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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok, valamint a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a polgármester és az 
alpolgármester elmúlt ülés óta folytatott munkájáról, a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendeletében átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alábbiak 
szerint terjesztem elő. 
 

I. 
Lejárt határidej ű határozatok 

 
A 156/2016. (IX.22.) sz. határozat alapján a Székely Bertalan utca és Ifjúság útja közötti útra 
vonatkozó adásvételi szerződés aláírásra került 2017. május 10. napján, és a vételár kifizetése 
is megtörtént. 
 
A 25/2017. (III.9.) sz. határozat értelmében a nem költségvetési szervekkel a támogatási 
megállapodások a határozatban megjelelőt határidőig, 2017. április 30. napjáig aláírásra 
kerültek. 
 
A 30/2017. (III.9.) sz. határozat alapján a lakáscélú támogatási kifizetése határidőben 
megtörtént, és a jelzálog bejegyezésre került. 
 
A 41/2017. (IV.28.) sz. határozat alapján Szabó István egyéni vállalkozóval megkötött 
támogatási szerződés a kedvezményezett általi felmondás alapján megszűnt, és a támogatási 
összeg visszafizetése megtörtént.  
 
A 43/2017. (IV.28.) sz. határozat alapján távhő közszolgáltatási szerződést kötöttünk a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt.-vel.  
 
A 44/2017. (IV.28.) sz. határozat alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. március 1-jei ülésén 
hozott határozatának jóváhagyásával kapcsolatos alapítói határozat kibocsátása sor került. 
 
A  51/2017. (IV.28.) sz. határozat alapján „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” (EFOP-1.5.2-16) című pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem jogosultsági 
vizsgálatát elvégezték, és megállapították, hogy az megfelel a felhívásban meghatározott 
jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel. 
 
A 53/2017. (IV.28.) sz. határozat alapján a módosított Közbeszerzési Szabályzat április 29-én 
hatályba lépett. 
 
A 56/2017. (IV.28.) sz. határozat alapján bérleti szerződést kötést kötöttünk az MVM 
Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel. 
 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2017. április 26-i ülésén véleményezte az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 



önkormányzati rendelet módosítását, a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” 
(EFOP-1.5.2-16) tárgyú előterjesztést, majd zárt ülésen állást foglalt a 2017. évi lakáscélú 
támogatások elbírálásával kapcsolatban. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2017. április 25-i ülésén véleményezte a tulajdonosi hozzájárulást a Szent Bernadett Tagóvoda 
fejlesztéséhez, Szabó István egyéni vállalkozó támogatási szerződésének kedvezményezett 
részéről történő felmondását, a VIP-GLOBAL Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő távhő közszolgáltatási szerződést, valamint a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. 2017. március 1-jei ülésén hozott határozatának jóváhagyását. Állást foglalt a 
Komló 3867/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű 
vagyonelem térítésmentes átvétele a Magyar Államtól, a megállapodás Komló Város és 
kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről, a Komló 
Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója és alapító okiratának 
módosítása, valamint a beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2016. évi 
tevékenységéről tárgyú napirendekkel kapcsolatban. Ezt követően tárgyalta az 
ingatlanvásárlásokhoz fedezet biztosítását, Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 
1. számú módosításának elfogadását, a pályázatot az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.), 
továbbá a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra 
pályázati felhívás közzétételét.  
Zárt ülésen az üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói 
Városgazdálkodási Zrt.-vel, illetve a bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind 
Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel tárgyú előterjesztések szerepeltek napirenden. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2017. április 25-i ülésén véleményezte a tulajdonosi hozzájárulást a Szent Bernadett Tagóvoda 
fejlesztéséhez, valamint a Komló Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját és alapító okiratának módosítását. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2017. április 25-i ülésén véleményezte a megállapodást Mánfa Község Önkormányzatával 
településrendezési költségek megtérítésének tárgyában, a Komló Városért Alapítvány 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját és alapító okiratának módosítását, Szabó István egyéni 
vállalkozó támogatási szerződésének kedvezményezett részéről történő felmondását, a VIP-
GLOBAL Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel 
megkötendő távhő közszolgáltatási szerződést, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. 
március 1-jei ülésén hozott határozatának jóváhagyását. Ezt követően tárgyalta a Komló 3867/1 
hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem 
térítésmentes átvételét a Magyar Államtól, a beszámolót Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről, és a az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására irányuló pályázatot (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi 
utca 2068 hrsz.). Állást foglalt a Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítő költségeivel, 
valamint a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra 
vonatkozó pályázati felhívás közzétételével kapcsolatban. Támogatta a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16) tárgyú előterjesztést, az ingatlanvásárlásokhoz 
fedezet biztosítását, majd megismerte az intézményi kötelezettségek értékéről szóló 
tájékoztatót. 



Zárt ülésen az üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói 
Városgazdálkodási Zrt.-vel, illetve a bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind 
Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel tárgyú előterjesztésen szerepeltek napirenden. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
2017. április 26-i ülésén véleményezte a Komló 3867/1 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának 
és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem térítésmentes átvételét a Magyar Államtól, a 
megállapodást Komló Város és kistérségi víziközműrendszerek ellátásáért felelős 
önkormányzatainak képviseletéről, a Komlói Fűtőerőmű Zrt-vel megkötendő távhő 
közszolgáltatási szerződést, a rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonság helyzetéről, 
valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentését. Ezt követően tárgyalta a 
megállapodást Mánfa Község Önkormányzatával településrendezési költségek megtérítésének 
tárgyában, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítását, és a közbeszerzési szabályzat módosítását. Állást foglalt  Komló város 
településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításának elfogadása, az egészségügyi 
alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, továbbá a helyi menetrend szerinti 
autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele 
tárgyában. Zárt ülésen az üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói 
Városgazdálkodási Zrt-vel, illetve az együttműködési megállapodás és bérleti szerződés kötése 
az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel című napirendek szerepeltek. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2017. április 12-én 

− Zárt ülésen döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 
• Komló, Kazinczy F. u. 5. 1/5. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
• Komló, Kazinczy F. u. 8. as. 2. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
• Komló Kazinczy F. u. 11. fsz. 1. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
• Komló Kazinczy F. u. 11. 1/1. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
• Komló Kazinczy F. u. 12. 2/5. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
• Komló, Arany J. u. 27. fsz. 2. szám alatti 1 szoba komfortos, 
• Komló, Anna akna 4. fsz. 3. szám alatti 1 szoba komfortos, 
• Komló, Anna akna 4. 1/4. szám alatti 1 szoba komfortos, 
• Komló, Jó szerencsét u. 10. 2/3. szám alatti 3 szoba komfortos, 
• Komló, Körtvélyes u. 9. fsz. 1. szám alatti 1 szoba összkomfortos. 

 
2017. április 26-án 

− Elutasította a Komló, Anna akna 3. 1/5. számú önkormányzati lakásra vonatkozó 
határozatlan idejű bérleti szerződés megkötését. 

− Elutasította a Komló, Kazinczy u. 13. fsz. 1. szám alatti önkormányzati lakásra 
vonatkozó határozatlan idejű bérleti szerződés megkötését. 

− Elutasított egy települési szociális kölcsönre irányuló kérelmet.  
 



 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2017. április  25-én 

− Döntött az út-híd fenntartási és vízkár elhárítási keret 2016. évi felhasználásáról, és a 
Városgondnokság által benyújtott javaslat alapján jóváhagyta a 2017. évi út-híd 
fenntartási és vízkár elhárítási feladatokat.  
 

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
2017. április 25-én 

− Jóváhagyta a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzatát. 

− Megtárgyalta és elfogadta a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, valamint 
a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót, valamint a 2017. évi munkatervét. 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2017. április 19-én 

− A Komló Város Önkormányzat intézményeiben villámvédelmi rendszerek felújításához 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást jóváhagyta, és elfogadta, hogy az önkormányzat az 
alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
a. KIZSO Villamosipari Kft. (7300 Komló, Iskola u. 11.) 
b. Gecsei Tamás (7632 Pécs, Aidinger J. u. 18.) 
c. Horváth Gábor (7623 Pécs, József A. u. 29.) 

− A Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonmáriafürdő, Vasúti sétány 7. 
(449. hrsz.) alatti üdülő ingatlan felújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást 
jóváhagyta, és elfogadta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
a. Dél-Balatoni Hulladékkezelő és Építőipari Kft. (8630 Balatonboglár, Március 15. 

tér 4.) 
b. BAU Kft. (8640 Fonyód, Kupa vezér u. 54.) 
c. BP Generál Kft. (8630 Balatonboglár, Kórház u. 26.) 

− A Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonmáriafürdő, Vasúti sétány 9. 
(453. hrsz.) alatti üdülő ingatlan felújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást 
jóváhagyta, és elfogadta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
a. Takács Gábor egyéni vállalkozó (7627 Pécs, Vadász u. 56/2.) 
b. Imrei Tibor egyéni vállalkozó (7300 Komló, Alkotmány u. 62.) 
c. Gyurkó Gábor egyéni vállalkozó (7300 Komló, Vértanúk u. 48.) 

 
2017. április 26-án 

− A „Balatonmáriafürdő, Vasúti sétány 7. (449 hrsz) alatti önkormányzati gyermeküdülő 
felújítása” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Dél-Balatoni Hulladékkezelő és Építőipari Kft.-t (8630 
Balatonboglár, Március 15-e tér 4.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 
2.330.000 Ft + AFA összeggel megkösse. 

− A „Balatonmáriafürdő, Vasúti sétány 9. (453 hrsz) alatti önkormányzati üdülő 
felújítása” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Gyurkó Gábor egyéni vállalkozót (7300 Komló, Vértanúk 
u. 48.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, 



hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 787.400 Ft + AFA összeggel 
megkösse. 

− A „Vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat intézményeiben 
villámvédelmi rendszerek felújítása” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Kiss Zsoltot (7300 
Komló, Iskola u.11.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 1.032.341 Ft + 
AFA összeggel megkösse. 

− A „Komló, Gorkij és Irinyi J. utcák egy szakaszának útburkolat-felújítása a 
Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
vonatkozó 317 909 Ebr azonosító számú támogatói okirata alapján" tárgyú ajánlattételi 
felhívást jóváhagyta, és elfogadta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
a. STRABAG Általános ÉpítĘ Kft. (7628 Pécs, Eperfás út 6.) 
b. SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 
c. SZTRÁDA 92 Kft. (7630 Pécs, Edison u. 3/a.) 
d. P-R ÚtépítĘ Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 
e. Baranya Aszfalt Kft. (7628 Pécs, Eperfás u. 12-14.) 
f. Benkala Kft. (1115 Budapest, Bártfai u. 44.) 

− A „Ivóvízvezeték felújítása, illetve kiváltása az 1818/2016.(XIL22.) Korm. határozat 3. 
pont 47. sorszám szerinti projekt megvalósítása keretében" megnevezésű kivitelezés 
műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyú ajánlattételi felhívást jóváhagyta, és 
elfogadta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
a. ROAD-TERV Tervező és Vállalkozó Bt. (7100 Szekszárd, Kerámia u. 93.) 
b. Útvonal 2002 Bt. (7100 Szekszárd, Napfény u. 36.) 
c. Mélyépinvest Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) 

 
2017. május 3-án 

− A települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzéséhez és komlói telephelyre 
szállításához kapcsolódó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és az egyetlen 
érvényes ajánlatot tevő Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészetet (7628 Pécs, Árpádtető 
3.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a polgármestert a 
szállítási szerződés megkötésére. 

 
 

 IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat  
2017. május 16-án tartott ülésén a játszótér kialakítása tárgyú napirend keretében az elnök 
tájékoztatást adott arról, hogy a képviselő-testület a soron következő ülésén tárgyalja 
Mecsekjánosi plébánia területének 50 évre történő használatba vételét. A tervezett fejlesztés 
részleteinek ismertetésére került sor. 2017. május 26-án lesz a faluban Püspök atya miséje. Az 
alkalomra meghívók készültek, és az elnök kérte a tagokat, hogy azokat szétosztásában, majd 
az utána tartandó agapé előkészületeiben segédkezzenek. Egyebek napirend keretében pedig 
szó volt a patakpart helyreállításáról VIS maior keretében, és meghatározták a falunap 
teendőivel kapcsolatban tartandó következő ülés időpontját. 
 
 



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. 
 
III. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről 
 
A képviselő-testület az 55/2017. (IV.28.) számú határozatában döntött arról, hogy az 
Önkormányzatnak a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás Komló Város Közigazgatási területén történő ellátására fennálló 
közszolgáltatási szerződését 2017. június 30-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti, és 
felhatalmazott a megszüntető szerződés aláírására. A megszüntető szerződés testület által 
jóváhagyott szövegében elírások maradtak, melyek kijavítását követően az 3 sz. melléklet 
szerinti tartalommal írtam alá a szerződést. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási szerződés 
közbeszerzési eljárás eredményeként született, annak megszüntetéséről szükséges a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása. 
 

IV. Tájékoztató mobil színpad átadásáról 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem (a 
továbbiakban: Közösségek Háza) két lépéses átadás-átvételi eljárás során térítésmentesen 
átadta a Közösségek Háza leltárában szereplő acélszerkezetű mobil színpadot Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokságának (a továbbiakban: Városgondnokság). Az átadás-átvétel 
technikailag úgy tudott megvalósulni, hogy első lépésben a Közösségek Háza a mobil színpadot 
Komló Város Önkormányzatának adta át, és második lépésben került a tárgyi eszköz az 
Önkormányzattól a Városgondnokság kezelésébe. A jegyzőkönyvek megtekinthetők a 
ügyfélfogadási időben a Hivatal 105. irodájában. 
 
V. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 3. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2017. május 3-i ülésének jegyzőkönyve (a mellékletek 
terjedelmi okokból nem kerültek csatolásra, azok hivatali időben megtekinthetők a Titkársági 
irodán /104. iroda/).  
 
 
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, 
− a tájékoztatót a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről, 
− a tájékoztatót a mobil színpad átadásáról,  
− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatót, és 
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

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

Határid ő: 2017. június 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

Komló, 2017. május 18. 
 
 
 

Polics József 
Polgármester 



1. sz. melléklet 
 

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

(2017. 04. 30.) 

Intézmény megnevezése 
2017.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 47 183 276 1 337 888 240 809 240 809 0 0 0 0 

2 

Közösségek Háza, 
Színház- és 
Hangversenyterem 10 325 042 827 775 154 940 154 940 0 0 0 0 

3 
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 4 054 808 77 593 48 260 48 260 0 0 0 0 

4 GESZ 47 892 844 265 134 0 0 0 0 0 0 

5 Városgondnokság  33 597 800 16 038 602 4 402 738 4 402 738 0 0 0 0 

6 Közös Önkormányzati Hiv. 48 407 891 2 560 903 1 147 406 1 147 406 0 0 0 0 

7 Önkormányzat  275 241 152 36 682 402 436 145 436 145 0 0 0 0 

Összesen: 466 702 813 57 790 297 6 430 298 6 430 298 0 0 0 0 

           
 
          
          

Komló,.. 2017. 05. 15.      
Aladics 
Zoltán   

       irodavezető   



2. sz. melléklet 

 
  



 
  



3. sz. melléklet 
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Komló Város Önkormányzat   
Polgármestere, és Képvisel őtestülete részére 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képvisel ők! 

 

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a legfrissebb 
(2017. április havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2259 fő, aránya 
10,1%.  

  2017. február  2017. március  2017. április  

 
Komló város 

666 7,4% 812 9,0% 788 8,7% 

Teljes illetékességi területünk 2073 9,2% 2385 10,6% 2259 10,1% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 788 fő (-24 fő az előző adathoz képest), aránya 8,7% 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 189 fő (+4 fő az előző adathoz képest). 
• FHT: 134 fő (+6 fő az előző adathoz képest). 

 
 
Közfoglalkoztatás (Komló város)  

2017.03.01-vel indult Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának a 650 fős hosszabb távú 
közfoglalkoztatási programjaiban, a magas számú fluktuáció miatt folyamatos  a munkaerőigény, és a 
közvetítés. 

2017.04.01-vel ismét 25 fővel elindult városunkban a mentálisan, szociálisan és egészségügyi 
okokból hátrányos helyzetben lévők közfoglalkoztatási programja.  Május hónaptól már a Humán 
Innovációs Csoport Nonprofit Kft által 3 fő mentor és egy fő tréner segíti a program résztvevőit a 
felzárkózásban. A Habilitas Kft által biztosított egyszerű kézi munka mellett, a saját termék (papírból 
való kosárfonás, annak festése, textillel való bevonása) előállítása is folyamatos. 

 

Munkaer őpiac 

Változatlanul lehetőség van a GINOP 5.2.1,5.1.1 programok által biztosított támogatási lehetőségekre. 
A bér- és bérköltség támogatást azon munkáltatók számára tudjuk kiajánlani, akik a nyilvántartott 
álláskeresők meghatározott célcsoportjait kívánják alkalmazni.  

2017.03.01-2017.12.31. közötti időszakban ismét adható a közfoglalkoztatásból a versenyszférába 
kikerülők részére támogatás (közfoglalkoztatottak elhelyezkedési támogatása). A támogatás 
részletszabályait a 328/2015.(XI.10.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Folyamatosan lehet jelentkezni az Osztály által hirdetett munkaerő-piaci  képzésekre. Várjuk a 
szakképzettséggel nem rendelkezők jelentkezését, még abban az esetben is, ha jelenleg nem 
szerepelnek nyilvántartásunkban. 

Jelenleg érvényben lévő munkáltatói igények: villanyszerelő, szakács, felszolgáló, fémipari szakmák, 
kőműves, targoncavezető, ápolónő, eladó, betanított munkás, segédmunkás, operátor. 

 

Komló, 2017. május 23. 

 

    Tisztelettel: 

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 
 
 
 
 


