécsváradi út 10. 
2. HORVÁTH Villamossági Kft. 7634 Pécs, Borostyán u. 10. 
3. WATT-ETA Kft.   7627 Pécs, Pósa L. u. 15. 
4. Kizso Villamosipari Kft.  7305 Komló, Iskola u. 2/A. 

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

 

IV. 
 

A részönkormányzatok 2016. április 1. óta végzett tevékenysége 

 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat  
 
Április 27-én lakossági fórumot követően közterület elnevezéséről foglaltak állást. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat  
 
Április 13-i ülésén vagyongazdálkodási kérdésekről, a Mecsek-Völgység-Hegyhát 
Egyesületből való kilépésről, valamint a temető karbantartásáról egyeztettek. 
Április 26-án lakossági fórumot követően közterület elnevezéséről foglaltak állást. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat  
 
A részönkormányzat április 8-i ülésén Siposné Gombos Gabriella részönkormányzati tag 
pótlólagos eskütételére, esküokmány átadására került sor, majd a Hízlalda utca 2683 hrsz-ú 
ingatlan értékesítéséről, a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületből való kilépésről, a 
kultúrház bérbeadásáról és a játszótér ügyéről folyt megbeszélés. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat  
 
2016. április 19-i ülésén a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületből való kilépésről és aktuális 
problémákról tárgyalt a részönkormányzat. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat  
 
Az április 12-i részönkormányzati ülésen a sikondai buszjárattal kapcsolatban folyt 
egyeztetés. 
 
Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat  
 
A 2016. április 28-i ülésen a részönkormányzat 2016. évi költségvetése szerepelt napirenden. 

 



V. 
 

Egyebek 
I. Tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről 
 
A képviselő-testület 8/2015. (II.19.) határozatában elfogadottakra figyelemmel az 
előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra az intézményi kötelezettségek értékéről 
szóló kimutatás. 
 
II. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási H ivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 

 
Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta 
folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

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

Határid ő: 2016. május 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

Komló, 2016. április 28. 
 

Polics József 
Polgármester 



1. sz. melléklet 
K I M U T A T Á S 

az intézményi kötelezettségek értékér ől 
(2016. 03 31.) 

Intézmény megnevezése 
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 6 970 893 0 0 0 0 0 0 

2 

Közösségek Háza, 
Színház- és 
Hangversenyterem 9 626 300 1 061 440 0 0 0 0 0 0 

3 
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 3 821 200 275 382 0 0 0 0 0 0 

4 GESZ 57 805 600 150 554 0 0 0 0 0 0 

5 Városgondnokság  32 868 600 18 222 069 7 256 299 7 217 944 38 355 0 0 0 

6 Közös Önkormányzati Hiv. 46 540 600 11 938 303 5 588 766 5 588 766 0 0 0 0 

7 Önkormányzat * 158 529 659 23 004 802 3 724 741 2 760 029 0 964 712 0 0 

Összesen: 362 205 559 61 623 443 16 569 806 15 566 739 38 355 964 712 0 0 
*Önkormányzat 61-90 nap közötti állománya a Corso számviteli rendszer 2016.évi díja.   

Komló, 2016. 04. 27. 
Aladics 
Zoltán 

irodavezető 



2. 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. március havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2740 fő, 
aránya 11,8%.  

  2015. december  2016. február  2016. március  

 
Komló város 

976 971 801 8,6% 1063 11,4% 

Teljes illetékességi területünk 2556 2466 2336 10,00% 2740 11,8% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 1063 fő (+262 fő az előző adathoz képest), aránya 11,4% 

• Tartósan regisztrált: 145 fő (-24 fő az előző adathoz képest) 

• Álláskeresési ellátásban részesül: 117 fő (-14 fő az előző adathoz képest) 

• FHT: 221 fő (+22 fő az előző adathoz képest) 

 
Az álláskeresők számának növekedése főként a közfoglalkoztatás intenzitásának csökkenéséből 
adódott. A Komlói Járás kikerült a kedvezményezett járások sorából, ennek következtében a START 
járási mintaprogramokra a járás települései nem pályázhattak, így a teljes közfoglalkoztatotti létszám 
elérése csak május hónapban várható a hosszabb távú közfoglalkoztatásba történő bevonással. 
 

Közfoglalkoztatás (Komló város)  

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságát: 

2016.03.01-2017.02.28. között 627 fővel  845 052 520 Ft elkötelezettséggel,   

2016.04.11-2017.02.28. között 100 fővel  122 988 182 Ft elkötelezettséggel, 

2016.05.02-2017.02.28. között   77 fővel       85 651 817 Ft elkötelezettséggel támogattuk. 

A közfoglalkoztatással párosuló irodai asszisztens, betanított szociális segítő képzések Komló 
városában március hónapban kellő számú résztvevővel elindultak. 

 

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. 

Megjelent az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás pályázati felhívása. Azok a 
legalább 1 hónapja regisztrált álláskeresők, akik önfoglalkoztatásukat beruházással párosuló 2 millió 
Ft-os vissza nem térítendő támogatással szeretnék indítani, pályázatukat 2016.05.31-ig nyújthatják be 
a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályára (Pécs, Király u.46.). Részletes 
felvilágosítást a Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kaphatnak, vagy a www.munka.hu 
honlapon, továbbá Komló város honlapján találhatnak. 

Több, közfoglalkoztatásból kikerülő álláskereső él azon új támogatási lehetőséggel, amely támogatást 
nyújt a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő elhelyezkedésük során. Ezen 
támogatási eszköz neve: „közfoglalkoztatottak elhelyezkedési támogatása”. A részletes szabályokról 
szintén a Foglalkoztatási Osztály munkatársai adnak felvilágosítást az érdeklődők számára. 

Komló, 2016.04.27. 

    Tisztelettel: 

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 








