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Készült:  Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2010. május 6-i ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 20 fı képviselı. Hegedős István és Sarkadi László az ülésre 
késve érkezik, Németh Mária és Reszelıné Cser Sarolta képviselı igazoltan van távol. 
 
A polgármester 9 óra 13 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy 
az ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester köszöntötte Jakab Józsefnét, a Városi Múzeum és 
Természettudományi Győjtemény vezetıjét nyugdíjba vonulása alkalmából. Az 
önkormányzat nevében megköszönte pedagógusként, intézményvezetıként végzett 
kimagasló magas színvonalú tevékenységét. A polgármester emléklapot, továbbá 
megemlékezésül egy jelképes ajándékot nyújtott át részére. Életútjához sok sikert, jó 
egészséget kívánt. 
 
Jakab Józsefné köszöntet mondott a megemlékezésért. 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy egy Belgiumban tartott 
kórusversenyen a Kodály Gyermekkórus 1. díjat nyert. További sok sikert kívánt a 
kórusnak.  
 
A polgármester a kiküldött napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyet a 
képviselı-testület kézfenntartással egyhangúlag – 20 igen szavazat – elfogadott. 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az „EU Önerı Alap” 
pályázaton (KÖK kialakítása, továbbá Komló város kulturális intézményhálózatának 
és programkínálatának fejlesztése tárgyában) a teljes igényelt támogatási összeget 
(61.324.312,- Ft) elnyerte az önkormányzat. Az errıl szóló tájékoztató kiküldésre 
került. 
 
 

1. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó:  Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Lóránt Ákos  OEVB elnök 
 
Kiküldésre került a munkaügyi központ tájékoztatója a város és környéke munkaügyi 
helyzetérıl, valamint a Baranya Megyei 04. sz. OEVK-ban elért eredményrıl készített 
tájékoztató. (elıterjesztéshez csatolva) 
 



  

Páva Zoltán gratulált a fidesznek, és a megválasztott országgyőlési képviselınek, 
Polics Józsefnek. 16 éves országgyőlési képviselıi tapasztalatára alapozva kérte, hogy 
képviselje úgy a várost, ahogy megpróbálták ık képviselni. Gondolja át képviselı úr 
azokat a döntéseket, amiért bírálták (pl.: a kórház ügyében tett szerencsétlen szavazás, 
a szakközépiskolák anyagi támogatása ügyében tett szerepvállalása, illetve a Szociális 
Ellátó Kht-ben az ügyvezetı kinevezésekor az emberek bizonytalanságba tartása). Az 
ember életében elıfordul, hogy rossz döntéseket hoz, ilyenkor tudni kell 
felülemelkedni rajta, mert a város érdeke azt kívánja, hogy legyenek közös 
gondolataik. A polgármester azt kívánta, hogy amit Polics József a kampányban ígért, 
tudja megvalósítani. Az elmúlt idıszakban a városba az átlagnál jóval több fejlesztési 
pénz érkezett. Megítélése szerint a gazdasági válság Komlót erısen sújtotta. A 
legégetıbb probléma a munkanélküliség.  
A Gyurcsány és a Bajnai kormány is kiemelten kezelte Komlót. Kívánja, hogy ez 
folytatódjon, melyhez sok sikert kívánt. Az együttmőködéshez felajánlotta a 
segítséget.  
 
Polics József megköszönte polgármester úr jókívánságait. Véleménye szerint ez az 
eredmény nem jött volna létre, amennyiben nincs olyan baloldali érzelmő szavazó, aki 
ne támogatta volna ezt a változást. Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki ebben a 
folyamatban segítette. Nem a jobb- vagy a baloldal, hanem mindenki képviselıje akar 
lenni. Szintén felajánlotta az együttmőködését, mert anélkül nem lehet eredményeket 
elérni. Komló és környéke érdekében elıre kíván tekinteni, melyhez várja mindenki 
segítségét. 
A temetıi lakással kapcsolatban – ami véleménye szerint nem lakásként mőködik – 
arról érdeklıdött, hogy a testület döntését, a rendeltetésszerő használatot ki ellenırzi, 
illetve fizetnek-e a használatért.  
Tájékoztatást kért az akadálymentesítési pályázattal kapcsolatban a nyertesrıl, a DRV-
vel való egyeztetésrıl és a kerékpárúttal kapcsolatos pályáztatás törvénytelenségérıl.  
Komló-Víz Kft. tájékoztatásában az elızı ülésen felmerült vízdíjszámlázási probléma 
számszerőségét vizsgálta. A problémát az a tendencia jelenti, hogy a társasházaknak 
számlázzák ki a nem fizetık díjtételeit. Több közös képviselı is felkereste már ezzel 
kapcsolatban, akik a segítségét kérték. 
 
Folkner Károly dr. Szakács Lászlótól kért felvilágosítást az Olajos úrral energetikai 
kérdésekben folytatott tárgyalásokról. 
dr. Vaskó Ernı a temetıi lakással kapcsolatban elmondta, hogy a szerzıdés alapján 
üzemeltetı cég tájékoztatva lett a testület döntésérıl és azt kérték, tegyen javaslatot 
bérlıre. Bérleti díjat jelenleg nem fizetnek. A következı testületi ülésen a belsı 
ellenıri jelentéssel együtt – egy korábbi testületi határozat alapján – a teljes 
temetıüzemeltetés kérdése vissza fog kerülni a képviselı-testület elé. 
Az akadálymentes pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy Schnell Mihály nyerte 
meg a mőszaki ellenıri feladatokat. 
 
Páva Zoltán a DRV-vel kapcsolatban elmondta, hogy tárgyalások vannak 
folyamatban arról, hogy vegye át a völgységi szennyvízberuházás termékét, ugyanis 
egyes önkormányzatok annak idején kétszer vették fel az állami támogatást – 
önhibájukon kívül – és ezért az állam megbüntette ıket. A DRV hajlik erre, a 
vezérigazgató úr azt ígérte, hogy igazgatósági ülés elé viszi a témát.  
 



  

A kerékpárútnál nem törvénytelenség történt. A pályázaton a QFT Kft. nyert, azonban 
nem rendelkezett olyan mőszaki vezetıvel, aki útépítésben jártas, így a bizottság 
azonnal a TRIGON Kft-t hirdette ki gyıztesnek, akinek az ajánlata 6-7 m Ft-tal volt 
drágább. A kiviteli tervek most készülnek, amint megvannak, elkezdıdnek a 
munkálatok és szeretnék, ha a Komlói Napokra el is készülne a kerékpárút. 
 
Karnis Gyula (Komló-Víz Kft.) a vízdíjszámlázással kapcsolatban elmondta, hogy ha 
megtudhatná a közös képviselı nevét, elırébb jutnának a kérdésben. A Vízmővet ez 
ügyben még nem kereste fel egyetlen közös képviselı sem. Több fórumon elmondták 
már, hogy amikor egy szerzıdésbontásra sor kerül, akkor az addig felhalmozott 
tartozással a Komló-Víz Kft-nek kell foglalkoznia. Ezek után a Vízmőnek nincs 
rálátása arra, hogy a felmondott szerzıdéses fogyasztónak mennyi a fogyasztása. Plusz 
számlát nem állítanak ki, csupán a szerzıdések értelmében a fımérın leolvasott 
értéket számlázzák a társasház felé, akinek van mellékmérı szerzıdése, az annak 
alapján fizet.  
 
dr. Szakács László elmondta, hogy Olajos Zoltánnal azért találkoztak, mert 
energetikai beszállító szeretne lenni, csupán elírás történt, hogy beruházás szerepel a 
beszámolóban. Azzal brókerkednek, hogy a gázberuházókat tendereztetik, utána pedig 
ajánlatokat tesznek le. Komló városában nem tettek ilyen ajánlatot, mivel a 
határidıkbıl kicsúsztak. 
 
Gelb Miklós Vízmő ügyben jelezte, hogy még nem ülésezett az ad-hoc bizottság és a 
kért adatokat sem kapták meg. Több lakógyőlésen részt vett, ahol a lakók tájékoztatva 
lettek arról, hogy megnövekedett a kintlévıség, hiszen a Vízmő a vízdíj különbözetet 
kiszámlázza a ház felé. A szövetkezet, illetve a közös képviselet nem tud mást tenni, 
mint hogy ezt kifizeti. Ez a tendencia nem jó, valamiféle megoldást kell találni.  
 
Polics József elmondta, hogy a Hegyhát u 10. sz. épületben van a nagyobb összegő 
tartozás és Kais Gabriella a közös képviselı. Volt megkeresése máshonnan is, ahol 
önkormányzati bérlakások vannak, pl.: Irinyi u. 44. sz-ban 244 e Ft a tartozás. A 
júniusi testületi ülésen ezeket a kérdéseket vegyék figyelembe, ezeket valamilyen 
formában kezelni kell, mert az önkormányzat bérlıi. 
 
Páva Zoltán elmondta, hogy legutóbbi fogadóóráján két személy is azzal kereste fel, 
hogy elzárták a vizet a lakásban, bár van vízvételi lehetıségük. Az egyik lakó 280 e Ft, 
a másik 183 e Ft tartozást halmozott fel. Ezt sem lehet megengedni. Egyetért azzal, 
hogy védeni kell a lakókat is, de az önkormányzati többségi tulajdonú céget is.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése alapján – megtárgyalta és 
elfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a tisztségviselık, a 
bizottságok, a tanácsnok munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
szóló beszámolót.  



  

A képviselı-testület tudomásul veszi és jóváhagyja 
- Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel együttmőködési megállapodás kötésérıl, 
- a Komló-Víz Kft-ben üzletrészek vásárlásáról  
készített tájékoztatót. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
Határid ı: 2010. április 10. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 

2. sz. napirend 
 
Pannon Volán Zrt. beszámolója 2009. évi tevékenységérıl 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Horváth Zoltán vezérigazgató 
 
A pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést 
elfogadásra javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a pénzügyi és 
városüzemeltetési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével –megtárgyalta és 
elfogadta az elıterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Pannon Volán Zrt. 
2009. évre vonatkozó elıterjesztést, tájékozódott a szolgáltató tevékenysége során 
felmerült forgalmi és gazdálkodási adatokról.  
 
A képviselı-testület a 41/2009. (IV.23.) számú határozatában foglaltakat továbbra is 
fenntartja.  
 

 
3. sz. napirend 

 
Lakossági energia-megtakarítás támogatása 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
A pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést 
elfogadásra javasolják. 
 
Szarka Elemér elmondta, hogy a lakossági energia-megtakarítás támogatására a 
maradványból 7 m Ft-ot lehet fordítani. Ez a segítési forma sokat hoz a lakosságnak és 
a városnak is. A pályázók körénél korlátozó tényezıként szerepel, ha 50 e Ft/lakás a 
közüzemi tartozás, mert akkor nem lehet befogadni a pályázatot.  



  

A honismereti frakció ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a szőkebb közösségek 
feszültségei már kezdenek élezıdni a nemfizetı lakók miatt és a házon belül is 
békétlenség teremtıdhet. Tehát bizonyos lakók miatt kizáró mechanizmusok 
mőködnek. Ezek közösségromboló, káros hatásúak lehetnek. 
 
A fidesz frakció véleménye szerint kevés ez az összeg és, ha tavaly nincs maradvány, 
akkor idén nincs fedezet a pályáztatásra. A pályázatok nagyon népszerőek, ez a 
támogatási összeg nagyon kevés és hamar el fog fogyni. A pályázati kiírás pozitívuma, 
hogy a tavalyi diszkrimináció enyhülhet, nincs csak panel épület, hanem minden 
épület pályázhat, továbbá ki van terjesztve az egyedi nyílászáró cserékre is, ami tavaly 
nem szerepelt a kiírásban.  
 
A szocialista frakció felhívta a figyelmet, hogy az adott keretek között az egyik 
legjobban kivitelezhetı megoldás született és megfelelı konzultáció elızte meg a 
folyamatot. 
 
Gelb Miklós arról érdeklıdött, hogy miért van különbség a családi házban, illetve a 
társasházban élı embereknek meghatározott támogatási összeg között? A támogatási 
összeget a lehetı leghatékonyabban kellene elkölteni. Németh Mária javaslata kiváló. 
A városban a távfőtéses lakások nagyobb része még nem szabályozott. A legkisebb 
hozzájárulással a legnagyobb megtakarítást ezekben a lakásokban lehet elérni. Az 
elbírálásnál ezt vegyék figyelembe. 
 
Folkner Károly  elmondta, hogy a bizottság elıtt a megfelelés után a legfontosabb 
elbírálási szempont a fogyasztói energiahordozó megtakarítás nagysága, és realitás, 
illetve a beruházás gazdaságossága. 
 
Horváth László elmondta, hogy az alacsonyabb támogatás akkor érvényesül, ha egy 
társasház az összes lakásra pályázik. Ha csak egy lakó nyújt be pályázatot, akkor a 
magasabb összeget kapja. A családi ház, illetve a társasházi lakás esetén méretbeli 
különbségek vannak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, valamint a városüzemeltetési 
bizottság javaslatai alapján – megtárgyalta a lakossági energia-megtakarítás támogatására 
vonatkozó elıterjesztést. 
 
1. A képviselı-testület Komló Város 2010. évi költségvetésében elkülönített és 

rendelkezésre álló 7.194.000,-Ft fejlesztési célú pénzeszköz felhasználására – a Komló 
közigazgatási területén lévı lakóépületek energia-megtakarítását biztosító beruházások 
tárgyában – az 1. számú mellékletben foglaltak alapján pályázati felhívást tesz közzé. 

 

Határid ı:  2010. május 14. 
Felelıs:  Páva Zoltán  polgármester 



  

2. A pályázatok értékelésével kapcsolatos elıterjesztést a képviselı-testület szeptemberi 
rendes ülésére kell beterjeszteni.  

 

Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Páva Zoltán  polgármester 

 
3. A pályázatok elbírálására vonatkozó javaslattételre a képviselı-testület az alábbi 

ideiglenes bizottságot hozza létre:  
 

Elnök Szarka Elemér 
Tagok: Radics Kálmán 

Folkner Károly 
Vincze György 
Horváth László 

 

A bizottság megbízatása megválasztásával kezdıdik és a képviselı-testület támogatási keret 
felosztásról szóló döntésével szőnik meg. 
 

1. sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A LAKOSSÁGI ENERGIAMEGTAKARÍTÁS TÁMOGATÁSA 

 
I. A támogatás háttere, célja 
  

1. Komló Város Önkormányzata pályázatot hirdet a lakossági energia 
megtakarítás támogatására az önkormányzat 2010. évi költségvetésében erre a 
célra elkülönített beruházási célú keretbıl. 

 
2. A pályázati konstrukció célja: 

A támogatás célja a lakások energetikai korszerősítése, a lakossági 
energiafelhasználás mérséklése, a lakosság energetikai terheinek a csökkentése. 
 

3. A támogatásra rendelkezésre álló 2010. évi keretösszeg: 
7.194.000,-Ft 

 
II. A pályázók köre 
 

1. Támogatásra jogosultak: 
- Komló közigazgatási területén lévı lakás, lakóház megnevezéső ingatlanok 

tulajdonosai, komlói lakásszövetkezetek, illetve társasházak.  
 
2. Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem adható támogatás azon pályázó 

részére, amely: 
- csıd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt áll; 
- lejárt esedékességő, helyi-, illetve gépjármő adó, és azokhoz kapcsolódó 

késedelmi pótlék, bírság, valamint helyi közszolgáltatóval szemben fennálló 
közüzemi tartozással bír, kivéve, ha a hatóság, vagy szolgáltató számára 
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; (amennyiben a pályázó 
társasház, vagy lakásszövetkezet, a pályázattal érintett lakások 
haszonélvezıi,tulajdonosai kapcsán kell vizsgálni a lejárt esedékességő helyi-, 
illetve gépjármő adó tartozásokat, valamint helyi közmőtartozásokat). 



  

- társasház, lakásszövetkezet pályázó esetén az egy lakásra jutó – helyi 
közszolgáltatóval szemben fennálló – összes közüzemi tartozás az 50.000.- Ft 
összeget meghaladja, és fizetési halasztással vagy részletfizetési engedéllyel a 
szolgáltató részérıl nem rendelkezik.  

- a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz; (ill. közeli 
hozzátartozó) 

- a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis 
adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlıen 
bebizonyosodik; 

- magánszemély pályázó esetében a tulajdoni lapon tulajdonosként nem szerepel, 
 

III. A pályázati feltételek 
 

1. A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik az alábbi korszerősítésekre 
pályáznak: 

- 1994-ben, vagy 1994 elıtt épült lakóépületek nyílászáróinak utólagos 
hıszigetelése, illetve cseréje, 

- lakóépületek meglévı főtési rendszerének korszerősítése, 
 

2. A projekt támogatására vonatkozó speciális feltételek: 
- a pályázat keretein belül kizárólag lakóház, lakóépület, lakás korszerősítése 

támogatható, 
- pályázatot benyújtani a meglévı állapot energiatakarékosságot eredményezı 

korszerősítésének céljából lehet , 
- pályázni csak a kereskedelmi forgalomban kapható új anyagok beépítésével 

lehet, 
- csak nyílászáró korszerősítés esetén a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 

pályázatban szereplı nyílászáró felület (m2) X 25 ezer Ft/m2 összeget, 
- nyílászáró csere esetén kizárólag az 1,6 W/m2K, és az alatti hı átbocsátási 

tényezıjő, a termék gyártója nevére kiállított ÉMI Alkalmassági Bizonylattal 
rendelkezı nyílászáró szerkezetek (üvegezés + profilrendszer) építhetık be,  

- amennyiben a tulajdoni lapon a pályázó csak a széljegyen szerepel, az ingatlan 
adásvételi szerzıdését is mellékelni kell a pályázathoz,  

- a beruházást a támogatási szerzıdés aláírását követı 1 éven belül meg kell 
valósítani, indokolt esetben 30 nappal a szerzıdés hatályának lejárta elıtt az 
max. 1 évvel meghosszabbítható. 

- a beruházásnak a szerzıdésben rögzített befejezési határidejétıl számított öt 
évig fenn kell maradnia. 

 

3. Pályázatot nyújthat be az a magán- illetve jogi személy is, aki ugyanazon 
energia megtakarítással kapcsolatos korszerősítésre párhuzamosan támogatást 
igényel a Nemzeti Energiatakarékossági Program keretén belül. 

 

4. A tárgyévben megkezdett, de a pályázat benyújtásakor még be nem fejezett 
beruházásra igényelhetı támogatás. 

 

5. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amely 
- nem felel meg a környezetvédelmi és egyéb hatósági elıírásoknak, 
- nem eredményez közvetlen energiahordozó megtakarítást, 
- nyaraló vagy hétvégi ház bejegyzéső ingatlan, valamint  
- új lakóépület, illetve lakóépület bıvítés, korszerősítésére irányul. 



  

IV. A pályázattal elnyerhetı támogatás 
 

1. A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás, ami utólagos 
finanszírozással, teljesítésigazolás és számlák alapján történik. 

 
2. A támogatás mértéke: 
- egy lakás energetikai korszerősítésére benyújtott pályázatnál a beruházási 

költség maximum 30 %-a, amely nem haladhatja meg a bruttó 250.000,-Ft-ot, 
- lakásszövetkezetnél, illetve társasháznál a beruházási költség maximum 30 %-

a, amely nem haladhatja meg a beruházásban érintett lakásonkénti bruttó 
125.000,-Ft értéket. 

 
V. A pályázat benyújtásának módja, határideje 
 

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag pályázati formanyomtatványon 
nyújtható be 1 eredeti példányban. A formanyomtatvány letölthetı a 
www.komlo.hu honlapról, vagy beszerezhetı a Komló Város Polgármesteri 
Hivatala Városüzemeltetési irodáján. 
A pályázati formanyomtatványt hiánytalanul kitöltve, az elıírt egyéb 
mellékletek (igazolások) csatolásával kell zárt borítékban benyújtani Komló 
Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Irodájára postai úton, vagy 
személyesen (Komló, Városház tér 3. II. emelet 206. szoba) ügyfélfogadási 
idıben (hétfı, szerda 8.00-16.00-ig,). A borítékon fel kell tüntetni „Lakossági 
energia megtakarítás támogatása 2010. pályázat megnevezést”, valamint az 
igényelt támogatás összegét. 

 
2. A pályázatok benyújtása folyamatos. 

Beadási határidı: 2010. szeptember 1. (szerda) 13 óra 
 
3. A pályázónak a pályázat benyújtásakor  
- magánszemély esetében 1.000,-Ft 
- nem magánszemély esetében 3.000,-Ft 

egyszeri pályázati díjat kell fizetnie. A pályázat elbírálásától függetlenül a 
pályázati díj visszafizetésére nincs lehetıség. 

 
4. Amennyiben a beérkezett pályázatokban jelzett támogatási igény összértéke 

eléri a 7.194.000,-Ft-ot, úgy a pályázatok befogadása felfüggesztésre kerül. 
 
VI. Az elbírálás szempontrendszere 
 
1.  – a pályázat feltételi rendszernek való megfelelése, 

- a felhasználni tervezett anyagok, berendezések energetikai- mőszaki 
megfelelısége, 

- a fogyasztói energiahordozó megtakarítás nagyság és realitása, 
- a beruházás gazdaságossága, 
- elınyt élvez az a pályázat, mely többlakásos, távfőtéses lakóépületben a 

szabályozhatóság kialakítását célozza. 
- elınyt élvez az a társasházi (lakásszövetkezeti) pályázat, amely esetében a 

városi közmő szolgáltató felé semmiféle tartozás nem áll fenn. 



  

2. A pályázatok bírálatát a benyújtási határidıt követı borítékbontással 
egyidejőleg 2010. szeptember 2-án 13 órakor a képviselı-testület által 
létrehozott ideiglenes bizottság végzi. Hiányos pályázat esetén a pályázónak a 
felszólítást követıen 8 nap áll rendelkezésére a hiány pótlására.  

 
3. A nyertes pályázatokról a Képviselı-testület által létrehozott ideiglenes 

bizottság javaslata alapján az illetékes bizottságok véleményezése után Komló 
Város Önkormányzata Képviselı-testülete dönt a 2010. év szeptemberi rendes 
ülésén. 

 
4. A pályázókat a döntést követıen a Városüzemeltetési Iroda írásban értesíti.  

Támogatott pályázat esetén az önkormányzat a kedvezményezettel támogatási 
szerzıdést köt, a testület döntésétıl számított 6 hónapon belül. 

 
 
  Komló Város Önkormányzata 
 
 

4. sz. napirend 
 
Komló Város Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a 
térítési díjak és tandíj összegének megállapítására és fizetésének szabályairól 
szóló 7/1997. (III. 11.) sz. rendelet módosítása 
Elıadó: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
A közoktatási és az ügyrendi bizottság, valamint a frakciók  az elıterjesztést 
elfogadásra javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

9/2010. (V.7.) . számú 
r e n d e l e t e 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  FENNTARTÁSÁBAN MŐKÖDİ 

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN A TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS A TANDÍJ 

ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS FIZETÉSÉNEK 

SZABÁLYOZÁSÁRÓL  
szóló többször módosított 7/1997. (III.11.) számú (továbbiakban: Rendelet) rendelet 

módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. §-ban, a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény (továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdésének b./ pontjában, a 117. § (2) és (4) 
bekezdésében, valamint a 124. § (21) bekezdésének a./ pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben a térítési díj és 
tandíj megállapításának és fizetésének szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja: 



  

1. § 
 
A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(2)  Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzető tanuló, a testi, érzékszervi, 

középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való 
részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az elsı alapfokú mővészetoktatásban való 
részvételt is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú 
mővészetoktatásban való részvétel. (Kt. 114. §. (2).) 

 
2. § 

 
A Rendelet 3. § (2) b.) és c.) pontja és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
(2) b) a Kt. 115.§ (1) bekezdés c) pontja esetén 18 éven aluli tanulóknál 15%-a 

c) a Kt. 115.§ (1) bekezdés c) pontja esetén 18 év feletti, de 22 éven aluli tanulóknál 
20%-a. 

 
(5) A térítési díj csökkentett összege  nem lehet kevesebb annál az összegnél, mint a Kt. 

117. §. (1) bekezdésben az egyes szolgáltatások térítési díjához meghatározott alsó 
százalékhatár alkalmazásával megállapítható. Alapfokú mővészetoktatásban az e 
bekezdésben foglaltakat - beleértve a tanulmányi eredmények alapján történı 
díjcsökkentést is - azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj egy tanítási 
évben nem lehet kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív 
hozzájárulások egy tanulóra számított összegének zenemővészeti ág esetén tíz, más 
mővészeti ág esetén húsz százaléka. E rendelkezések a hátrányos helyzető tanulók 
tekintetében nem alkalmazhatók, tılük térítési díj nem szedhetı. 

 
3. § 

 
A Rendelet 4. § (1) b.) és (2) b.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek 

 

(1) b.) Alapfokú mővészetoktatásban a Kt. 115. §-ban meghatározottakat meghaladó 
tanórai foglalkozás, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, 
feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti 
oktatásban, továbbá annak, aki betöltötte a huszonkettedik életévét. 

 
(2) b.) Az (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott szolgáltatásokért a tandíj mértéke 

tanévenként a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25 %-
a. 

 
4. § 

 
(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdés kivételével – kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet 2. § (1) b) és c) pontja, valamint a 3. § (2) b) pontja 2010. szeptember 
1. napján lép hatályba. 

 
Komló, 2010. május 6. 

dr. Vaskó Ernı      Páva Zoltán 
címzetes fıjegyzı      polgármester 



  

5. sz. napirend 
 

Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi 
munkájáról 
Elıadó:   Páva Zoltán   polgármester 
Elıterjesztést készítette: Kiss Józsefné   ügyintézı 
Meghívott:   Varga Zsolt   Kistérségi Iroda vezetıje 
    Kasziba Zsuzsanna  intézményvezetı 
    Elmontné Popán Ildikó intézményvezetı 
 
(Hegedős István megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 21 fı.) 
 
Szigeti Szabolcs ügyrendi javaslata, mivel a 18. sz. „Beszámoló Komló Város 
Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a jegyzı és a 
gyámhivatal gyámhatósági tevékenységérıl” szóló elıterjesztés is hasonló témát ölel 
fel, egyben folytassák le a vitát és szavazzanak külön, ne térjenek a késıbbiekben újra 
vissza. 
 
A polgármester az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület kézfenntartással – 20 igen szavazattal – elfogadott.  
 
A szociális bizottság és a frakciók az elıterjesztést elfogadásra javasolják.  
 
A honismereti frakció említést tett arról, hogy az anyagban szerepel, hogy az 
alapellátó rendszernek hiányosságai vannak. 18 települési önkormányzatnál 
mulasztásos törvénysértés tapasztalható. Kérik, ha ilyen gondok vannak, akkor tegyék 
meg szükséges intézkedéseket. 
 
Szigeti Szabolcs felhívta a figyelmet, hogy a két elıterjesztés szinte ugyanazon 
mondatokkal került kiküldésre. Véleménye szerint mivel a gyámhivatal és a 
gyermekjólét munkája ugyanaz, célszerő a beszámolókat egyben kezelni. Felhívta a 
figyelmet, hogy nagyon sok a jogszabályi hivatkozás. Elég lenne csupán a jogszabály 
címét feltüntetni, ezáltal az anyag áttekinthetıbb lehetne.  
A beszámolók tartalmazzák az elveket, azonban a módszerekben, megoldásokban 
hiányosságok vannak.  
Az étkezést igénybevevık 48 %-ánál nem éri el a havi 28.500,- Ft az egy fıre jutó 
jövedelem. A városban 114 fı igen hátrányos helyzető idıs ember él, az ı segítésüket 
kiemelten kell kezelni a jövıben. 
Komlón átmeneti nevelteket is ellátnak. Jelenleg 41 fı él lakásotthoni rendszerben, 
akiknél az elmúlt években különbözı problémák jelentek meg (gyermekpszichiátriai, 
magatartás zavar, bőnelkövetés), amely olyan speciális igényeket követelne az 
ellátásban, amire ma Magyarországon és a dél-dunántúli régióban nincs lehetıség. 
Hiányolta a gyermekjóléti és gyámügyi beszámolóból az ilyen problémákat. Nagyon 
sok programot és jogszabályt ismertettek, de a fı feladat azoknak a családoknak a 
gondozása, akik ebben részt vesznek.  
A költségvetés összeállításánál figyelni kell, hogy azokon a területeken, amelyeken a 
normatívák jelentısen csökkentek, feladat többlet van, túlterhelt dolgozók vannak igen 
alacsony bérekért, ezen változtatni kell. 



  

Laho Andrea elmondta, hogy a két elıterjesztés annyiban függ össze, hogy a szociális 
törvény kimondja, hogy az önkormányzatnál vagy a kistérségi társulás fenntartásában 
mőködı intézményeknek évente egyszer be kell számolnia. A gyermekvédelemrıl 
szóló törvény pedig kimondja, hogy az önkormányzatnak a gyermekvédelemben 
végzett tevékenységérıl kell beszámolni. A gyermekvédelmi tevékenységbe a 
gyermekjóléti szolgálat, a bölcsıde és a gyámhivatali tevékenység tartozik. A 
gyermekjóléti szolgálatról szóló beszámoló az intézmény beszámolójából készített 
kivonat. A gyermekvédelmi beszámoló ettıl részletesebb anyag és más irányú. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztése és a 
szociális bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában lévı szociális és 
gyermekjóléti intézmények beszámolóját. 
 
A képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót az 1. sz. 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót a 
2. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 
 
 

6. sz. napirend 
 
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, valamint a jegyzı és a gyámhivatal gyámhatósági 
tevékenységérıl 
Elıadó: Páva Zoltán    polgármester 
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó  intézményvezetı 

Kasziba Zsuzsanna  ügyvezetı 
Benácsné Rácz Éva  intézményvezetı 
Szabó Gabriella  bölcsıdevezetı 

 
A szociális bizottság és a frakciók az elıterjesztést elfogadásra javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 



  

A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a szociális bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta és az elıterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadta Komló Város Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, valamint a jegyzı és a gyámhivatal gyámhatósági tevékenységérıl szóló 
beszámolót.  
 
A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Dél-
dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
 
Határid ı: 2010. május 31. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 

7. sz. napirend 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttmőködési 
Megállapodása módosítása 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Varga Zsolt  Kistérségi Iroda vezetıje 
 
A szociális bizottság és a frakciók az elıterjesztést elfogadásra javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a szociális bizottság 
véleményének figyelembevételével – megvitatta a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Együttmőködési Megállapodása módosítását. 
 
1.) A képviselı-testület hozzájárul a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Együttmőködési Megállapodása – függelék: szociális és gyermekjóléti 
intézmények - módosításához, a Szociális Szolgáltató Központ székhelye 7300 
Komló, Kossuth L. u. 103. címre módosul. 

 
2.) A képviselı-testület hozzájárul a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Együttmőködési Megállapodása – függelék: szociális és gyermekjóléti 
intézmények - módosításához, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
székhelye 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. címre módosul. 

 



  

3.) A képviselı-testület hozzájárul a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Együttmőködési Megállapodása módosításához, a Kistérségi Iroda 
székhelye 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. címre módosul. 

 
4.) A képviselı-testület hozzájárul a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Együttmőködési Megállapodása módosításához, a Szilvási Bölcsıde és 
Családi Napközi 7300 Komló, Függetlenség u. 28. szám alatti intézmény 
megnevezésével. Az intézmény a III/B Ágazati feladatok – szociális feladatok, 
valamint a függelékben kerül nevesítésre az Együttmőködési Megállapodás 
fejezeteiben. 

 
5.) A képviselı-testület hozzájárul a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Együttmőködési Megállapodás módosításához a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezéseinek 
megfelelıen, az irányítói és alapítói jog fogalma átvezetésre kerüljön. 

 
6.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a minısített többséggel hozott 

döntésrıl szóló határozati kivonatot a Kistérségi Iroda címére küldje meg – a 
szociális és gyermekjóléti intézmények mőködési engedély kérelmezése miatt. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
 

 

8. sz. napirend 
Szilvási Bölcsıde átszervezése 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Varga Zsolt  Kistérségi Iroda vezetıje 
  Szabó Gabriella intézményvezetı 
 
A szociális, a pénzügyi, valamint az ügyrendi bizottság, továbbá a frakciók az 
elıterjesztést elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a szociális, a pénzügyi, valamint az 
ügyrendi bizottságok véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Szilvási Bölcsıde 
átszervezését. 
 
1. A képviselı-testület jóváhagyja a Komló Város Önkormányzata, valamint a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás közötti feladat-ellátásról és a feladat-
ellátását szolgáló intézményi vagyon átadásáról szóló megállapodást az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

 

Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs:  Páva Zoltán  polgármester 



  

2. A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás által fenntartott jogutód Szilvási Bölcsıde és Családi 
Napközi intézmény normatívával, intézményi saját bevétellel, valamint harmadik 
féltıl átvett támogatás értékő mőködési bevétellel nem fedezett, tényleges felmerülı 
többletköltségét Komló Város Önkormányzat tárgy évi költségvetésben biztosítja. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  Páva Zoltán   polgármester 

 

1. számú melléklet 
Megállapodás 

 
amely létrejött egyrészrıl Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 
3.) képviseli: Páva Zoltán polgármester (Továbbiakban: Átadó), másrészrıl Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (7300 Komló, Városház tér 3.) képviseli: 
Kovács Gyula és Kiss Gyula elnökhelyettesek (továbbiakban: átvevı) között a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. (továbbiakban:Ötv.) 8. §.-ának (1-2) 
bekezdései, valamint a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. Tv. (továbbiakban: Gyvt.) 94. §. –ának (3) a), illetve 94/A pontja alapján a 
bölcsıdei ellátás feladatának átadás-átvétele, valamint az e feladat ellátásáról szolgáló 
intézményi vagyon térítésmentes használatba adása tárgyában az alábbiak szerint: 
 

1. Átadó átadja, átvevı átveszi a Gyvt. 94. §. (3) bekezdés a) pontja alapján 
kötelezı feladatát képezı gyerekek napközbeni ellátását biztosító bölcsıdei 
feladatok ellátását, a jelenleg Komló Város Önkormányzat fenntartásában 
mőködı „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsıde, Óvoda és Általános 
Iskola Szilvási Bölcsıde intézményegységének (továbbiakban: Szilvási 
Bölcsıde) mőködtetését 2010. július 1. napjától határozatlan idıtartamra. 

 

2. Átvevı kijelenti, hogy az intézményben a gyermekek nappali ellátása, 
bölcsıdei ellátással kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések betartásával magas szakmai színvonalon szervezi meg, saját 
intézménye útján biztosítja az ellátást úgy, hogy az minden idıben megfelel a 
szakmai szabályokban foglalat követelményeknek. 

 

3. Átadó 2010. július 1. napjától a feladatellátás idıtartamára tulajdonjogának 
fenntartása mellett térítésmentes használatba adja Átvevınek a tulajdonát 
képezı komlói 3803. hrsz. alatt felvett ingatlant, mely természetbe a Komló, 
Függetlenség u. 28. szám alatt található, és hozzájárul a térítésmentes használat 
jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.  Az Átadó kijelenti, hogy az 
ingatlan per-, teher és igénymentes. 

 

4. Átadó 2010. július 1. napjától a feladatellátás idıtartamára Átvevı részére a 
tulajdonát képezı, a Szilvási Bölcsıde intézményegységhez tartozó 
berendezési, felszerelési tárgyakat, eszközöket ingyenes használatra biztosítja 
azzal, hogy az eszközök karbantartása, javítása és pótlása Átvevıt terheli. 

 

5. Átvevı vállalja, hogy a jogutódlással átvett intézmény közalkalmazotti 
állományából a feladat – ellátáshoz szükséges 1 fı vezetı, 1 fı gazdasági 
ügyintézı, 8 fı gondozó, 2 fı takarító és 2 fı konyhai alkalmazott 
közalkalmazottnak a munkajogi jogutódlással történı átvétele érdekében a 
szükséges intézkedést 2010. június 30-ig megteszi. 



  

6. Átadót terheli az intézmény közalkalmazottainak 2010. július 5-én esedékes, 
2010. június havi illetménye. Átadó vállalja mindazon egyéb dolgozói 
juttatások kifizetését, amelyeknek esedékessége 2010. június 30-ig felmerül. 

 
7. Az intézmény tényleges átadás – átvételére – kölcsönös egyeztetés alapján – 

2010. június 20. és 30. között kerül sor, melyek során átadásra kerül: 
 

• a Szilvási Bölcsıde 2010. június 30. nappal készített leltára 
• az alkalmazottak jegyzéke, személyi anyaga, 
• a mőködéshez kapcsolódó iratok, nyilvántartások 
 

8. Átadó gondoskodik a Szilvási Bölcsıde 2010. június 30.-ig keletkezı szállítói 
számla és egyéb kötelezettségek határidıre történı kiegyenlítésérıl. 

 
9. Átvevı kijelenti, hogy az átvett ingatlant a rendes gazdálkodás szabályai 

szerint rendeltetésszerően használja. Az ingatlan felújítása, korszerősítése és 
alap vagyonbiztosítása Átadót terheli, míg az üzemeltetéssel, karbantartással 
járó kiadásokat Átvevı viseli. Átvevı a korszerősítési igényeket legkésıbb a 
költségvetési koncepció elkészítéséig köteles Átadó részére elıterjeszteni. 
Átadó és Átvevı megállapodik abban, hogy a megállapodás hatályának ideje 
alatt az ingatlan tekintetében Komló Város Önkormányzat vagyonrendeletét 
kell alkalmazni. 

 
10. Az Átvevı a megállapodás megszőnésekor köteles a használatba adott ingó és 

ingatlan vagyontárgyakat rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban 
visszaadni Átadó részére, a természetes elhasználódás figyelembevételével.  

 
11. Átvevı a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet elsısorban a 

központi költségvetés hozzájárulásából (normatíva) és egyéb állami 
hozzájárulásából biztosítja.  

 
12. Átadó vállalja, hogy az átadott feladat vonatkozásában az Átadóra jutó – 

normatíván, intézményi saját bevételen, valamint harmadik féltıl átvett 
mőködési célú pénzeszközön felüli – önrészt a tárgy évi költségvetésben jelen 
megállapodás fennállásáig biztosítja.  

 
13. Átvevı vállalja, hogy a költségvetés tervezés idıszakában, már a költségvetési 

koncepció készítése során az Átadóval elızetes egyeztetést folytat, és tárgyév 
január 15-ig a feladatellátás forrásainak biztosítása érdekében szükséges 
önkormányzati támogatási igényt, valamint az azt megalapozó költségvetési 
számításokat az Átadó részére benyújtja. Átadó a támogatást tárgyében havonta 
1/12-ed részben minden hónap 3. munkanapjáig folyósítja. 

 
14. Az átvevı  a tárgyévet követı év február 15-éig a tárgyévben jogszerően 

igénybevett és az Átvevıt ténylegesen megilletı állami források figyelembe 
vételével a támogatás felhasználásával elszámol, továbbá beszámol a jelen 
megállapodásban vállalt feladatok teljesítésérıl. 

 



  

15. Az átvevı kijelenti, hogy az átadás – átvétel elıtt vállalt az intézményre 
vonatkozó 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet bölcsıdék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése projekthez kapcsolódó kötelezettséget továbbra is 
Átadót terhelik. 

 
16. A megállapodás 6 hónapos felmondási határidıvel a naptári év utolsó napjával 

– december 31. – mondható fel. 
 

17. Szerzıdı felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredı, 
illetve a mőködés során felmerülı vitás kérdéseket elsıdlegesen tárgyalásos 
úton kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk 
rendezésére Komló Városi Bíróság illetékességét kötik. 

 
18. Jelen megállapodás 2010. július 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy a Szilvási 

Bölcsıde és Családi Napközi  2010. július 1-jén jogerıs mőködési engedéllyel 
rendelkezik. 

 
19. Jelen megállapodás Komló Város Önkormányzatának Képviselı–testülete 

…./2010. sz. határozatával, Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsa … /2010. Ttc.sz. határozatával jóváhagyta. 

 
Komló, 2010. ………………………… 
 
Páva Zoltán         Kiss Gyula 
polgármester        elnökhelyettes 
    Átadó              Átvevı 
 
 

9. sz. napirend 
 

Létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedések 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Huszár Zoltán iskolaigazgató 
 
A közoktatási és a pénzügyi bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést 
elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztése, a 
közoktatási, valamint a pénzügyi bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Kökönyösi Oktatási Központ engedélyezett létszáma csökkentésre tett 
javaslatot. 
 



  

A képviselı-testület „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, 
Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma. 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 
közoktatási intézményben a 2010. évi költségvetés finanszírozhatóságára tekintettel, a 
megtett szervezési és szervezeti intézkedés eredményeként meghatározott 
létszámleépítéshez az alábbiak szerint hozzájárul: 

 

A feladat-ellátási hely neve, 
Címe 

Engedélyezett 
létszáma 

Leépítésre 
kerülı létszám 

Leépítést 
követıen 

engedélyezett 
létszáma 

Kökönyösi Oktatási Központ 
Szakközépiskola 7300 Komló, 
Alkotmány u. 2. 

45 3 fı 42 

Kökönyösi Oktatási Központ Nagy 
László Gimnázium 7300 Komló, 
Gorkij u. 2. 

35 1 fı 34 

Kökönyösi Oktatási Központ Nagy 
László Szakközépiskola, Szakképzı, 
Speciális Szakképzı és Kollégium 
7300 Komló, Ságvári u. 1. 
 

54 4 fı 50 

Kökönyösi Oktatási Központ 
engedélyezett összlétszáma a 
középfokú intézményeknél 

134 8 126 

Kökönyösi Oktatási Központ Gagarin 
Általános Iskola 

59 3 56 

Kökönyösi Oktatási Központ 
engedélyezett létszáma összesen: 292 11 283 

2010. április hónapig megvalósult 
létszámleépítés a középfokú 
intézményekben 
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A képviselı-testület utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy engedélyezett létszám 
csökkentését a 2010. évi költségvetési rendeleten vezesse át, az érintett dolgozók 
álláshelyének megszőnését követıen. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat II. 
fordulójában a kifizetésre kerülı dolgozói juttatások visszaigénylésérıl intézkedjen. 
 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
  érintett közoktatási intézmények vezetıi 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

10. sz. napirend  
 

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás társulási megállapodásának és alapító 
okiratának módosítása 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
A közoktatási és az ügyrendi bizottság, valamint a frakciók  az elıterjesztést 
elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı–testület – a polgármester elıterjesztése, a közoktatási, valamint az 
ügyrendi bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a PANNON 
Szakképzés Szervezési Társulás társulási megállapodásának, alapító okiratának 
módosítását. 
 
1. A képviselı–testület a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás társulási 

megállapodását az elıterjesztéshez csatolt 1. sz. mellékleten átvezetett 
tartalommal módosítja. 

 
2. A képviselı – testület az elıterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt alapító 

okiratot módosító okiratban írtak szerint módosítja a PANNON Szakképzés 
Szervezési Társulás önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv alapító 
okiratát. 

 
3. A képviselı–testület a PANNON Szakképzés Szervezési Társulásnak az 

elıterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt módosítással egységes szerkezetbe 
foglalat alapító okiratát jóváhagyja.  

 
4. A képviselı–testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító 

okirat és módosítással egységes szerkezetbe foglalat alapító okirat, valamint a 
PANNON Szakképzési és Szervezési Társulás módosításának egységes 
szerkezetbe foglalat társulási megállapodás aláírására. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  Páva Zoltán  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

11. sz. napirend 
 

Alapító okiratok módosítása 
Elıadó: Páva Zoltán polgármester 
Meghívott: Dobóné Bencze Zsuzsanna intézményvezetı 

Szabó Gabriella bölcsıdevezetı 
Varga Zsolt  Kistérségi Iroda vezetıje 

 
A pénzügyi, a szociális és a közoktatási bizottság, valamint a frakciók az 
elıterjesztést elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester külön-külön bocsátotta szavazásra a minısített többséget igénylı I., 
II., III., IV., X., XI. pontokat és az egyszerő többséget igénylı V., VI:, VII:, VIII. IX., 
XII. pontokat, melyeket a képviselı-testület 21-21 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztése, a 
közoktatási, a szociális, valamint a pénzügyi bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-
Oktatási Központ” Bölcsıde, Óvoda és Általános Iskola alapító okirata módosítását, és 
a Bölcsıde intézményegység kiválására tett javaslatot. 

 
I. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat 

fenntartásában lévı „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsıde, Óvoda és 
Általános Iskola intézmény Szilvási Bölcsıde bölcsıdei feladat-ellátási hely 
kiválással megszüntetésre kerüljön. 

 

Határid ı:  2010. június 30. 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 

 
II. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy kiválással megszüntetésre kerülı 

Szilvási Bölcsıde 7300 Komló, Függetlenség utca 28. szám alatti intézmény a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által megalapításra 
kerüljön, az alapítói és irányítói jogkör gyakorlója a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás és annak Tanácsa. 
 

Határid ı:  2010. július 1. 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 
   Varga Zsolt   Kistérségi Irodavezetı 
 

III.  A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat 
„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsıde, Óvoda és Általános Iskola 
alapító okirata az alábbi pontokban módosításra kerüljön: 

 

1.) Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsıde, 
Óvoda és Általános Iskola neve módosításra kerül: Komló Város 
Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános 
Iskola. 



  

2.) Telephelyei neve és címe közül a Bölcsıdei intézményegység: Neve: 
Szilvási Bölcsıde, Címe: Komló, Függetlenség u. 28. sz. alatti 
intézményegység kikerül. 

 
3.) Az alapító okiratban az intézmény közfeladatának ellátása módja: 

iskolai nevelés-oktatás, többcélú intézmény: közös igazgatású közoktatási 
intézményre módosul. 

 
4.) Az intézmény típus szerinti besorolása: közszolgáltató szerv fajtája: 

közintézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási intézményre 
módosul. 

 
5.) A Bölcsıdei Intézményegység alaptevékenysége a „bölcsıdei ellátás” 

megnevezés az alapító okiratból kikerül. 
 
6.) Az intézmény alaptevékenysége közül a 889101  Bölcsıde ellátás kikerül. 
 
7.) A Bölcsıdei Intézményegység Szilvási Bölcsıde 7300 Komló, 

Függetlenség u. 28. mőködési engedély száma, mőködési engedélyben 
meghatározott létszám 40 fı kikerül az alapító okiratból. 

 
IV. A képviselı-testület az 1. sz. melléklet szerinti egységes szerkezető alapító 

okiratot, valamint a 2. sz. mellékletben szereplı módosító okiratot jóváhagyja a 
„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola tekintetében. 

 
Határid ı:  2010. június 30. 
Felelıs:  Páva Zoltán  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

V. A képviselı-testület nyilatkozik, hogy Komló Város Önkormányzat a bölcsıdei 
feladat-ellátásról hatékonyabb módon a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás által fenntartott jogutód Szilvási Bölcsıde és Családi 
Napközi intézményen keresztül gondoskodik. A jogutód intézmény feladat-
ellátás és a közalkalmazottak foglalkoztatása tekintetében biztosítja a bölcsıdei 
és családi napközi szolgáltatást. 

 
VI. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a bölcsıdei feladat-ellátáshoz 

szükséges eszközök és források leltározását, a költségvetési beszámolót és 
vagyonátadás a Szilvási Bölcsıde és Családi Napközi megalapításáig tegye 
meg. 

 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 
 
 
 



  

VII.  A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a Szilvási Bölcsıde bölcsıdei 
feladat-ellátása hatósági engedélye visszavonásáról intézkedjen – a 
megalapításra kerülı intézmény új hatósági engedélye megszerzése miatt. 
 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 

 
VIII.  A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a megalapításra kerülı új 

intézmény magasabb vezetıjének határozott idejő megbízásáról – a pályázati 
eljárás lefolytatásáig - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulásában, mint Elnök a szükséges intézkedést tegye meg. 

 
IX. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a Szilvási Bölcsıde 7300 Komló, 

Függetlenség utca 28. szám alatti intézmény vezetıjének és 
közalkalmazottainak munkaviszonya megszőntetésérıl intézkedjek, a jogutód 
intézmény – Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsıde és Családi Napközi 7300 Komló, Függetlenség utca 28. – 
munkaszerzıdéseinek megkötése miatt. 
 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 
   dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 

szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Ált. Iskola Igazgatója 
   Varga Zsolt   Kistérségi Irodavezetı 
 

X. A képviselı-testület a 3. sz. mellékletben szereplı Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsıde és Családi Napközi 7300 Komló, 
Függetlenség utca 28. székhelyő intézmény alapító okiratát jóváhagyja. 

 
XI. A képviselı-testület jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában a 

Védınıi Szolgálat és az Iskola és Ifjúsági Egészségügyi Ellátás 7300 Komló, 
Templom tér 4. szám alatti telephely módosítását, a 4. és 5. sz. mellékletben 
foglaltak szerint. A Védınıi Szolgálat új címe: 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Az Ifjúsági Egészségügyi Ellátás új címe: 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

 
XII.  A képviselı-testület utasítja a fıjegyzıt, hogy a MÁK Dél-Dunántúli 

Regionális Igazgatósága felé a változást jelentse. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
  Varga Zsolt   Kistérségi Irodavezetı 
 
 
 
 
 
 



  

12. sz. napirend 
 

Tájékoztató a 2010/2011. évi óvodai, iskolai beíratásról 
Elıadó: Páva Zoltán   polgármester 
Meghívott: Király Istvánné   iskolaigazgató 

Dobóné Bencze Zsuzsanna iskolaigazgató 
Cseke Gabriella   iskolaigazgató 

 
A polgármester elmondta, hogy a határozati javaslatban elírás történt, a 2009/2010-es 
tanév helyett a 2010/2011-es tanév értendı. 
 
A közoktatási bizottság és a frakciók az elıterjesztést elfogadásra javasolják 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a közoktatási bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2010/2011-es óvodai és általános 
iskolai tanév indításáról szóló tájékoztatót. 

 
A képviselı-testület az óvodai és általános iskolai beíratás alapján 6 elsı osztály és 18 
óvodai csoport indítását engedélyezi a 2010/2011-es tanévben az alábbiak szerint: 

 

Intézmény Óvoda Engedélyezett csoportszám 

Szilvási  4 „Szilvási Nevelési-Oktatási 
Központ” Bölcsıde, Óvoda 

és Általános Iskola Felsıszilvási 3 

Tompa u.  3 
Hunyadi 3 

Kenderföld-Somági 
Általános Iskola és Óvoda 

Mecsekjánosi  1 
Gesztenyési  1 Kodály Zoltán Ének- zenei 

Általános Iskola és Óvoda Belvárosi 3 
Összesen 18 

 
Intézmény Indítható elsı osztály száma 

„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsıde, 
Óvoda és Általános Iskola 

2 

Kenderföld-Somági Általános Iskola 2 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 2 

Összesen 6 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  Páva Zoltán   polgármester 
 

 



  

13. sz. napirend 
 

Rulírozó mőködési hitel felvétele 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
Kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény (elıterjesztéshez csatolva) 
 
A pénzügyi bizottság és a frakciók az elıterjesztést elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 15 igen, 6 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta az 500 MFt keretösszegő rulírozó 
mőködési hitel felvételérıl szóló indítványt. 
 
1. A képviselı-testület 500 MFt rulírozó mőködési hitel felvételét határozza el a 

2010. évi mőködési hiány részbeni finanszírozására. A hitel futamidejét 11 
hónapban, felvételi idıpontját: 2010. július 28-ában, lejárati idıpontját: 2011. 
június 28-ában határozza meg.  

 
2. A képviselı-testület a hitel biztosítékaként felajánlja a Komló belterület 2237/2 

hrsz-ú „általános iskola és udvar” megnevezéső, kerekítve 200 MFt értékbecsült 
értékő, a képviselı-testület 23/2009. (II.26.) sz. határozata alapján 
forgalomképes vagyontárggyá minısített ingatlant, továbbá kötelezettséget 
vállal arra, hogy a részére biztosított hitelkeret folyósítását követıen a folyósító 
pénzintézetnél 100 MFt összegő óvadéki betétet helyez el a hitel futamidejének 
idıtartamára.  

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a „pari pasu” feltételek alóli 
felmentés tárgyában az OTP Bank Nyrt-t keresse meg, egyben felhatalmazza a 
közbeszerzési eljárás gyıztesével a hitelszerzıdés és a biztosítéki szerzıdések 
aláírására. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a hitelfelvételhez szükséges közbeszerzési 
eljárás lebonyolításáról az OTP Bank Nyrt. válaszától függıen gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

 
 
 



  

14. sz. napirend 
 

2009. évi zárszámadási rendelet tervezet 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A pénzügyi és az ügyrendi bizottság, valamint a szocialista és a honismereti 
frakció az elıterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
A fidesz frakció nem támogatja az elıterjesztést. A frakció tájékoztatást kért a 
kiadások elıirányzatánál szereplı szállítói kötelezettségek alakulásáról, mely 7.854 e 
Ft-ról 38.878 e Ft-ra változott.  
 
Aladics Zoltán elmondta, hogy a szállítói kötelezettségek az év végén ki nem 
egyenlített számlákat tartalmazzák. A költségvetés tárgyalásakor már jelezték, hogy az 
év végén nem áll az önkormányzatnak módjában a huszonvalahány milliós 
nagyságrend további finanszírozása, ugyanakkor GESZ-nél, illetve a 
Városgondnokságnál így bent ragadt számlákat január elején, amikor a finanszírozási 
elıleget megkapták, ki tudták egyenlíteni. Az 7 - 10 napos átcsúszást tartalmaz a 
december és január eleje között. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
10/2010. (V.7.) sz. 

r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRİL 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXVIII. sz. Tv. 82. §-ában foglaltak alapján a következı rendeletet alkotja: 

 
 

1. § 
 

A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 
7.591.006.000 Ft módosított bevételi és kiadási elıirányzattal, 5.372.857.000 Ft 
tényleges kiadással, a kiadások fıösszegén belül a 3. sz. melléklet részletezése alapján 
hagyja jóvá. 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 6.480.188.000 Ft bevételi 
teljesítéssel, a bevételek fıösszegén belül az 1. sz. melléklet részletezése alapján 
hagyja jóvá. 
 
 
 



  

2. § 
 

A 2009. évi költségvetési gazdálkodás során bekövetkezett változások 
figyelembevételével elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait 
tudomásul veszi azzal, hogy egyszerősített beszámolót könyvvizsgálói vizsgálat után 
legkésıbb 2010. június 30-ig közzé kell tenni és egyidejőleg tájékoztatás céljából az 
Állami Számvevıszéknek meg kell küldeni. 
 

3. § 
 

A költségvetési szervek 2009. évi gazdálkodását a 2. sz. mellékletben részletezettek 
alapján jóváhagyja. 
Elfogadja a 4. sz. mellékletben felsorolt polgármesteri hivatal gazdálkodási körébe 
tartozó feladatok költségvetési teljesítését. 
A hitelállomány mérlegét az 5. sz. melléklet alapján tudomásul veszi. 
 

4. § 
 

A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített 
pénzmaradványát 1.110.454.000 Ft-ban, módosított pénzmaradványát 1.142.150.000 
Ft-ban állapítja meg. 
A tárgy évi helyesbített pénzmaradványból 130.110.000 Ft céljellegő maradvány 
mőködési kiadásokra, 974.710.000 Ft céljellegő maradvány felhalmozási kiadásokra. 
A pénzmaradvány felhasználását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

5. § 
 

A képviselı-testület tudomásul veszi a 7. sz. mellékletekben kimutatott Komló Város 
Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, 
vagyonkezelésbe vett eszközök állományi értékét, a 8-9-10. sz. mellékletekben a 
részvények és részesedések, tartósan adott kölcsönök, hosszú lejáratú kötelezettségek 
állományi értékét, a 11-12. sz. mellékletben a követelések és kötelezettségek 
állományi értékét, a 13. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett 
támogatásokat, valamint a 2009. évi zárszámadásról, pénzmaradvány-felhasználásról a 
kisebbségi önkormányzatok által jóváhagyott határozatokat, melyet a 14-18. sz. 
mellékletek tartalmaznak. 
 

6. § 
 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Komló, 2010. május 6. 
 
dr. Vaskó Ernı         Páva Zoltán  
címzetes fıjegyzı        polgármester 
 



 
(ezer forintban) Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege 2009. 12. 31. 1. sz. melléklet

Eredeti Módosított Eredeti Módosított
eFt % eFt %

1 Intézmények mőködési bevételei 213 307  415 833  425 756  102,39 1 Mőködési kiadások 3 017 631  3 837 853  3 610 912  94,09

2 Önkormányzat sajátos bevételei 1 416 416  1 472 255  1 557 959  105,82 személyi juttatások 1 453 954  1 853 245  1 806 413  97,47
 Ezen belül:helyi adó 450 000  497 723  582 243  116,98

3
Felhalm. és tıkejellegő bev. pe. 
átv.tám.ért.bev. elızı évi kieg. 1 693 697  1 679 312  438 871  26,13 munkaadókat terhelı járulékok 461 045  534 577  508 823  95,18

4
Önkormányzatok költségvetési 
támogatása 1 765 038  2 027 297  2 024 597  99,87 dologi kiadások 1 091 783  1 433 490  1 281 115  89,37

5
Mőködési célú pénzeszköz-
átvétel, tám.ért.mők.bevétel 71 181  351 236  327 330  93,19 ellátottak pénzbeli juttatása 10 849  16 541  14 561  88,03

6 Elızı évi pénzm. igénybevétele 825 312  826 547  826 547  100,00 2
Mőködési célú pe-átadás, 
támog.ért.kiad., egyéb tám. 905 977  823 102  808 345  98,21

7 Értékpapír bevétele -   -   
Ezen belül:társadalmi és szocpol. 
juttatás 602 118  483 909  483 909  100,00

8 Hitelfelvétel 999 993  818 526  818 526  100,00 3 Felhalmozási kiadások 2 205 361  2 111 264  336 822  15,95
felhalmozási -   -   beruházás,pü.befektetés 2 038 907  1 907 327  208 763  10,95

mőködési 999 993  818 526  818 526  100,00 felújítás 51 635  58 814  35 059  59,61
fejlesztési c. pe-átad.tám.ért.kiad. 109 486  139 790  87 667  62,71
hiteltörl.,kölcsönnyújtás 5 333  5 333  5 333  100,00

9 Kölcsön visszatérülés 7 741  4 553 699  553 699  560 794  101,28
felhalmozási 4 376  
mőködési 3 365  5 Tartalék 302 276  265 088  -   0,00

fejlesztési céltartalék 194 662  244 899  0,00
mőködési céltartalék 107 614  20 189  0,00

Összesen: 6 984 944  7 591 006  6 427 327  84,67 Összesen: 6 984 944  7 591 006  5 316 873  70,04
Kiegyenlítı, függı, 
átfutó,továbbadási c. bevételek -   -   52 861  

Kiegyenlítı, függı, átfutó, 
továbbadási c. kiadások -   -   55 984  

Együtt: 6 984 944  7 591 006  6 480 188  85,37 Együtt 6 984 944  7 591 006  5 372 857  70,78

Mőködési hiteltörlesztés, kölcsön 
nyújtás

Tényleges teljesítésTényleges teljesítés
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

elıirányzat elıirányzat

 
 



 
 
(ezer forintban) Költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatának 2009. évi teljesítése 2. sz. melléklet

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesí tés eredeti módosított teljesítés

GESZ 1 431 809 1 454 769 1 454 769 80 586 217 639 217 639 1 431 809 1 454 769 1 453 323

Városgondnokság 267 913 396 233 391 264 82 967 82 967 77 998 267 913 396 233 390 094

Tőzoltóság 233 860 266 276 267 643 1 954 3 553 3 673 233 860 266 276 249 261

Kökönyösi Oktatási Központ 525 704 520 563 15 964 15 964 525 704 505 736

Intézmény össz.: 1 933 582 2 642 982 2 634 239 165 507 3 20 123 315 274 1 933 582 2 642 982 2 598 414

Polgármesteri hivatal 6 804 975 7 158 643 5 999 813 47 800 95 710 110 482 6 804 975 7 158 643 4 925 184

Összesen: 8 738 557 9 801 625 8 634 052 213 307 415 833 4 25 756 8 738 557 9 801 625 7 523 598

Intézményfinanszírozás -1 753 613 -2 210 619 -2 206 725 -1 753 613 -2 210 619 -2 206 725 

Kiegyenlítı, függı,továbbad. 52 861 55 984

Mindösszesen: 6 984 944 7 591 006 6 480 188 213 307 415 833 425 756 6 984 944 7 591 006 5 372 857

Megnevezés
Bevételi el ıirányzat Ezen belül: m őködési bevétel Kiadási el ıirányzat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ezer forintban) Kötelezı elıirányzatok 2009. 12. 31. 3. sz. melléklet

módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés

GESZ 758 021 758 016 225 901 225 687 455 119 453 892 5 728 5 728 158 158

Városgondnokság 133 329 133 319 29 677 29 676 225 227 217 462

Tőzoltóság 182 950 175 684 58 135 48 311 24 317 24 317 76

Kökönyösi Oktatási 
Központ 293 610 289 315 81 496 79 298 119 153 112 668 10 813 8 833 500 500

Intézmény össz.: 1 367 910 1 356 334 395 209 382 972 823  816 808 339 16 541 14 561 158 234 500 500 0 0

Polgármesteri 2 199 619* 2 195 725* 11 000* 11 000*

hivatal 485 335 450 079 139 368 125 851 609 674 472 776 339035 324202 139290 87167 483909 483909

Összesen: 1 853 245 1 806 413 534 577 508 823 1 433 490 1  281 115 16 541 14 561 2 538 812 2 520 161 150 790 98 667 483 909 483 909

Intézményfinansz. -2 199 619 -2 195 725 -11 000 -11 000

Együtt: 1 853 245 1 806 413 534 577 508 823 1 433 490 1 2 81 115 16 541 14 561 339 193 324 436 139 790 87 667 483 909 483 909

Mők.c.pénze.átad.
Ell.pénzb.juttat. Pénzeszköz-átad.,támog.ért.kiadás, társ-i,szoc.pol.,egyéb juttatás

Önkorm.ált.foly.ell.Felhalm.c.pénze.átad.
Intézmény 

megnevezése

Személyi juttatás M.adókat terh.jár. Dologi kiadás

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. sz. melléklet

Kiegyenlítı, függı

átfutó,továbbad.c.

módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés

GESZ 6 842 6 842 3 000 3 000 -9 652 1 454 769 1 443 671

Városgondnokság 972 8 000 8 000 665 7 925 396 233 398 019

Tőzoltóság 374 374 500 499 -3 078 266 276 246 183
Kökönyösi Oktatási 
Központ 20 132 15 122 32 106 525 704 537 842

Intézmény össz.: 27 348 23 310 11 500 11 499 0 0 0 665 0 0 0 27  301 2 642 982 2 625 715

Polgármesteri 2 210 619 2 206 725

hivatal 1 839 314 178 433 47 314 23 560 6 430 559 032 559 032 40 665 7 020 265 088 28 683 4 948 024 2 747 142

Összesen: 1 866 662 201 743 58 814 35 059 0 6 430 559 032 5 59 697 40 665 7 020 265 088 55 984 9 801 625 7 579 582

Intézményfinansz. -2 210 619 -2 206 725

Együtt: 1 866 662 201 743 58 814 35 059 0 6 430 559 032 559  697 40 665 7 020 265 088 55 984 7 591 006 5 372 857

2. oldal

Finansz.kiadások  
(hiteltörl., ÉP vás.)

ÖsszesenKölcsönFelújítás
Pénzf.nélk.
kiad.(tartalé
kok)

Pénzügyi befektetés
Intézmény 

megnevezése

Felhalm.kiad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ezer forintban) Polgármesteri hivatal szakfeladatai 2009. 12. 31. 4. sz. melléklet

mőködési felújítási
beruhá- 

zási
Önk.által 

foly.

Helyi közutak, mód 2400 10537 12937
hidak tény 631 2400 2055 0 5086
Saját v. bérelt mód 4600 8500 2000 13429 328 73676 102533
ing.haszn. tény 3156 8981 12 333 2150 14632
Önkorm.ig. mód 396834 113418 305419 20000 22943 3728 862342
tevékenység tény 369167 102635 220317 19979 1725 7020 28724 749567
Helyi kisebbs. mód 30684 5267 8531 1782 1655 47919
Önkorm.ig. tény 30684 5267 8531 1782 8 46272
Önkorm. mód 3592 863 1778 6233
képv.választás tény 3592 863 1778 6233
Önk.képv. mód 347 62 181 590
választás(helyi) tény 347 62 181 0 590
Máshová nem mód 2285 300 1859 15 4459
sor.szerv.tev. tény 2120 300 2420
Polgárvéd. mód 1474 412 1509 3395
tevékenység tény 1028 319 1504 2851
Város- és mód 180955 15500 29765 50422 1885 244361 522888
községgazd. tény 134972 16075 29765 11455 943 173568 6430 373208
Települési mód 375 375
vízellátás tény 375 375
Önkorm. mód 2210619 2210619
elszámolásai tény 2206725 2206725
Finanszírozási mód 553699 553699
mőv.elszám. tény 553699 553699
Fogorvosi mód 981 323 1304
ellátás tény 981 323 1304
Védınıi mód 34996 10513 3269 48778
szolgálat tény 29448 8238 2640 -51 40275
Eü.ellátás mód 9726 2529 1936 14191
egyéb felad. tény 8295 2361 761 2 11419
Rendszeres mód 4513 90721 95234
pénzb.ellátás tény 4513 90721 95234
Rendsz.gyermv. mód 19348 0 19348
pénzb.ellátás tény 19348 19348
Munkanélk. mód 345896 345896
ellátások tény 345896 345896
Eseti pénzb. mód 18289 18289
szoc.ellátás tény 18289 18289

Kv. 
támogatás

Hitel-
törlesztés, 
ÉP vás.

Kölcsön-
nyújtás

Felújítás
Felhal-
mozás

Pénzügyi 
befektetés

Összesen

Kiegy., 
függı, 
átfutó, 
tov.ad.

Pénzforg. 
nélk.  

kiadás 
(tartalék)

Támog.,pe.átad.,tám.ért.pe.átadás, 
kiegy.,függı,átfutó, továbbad.c.kiad.nélkül

Személyi 
juttatás

Munka-
adói 

járulék

Dologi 
kiadás

 
 



 
4. sz. melléklet

mőködési felújítási
beruhá- 

zási
Önk.által 

foly.

Eseti pénzb. mód 9655 9655
gyermekvéd. tény 9655 9655
Szennyvízelvez- mód 25575 25575
és kezelés tény 250 375 625
Családi ünn. mód 344 112 206 662
szervezése tény 259 31 206 496
Máshová nem mód 6357 1356 99005 321453 25 46178 12000 1533336 40665 186014 5333 2251722
sor.egyéb szolg. tény 6278 1239 95979 306045 25 34529 240 5333 449668

mód 485335 139368 609674 339035 38290 101000 483909 47314 1839314 40665 265088 2210619 559032 0 0 7158643
tény 450079 125851 472776 324202 38771 48396 483909 23560 178433 7020 0 2206725 559032 6430 28683 4953867

Kölcsön-
nyújtás

ÖsszesenTartalék
Kv. 

támogatás
Személyi 
juttatás

Munkaadó
i járulék

Dologi 
kiadás

Támog.,pe.átad.,támog.ért.pe.átadás

Felújítás
Felhalmo-

zás
Hitel-

törlesztés
Pénzügyi 
befektetés

Kiegy., 
függı, 
átfutó, 
tov.ad.

Mindösszesen
 

 
2. oldal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ezer forintban Komló Város Önkormányzata 5. sz. melléklet

hitelállományának mérlege
2009. év

éve összege 2009.12.31-ig 2009.évben 2009.12.31-ig 2009.évben

Polgármesteri hivatal:

Komló Térségi 
Szennyvízcsatorna Építı 
Víziközmő Társulattól 
átvett sikondai hitel 2009. 8666 5333 5333 222 222
Rulírozó mőködési hitel 
OTP Bank Nyrt. 2008. 453699 453699 453699 95773 58433
Rulírozó mőködési hitel 
Szigetvári Tak.szöv. 2008. 100000 100000 100000 5173 4796
Rulírozó mőködési hitel 
Szigetvári Tak.szöv. 2009. 450000 0 0 8913 8913

Városgondnokság:

Gépkocsi vásárlás 2006. 2705 1999 665 584 139

Együtt: 1015070 561031 559697 110665 72503

Hitel megnevezése
Hitel felvételének Törlesztés Kamattörlesztés

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ezer forintban 2009. évi pénzmaradvány felhasználása 6. sz. melléklet

GESZ
Város-

gondnokság
Tőzoltóság

Kökönyösi 
Oktatási 
Központ

Intézmények 
összesen

Polgármesteri 
hivatal

Mindösszesen

Hosszú lejáratú kv-i betétszámlák záróegyenlegei 0 0 0 0 0 0 0
Rövidlejáratú kv-i betétszámlák záróegyenlegei 1130 22648 17033 14871 55682 1142229 1197911
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 1 18 315 0 334 178 512
A. Záró pénzkészlet 1131 22666 17348 14871 56016 1142407 1198423
B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege 0 0 0 0 0 0 0
C. Egyéb aktív,passzív pü-i elszámolások összesen 315 -21496 1034 -44 -20191 -67778 -87969
D. Elızı években képzett tartalékok maradványa 0 0 0 0 0 0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll.mar. 0 0 0 0 0 0 0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+F) 1446 1170 18382 14827 35825 1074629 1110454
Intézményi költségvetési bef.többl.tám.miatt 0 0 -1247 0 -1247 1247 0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 0 0 0 -6431 -6431
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás 
miatt 0 0 0 5141 5141 -5141 0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 0 0 0 38127 38127
G. Finanszírozásból származó korrekció 0 0 -1247 5141 3894 27802 31696
H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) 0 0 0 0 0 0 0
I.  Költségvetési pm. (F+G+H) 1446 1170 17135 19968 39719 1102431 1142150
Pm-t külön jogsz. Alapján mód. Tétel (+-) 0 0 0 0 0 0 0
Módosított pénzmaradvány 1446 1170 17135 19968 39719 1102431 1142150
Ebbıl: egészségbiztosítási alaptól foly.pénzeszköz 
maradványa 0 0 0 0 0 0 0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1446 1170 17135 9193 28944 1102431 1131375
Ebbıl: mőködési kötelezettséggel terhelt pm. 1446 1170 17135 6385 26136 146661 172797
          felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pm. 0 0 0 2808 2808 955770 958578
Szabad pénzmaradvány 0 0 0 10775 10775 0 10775
Ebbıl: mőködési célú szabad pénzmaradvány 0 0 0 8573 8573 0 8573
          felhalm. Célú szabad pénzmaradvány 0 0 0 2202 2202 0 2202
2010. évben tervezett pénzmaradvány 1446 4000 18382 14833 38661 1057931 1096592
Ebbıl: mőködési 1446 4000 18382 14833 38661 102161 140822
          felhalmozási 0 0 0 0 0 955770 955770
Eltérés tárgyévi helyesbített pm-hoz képest 0 -2830 0 -6 -2836 16698 13862
Ebbıl mőködési 0 -2830 0 -6 -2836 566 -2270
         felhalmozási 0 0 0 0 0 16132 16132
Pénzmaradvány felhasználása:
Kötelezettséggel terhelt 
céljell.maradv.visszapótl.mőködésre 1446 1170 18382 6385 27383 102727 130110
                                    felhalmozásra 0 0 0 2808 2808 971902 974710
Szabad pénzmaradvány visszapótlása mőködésre 0 0 0 8573 8573 0 8573
                                                        felhalmozásra 0 0 0 2202 2202 2 2204  



 

7.  
 
 
 



 

8. sz. melléklet

Ft-ban

2008. 12.31-i 
állomány

2009.évi 
évközi 

változás

2009.12.31-i 
állomány

2008.12.31 
ért.veszt. áll.

2009. évi  
elsz. 

értékv.

2009.12.31. 
ért.veszt.áll.

17 szla 
2009.12.31 
egyenlege

Részesedés 
a cégben (%)

Névérték

I. RÉSZVÉNYEK
1 DRV Rt. 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 5 000 000 0,1126 5 000 000
2 Komlói Főtıerımő Zrt. 831 410 000 0 831 410 000 0 0 0 831 410 000 100 831 410 000
3 Forrás Vagyonkez.Befekt.Rt. 327 000 0 327 000 0 0 0 327 000 0 327 000

Összesen: 836 737 000 0 836 737 000 0 0 0 836 737 000 836 737 000
II. RÉSZESEDÉSEK

1 Sikonda Kft. F.A. 3 500 000 3 500 000 0 -3 500 000 -3 500 000 0 1,19 3 500 000
2 Habilitas Kht.. 630 000 630 000 0 0 630 000 21 630 000
3 Komló-Víz Kft. 112 570 000 7 020 000 119 590 000 0 0 119 590 000 51,5 117 250 000
4 Komló és Térs.Fejl.Kh.Np.Kft. 7 800 000 7 800 000 -7 800 000 -7 800 000 0 53,74 8 770 000
5 Szoc.Ell.Centrum Kht. 22 690 000 22 690 000 0 0 22 690 000 53,1 22 600 000
6 REKOM Kht. 4 660 000 4 660 000 0 0 4 660 000 20,38 4 660 000
7 Carboker Kft. 20 050 000  20 050 000 -16 344 000 2 795 018 -13 548 982 6 501 018 95,9 39 210 000
8 Komlói Egészségcentrum Kft 10 000 000 10 000 000 0 0 0 10 000 000 100 10 000 000

Összesen: 181 900 000 7 020 000 188 920 000 -24 144 000 -704 982 -24 848 982 164 071 018 206 620 000
Mindösszesen: 1 018 637 000 7 020 000 1 025 657 000 -24 144 000 -704 982 -24 848 982 1 000 808 018 1 043 357 000

Megnevezés

Mérleg melléklet
17. Sor

Részvények és részesedések állománya
2009. december 31.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. sz. melléklet

Megnevezés

Állomány 
2008.12.31.

Állomány 
2009.12.31.

2010.évi 
elıírás                      

(= 42 sor)

Fennmaradó 
rész                            

(= 19. sor)

Önkorm.lakásép.vásárl.támog. 20 459 480 19 290 073 3 500 000 15 790 073
Munkáltatói kölcsön 3 198 445 2 654 546 295 850 2 358 696
Petıfi tér 4-5. Kölcsön 105 592 0 0 0
Adósságteher 21 421 8 750 8 750 0
H.lj. szociális kölcsön 52 500 308 900 195 400 113 500
Szociális Ellátó Centrum Kht 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0
Összesen: 38 837 438 37 262 269 19 000 000 18 262 269

Mérleg melléklet
(19. és 42. sorok)

Egyéb tartósan adott kölcsönök leltára

Mérleg 42. sor: Egy éven belül esedékes törlesztı részlet (= 2010. évi elıírás) 19.000.000,-  Ft,
azaz: Tizenkilencmillió 00/100 forint.

Mérleg 19. sor: Egyéb tartósan adott kölcsönök :  18.262.269,-   Ft,
azaz Tizennyolcmillió-kettıszázhatvankettıezer-kettıszázhatvankilenc 00/100 forint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. sz. melléklet

Megnevezés 2008.12.31 2009.12.31
MBVH Rt-tıl átvett kötelezettségek 241 121 091 238 721 091
Összesen: 241 121 091 238 721 091

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 238 721           e Ft
Következı évet terhelı részletek -                    e Ft       114 sor

238 721           e Ft        91 sor

Mérleg melléklet
91. és 114. Sor

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek leltára
2009. december 31.

 
 
 



 



  

 



 
13. sz. melléklet 

 
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2009. évre 

(kedvezmények, mentességek) 
(ezer forintban) 

 
 

Sorszám 
 
 

Bevételi jogcím Elért bevétel Kedvezmények összege* 

 
1 Helyi ipar őzési adó 

352.368 8.753 

 
2 Vállalkozók 

kommunális adója 

11.118 0 

 
3 

Magánszemélyek 
kommunális adója 

103.214 4.520 

 
4 Építményadó 

111.023 184 

 
5 Idegenforgalmi adó 

4.520 0 

 
6 Gépjárm őadó 

95.963 10.290 

Összesen: 
 

 23.747 

 
* A helyi adók megállapításával és a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 
30/2002. (XII.20.) rendelet és a gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a alapján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. sz. melléklet 

 
 
 

K I V O N A T 
 

Komló Város Horvát Kisebbségi Önkormányzati Testüle te 
2010. március 11-i 

 ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
 

Tárgy:  A 2009. évi költségvetés zárszámadásának jóváhagyása  
 

 
10/2010. (III.11.) HKÖ.sz. h a t á r o z a t 

 
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat elfogadta a 2009. évre vonatkozó zárszámadást 
2485 e Ft elıirányzat fıszámmal és 2485 e Ft bevétel – 1839 e Ft kiadás fıszámmal. A 
bevételek és a kiadások tartalma a mellékletben megtalálható.  
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésrıl a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Memetovic Ildikó 
 
 

K. m. f. 
 
 

Memetovic Ildikó sk.                                                        Madjaric Julianna 
sk. 

elnök                                                                                 tag 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
dr. Harmath Eszter 

 
 



 
 

K I V O N A T 
 

Komló Város Horvát Kisebbségi Önkormányzati Testüle te 
2010. február 15-i 

ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
 

Tárgy:  2009. évi pénzmaradvány felhasználása  
 

 
7/2010. (II.15.) HKÖ.sz. h a t á r o z a t 

 
A 2009. költségvetési évrıl származó 646 e Ft pénzmaradványt a kisebbségi 
önkormányzat támogatásokra használja fel. 
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésrıl a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Memetovic Ildikó 
 
 

K. m. f. 
 
 

Memetovic Ildikó sk.                                                        Madjaric Julianna 
sk. 

elnök                                                                                 tag 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
Dr. Harmath Eszter 

 
 

 
 
 
 



15. sz. melléklet 
KOMLÓI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
             T E S T Ü L E T É T İ L 
 
 

K I V O N A T  
 
 
A Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. március 09 -i  testületi ülésének 

jegyzıkönyvébıl 
 
 
Tárgy:   A német kisebbségi önkormányzat 2009. évi II. félévi zárszámadása 
 

9/2010. (III.09.) NKÖ sz. h a t á r o z a t 
 
 
A német kisebbségi önkormányzat testülete megtárgyalta a 2009. évi II. félévi 
pénzügyi zárszámadását és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 
A német kisebbségi önkormányzat  3.742.e.-Ft   bevételi és kiadási elıirányzat 
fıszámmal, 3.742.e.-Ft  bevétel teljesítéssel és 3.240.e.-Ft  kiadás teljesítéssel 
elfogadta.  
 
A bevételeket és kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza.  
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésrıl tájékoztassa a pénzügyi irodavezetıjét. 
 
 
 
 

Határid ı: 2010.március 15. 
Felelıs: Ábel János elnök 

K. m.f. 
 
 
Ábel János s.k.      Rónáné Lusztig Ágnes s.k. 
elnök         elnök-helyettes 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Simon Andrásné 
 



 
KOMLÓI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
             T E S T Ü L E T É T İ L 
 
 

K I V O N A T  
 
A Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. március 09 -i  testületi ülésének 

jegyzıkönyvébıl 
 
Tárgy:  A 2009. évi pénzmaradvány felhasználása 
 

10/2010. (III.09.) NKÖ sz. h a t á r o z a t 
 
A német kisebbségi önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa az alábbiak szerint 
került felosztásra: 
 
A komlói német nemzetiségi óvodák részére támogatás           139.000.-Ft 
 
A komlói német nemzetiségi általános iskolák részére támogatás       250.000.-Ft 
 
 „Szilvási Nevelési – Oktatási Központ” Bölcsıde, Óvoda és  
Általános Iskola (Felsıszilvási Ált.Isk.) támogatás     30.000.-Ft 
 
Nagy László Szakközépisk., Szakisk., Spec.Szakisk., és Koll.              50.000.-Ft 
(németországi  testvérvárosi útja) támogatás 
 
Összesen:                  469.000.-Ft 
azaz:  Négyszázhatvan-kilencezer Ft, 
 

Határid ı: 2010.március 15. 
Felelıs: Ábel János elnök 
 

K. m.f. 
 
Ábel János s.k.      Rónáné Lusztig Ágnes s.k. 
elnök         elnök-helyettes 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Simon Andrásné 
 
 
 



 
16. sz. melléklet 

Komló Város Cigány Kisebbségi  
Önkormányzata Testületétıl 
 

K I V O N A T  
 

A testület 2010. április 8-i ülésének jegyzıkönyvébıl 
 

Tárgy:  2009. évi zárszámadás elfogadása. 
 

 
17/2010. (IV/8) CKÖ határozat 

 
Komló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata elfogadta a 2009. évre vonatkozó 
zárszámadást 39 198 e Ft elıirányzat fıszámmal és 39 244 e Ft bevétel – 39 155 e Ft 
kiadás fıszámmal. A bevételek és kiadások tartalma a mellékletben megtalálható. A 
2009. költségvetési évbıl származó 43 e Ft pénzmaradványt a testület a Dankó Pista 

Közösségi Ház fenntartási költségeire kívánja fordítani. 
 

A testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a pénzügyi irodát 
 
Határid ı: Értelem szerint 
Felelıs: Hegedős István 

 
K.m.f. 

 
 

Hegedős István Orsós Ferenc  
         elnök   elnökhelyettes 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Jankovics Antal 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17. sz. melléklet 

 
Komló Város Ukrán Kisebbségi 
Önkormányzata Testületétıl  
 
 
 

K I V O N A T  
a testület 2010. április 19-ei ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
 
Tárgy:  2009. évre vonatkozó zárszámadás elfogadása 
 
 
 

8/2010. (IV.19.) UKÖ sz.  h a t á r o z a t 
 
 
 
 
Komló Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta a 2009. évi pénzügyi 
tervének teljesítésérıl szóló tájékoztatást és azt 1190 e Ft bevételi, kiadási elıirányzat 
fıszámmal, 1190 e Ft bevétel, és 1000 e Ft kiadás fıszámmal. A bevételek és kiadások 
tartalma a mellékletben megtalálható.  
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésrıl a pénzügyi irodát tájékoztassa. 
 
Határid ı:   azonnal 
Felelıs:   Kis-Pálóczi Ida elnök 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Kis-Pálóczi Ida s.k.      László Istvánné s.k. 
elnök         jkv. hitelesítı, tag 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
Gyırék Andrea 
 



 
18. sz. melléklet 

 
K I V O N A T 

 
Komló Város Görög Kisebbségi Önkormányzati Testülete 

2010. február 10-i 
 ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
Tárgy: A 2009. évi zárszámadás elfogadása 
 

8/2010. (II. 10.) GKÖ. sz. h a t á r o z a t 
 
A Görög Kisebbségi Önkormányzat elfogadta a 2009. évre vonatkozó zárszámadást 1 
303 e Ft elıirányzat fıszámmal és 1 303 e Ft bevétel – 1 038 e Ft kiadás fıszámmal. A 
bevételek és a kiadások tartalma a mellékletben megtalálható. A 2009. költségvetési évrıl 
267 e Ft pénzmaradvány származik.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: dr. Petridu Milka 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

dr. Petridu Milka s.k.                          Lovrekné Koczarisz Heléna s.k. 
                       elnök                                                    jkv. hitelesítı 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 
dr. Csontos Gergely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

K I V O N A T 
 

Komló Város Görög Kisebbségi Önkormányzati Testülete 
2010. február 10-i 

 ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
Tárgy: Döntés a 2009. évi pénzmaradvány felhasználásáról 

 
5/2010. (II. 10.) GKÖ. sz. h a t á r o z a t 

 
A Komlói Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi pénzmaradványt (267 e Ft) 
a görög nyelvoktatás finanszírozására kívánja felhasználni a 2010. évben. 
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésrıl a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: dr. Petridu Milka 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

dr. Petridu Milka s.k.                          Lovrekné Koczarisz Heléna s.k. 
                       elnök                                                    jkv. hitelesítı 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 
dr. Csontos Gergely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

15. sz. napirend 
 

Egészségcentrum Kft. fejlesztési igénye 
Elıadó: Páva Zoltán    polgármester 
Meghívott: dr. Tánczos Frigyes Attila  fıigazgató 
 
A pénzügyi és az egészségügyi bizottság, valamint a frakciók  az elıterjesztést 
elfogadásra javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, az egészségügyi és pénzügyi 
bizottságok javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 
2010. évi fejlesztéseivel kapcsolatos indítványt megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület egyetért és jóváhagyja az egynapos sebészet fejlesztéséhez, a 

diagnosztikai feladatokhoz és a gasztroenterológiai terület munkájához szükséges 
három darab vizsgálóeszköz beszerzését mindösszesen: br. 24.000.000,-Ft értékben. 

 A beszerzés fedezete a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 2010. évi 
költségvetése, azon belül a 2008. évi januári bér- és járulékköltség maradvány és 
ennek lekötésébıl származó pénzügyi eredmény.  

 
2. A képviselı-testület egyetért a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. szállításaihoz 

szükséges Ford Transit gépkocsi 8.840.000,-Ft  bruttó összegért történı beszerzésével. 
A képviselı-testület a beszerzés önrészeként 3.000.000,-Ft összegő beruházási célú 
pénzeszközt ad át a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft-nek a költségvetésben 
elkülönített „tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész” keret terhére.  

 A képviselı-testület jóváhagyja, hogy a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. a 
gépkocsi vételárából még fennmaradó 5.440.000,-Ft bruttó összeg finanszírozására 
lízingszerzıdést kössön azzal, hogy a lízingdíjak fedezetére sem tárgyévben, sem a 
futamidı alatti hátralévı idıszakban többlet forrást nem biztosít. Ugyanakkor 
jóváhagyja, hogy a lízingdíjat az Egészségcentrum Nonprofit Kft. a mindenkori 
pénzügyi tranzakcióinak eredményébıl (intézményi mőködési bevétel) fedezze. 

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a beruházási célú pénzeszköz-átadásról szóló 
megállapodás aláírására. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a soron következı költségvetési rendeletmódosításkor az elıirányzat-
változás átvezetésérıl gondoskodjon.  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 



  

16. sz. napirend 
 

Gesztenyési közvilágítás-fejlesztés 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
A pénzügyi bizottság, valamint a frakciók  az elıterjesztést elfogadásra javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi és 
városüzemeltetési bizottságok javaslatainak figyelembevételével – az indítványt 
megtárgyalta. 
 
A képviselı-testület egyetért a gesztenyési településrészen megvalósuló közvilágítási 
hálózatfejlesztéssel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges forrás részbeni biztosítására 50.000,-
Ft összegő beruházási célú pénzeszköz-átvételrıl szóló megállapodást kössön a 
Komlói Szent Borbála Szociális Otthon Nonprofit Kft-vel.  
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó elıirányzat átvezetésekrıl soron 
következı rendeletmódosításkor gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 

17. sz. napirend 
 

2010. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
Kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény (elıterjesztéshez csatolva). 
 
Aladics Zoltán jelezte, hogy rendelet tervezet 2. § (1) bekezdésében elírás történt, a 
fejlesztési céltartalék összege nem 58.843 e Ft, hanem helyesen 55.843 e Ft. 
 
A pénzügyi, az ügyrendi és a közoktatási bizottság, valamint a frakciók az 
elıterjesztést elfogadásra javasolják. 



  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

11/2010. (V.7.) számú 
r e n d e l e t e 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL 

szóló 5/2010. (II.26.)  számú rendelet (továbbiakban: kvr.) m ó d o s í t á s á r ó l 
 
Komló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (1) bekezdésében elıírt kiemelt elıirányzatok az alábbiak 
szerint változnak: 
 
1. személyi jellegő kiadások 1.835.249.000 Ft 
2. munkaadókat terhelı járulékok 498.623.000 Ft 
3. dologi jellegő kiadások 1.352.853.000 Ft 
4. ellátottak pénzbeli juttatása 18.683.000 Ft 
5. felhalmozási kiadások  2.132.438.000 Ft 
6. speciális támogatások 187.317.000 Ft 
7. egyéb kiadások 1.894.667.000 Ft 
8.  költségvetési létszámkeret 758 fıben állapítja meg 
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 500 fıben állapítja meg. 
 

2. § 
 

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 234.369.000 Ft-ra változik. 
 

Mőködési általános tartalék: 0 Ft 
- mőködési céltartalék: 178.526.000 Ft 
- fejlesztési céltartalék: 55.843.000 Ft 

 
3. § 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Komló, 2010. május 6. 
 
dr. Vaskó Ernı         Páva Zoltán 
jegyzı          polgármester 



  

 
Köteles és nem köteles feladatok együtt Költségvetési intézmények 2010. évi el ıirányzata 6. sz. melléklet

(ezer forintban)

Általános iskolák zeneiskola, óvodák, böcs ıde

F04 Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda 1 7764 50

F04
Szilvási Nev-Okt.Közp. Bölcsıde, Óvoda, 
Általános Iskola 2 18873 101

F04 Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda 3 8600 63

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

F08
Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem 2 8567 17

F08 József A.Könyvtár és Múzeális Győjtemény 3 6447 10

F01 GESZ 4 451 24

1-4 összesen: 50702 265 0

F04 Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 5 39633 290

F07 Városgondnokság 6 82256 29 0

F03 Tőzoltóság 7 2040 58

x Polgármesteri hivatal 8 96454 116 45055

1-8 összesen 271085 758 45055

Saját bevétel
Engedélyezett 

létszám
OEP teljesítmény-

finanszírozás
Funkció-
csoport

Intézmény megnevezése Cím sz. Alcím sz.

 
 
 
 
 
 
 



  

 

Kodály Z. Ének-zenei 
Ált.Isk.és Óvoda

-                 

Szilvási Nev.-Okt.Közp. 
Bölcsöde, Óvoda és Á.I.

-                 

Kenderföldi-Somági Ált. 
Iskola és Óvoda

-                 

József A. Városi Könyvt. 
és Muzeális Gy.

-                 

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

-                 

GESZ
-                 

GESZ összesen:
-         -         -             -       -         -        -          -        -         -        -         -        -          -                 

Kökönyösi Oktatási 
Központ

-                 

Városgondnokság
-                 

Tőzoltóság -                 

Intézmények össz.:
-         -         -             -       -         -        -          -        -         -        -         -        -          -                 

Polgármesteri Hivatal
6 000    3 000 -    3 000 -   -                 

Int.fin.korr.
-                 

Együtt:
-         -         -             -       6 000    -        3 000 -    -        -         3 000 -   -         -        -          -                 

Pénzeszköz-átadás
Felújítás

Költségv. 
tám.

Intézmény
Személyi 
juttatás

M.adót 
terh.jár.

Dologi kiadás

2010. május 6.

Tám. ért. 
mők. kiad.

Ellátottak 
juttatásai

Összes kiadás
Mők. Felhalm.

Önk.által 
foly.ellátás

Tartalék
Tám. ért. 
felh. kiad.

Beruházási 
kiadás

2. sz. mellékletElıirányzat-módosítási javaslat
(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

 



  

18. sz. napirend 
 

A szociális ellátási formákról és támogatásokról szóló rendelet módosítása 
Elıadó: dr. Vaskó Ernı   címzetes fıjegyzı 
 
A szociális és az ügyrendi bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést elfogadásra 
javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
21 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a jegyzı elıterjesztésében, a szociális, valamint az ügyrendi 
bizottság javaslata alapján – a szociális ellátási formákról és támogatásokról szóló 
rendelet módosítása címő javaslatot megtárgyalta. 
 
A képviselı-testület a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-vel feladat – ellátási 
szerzıdést köt az ápolást, gondozást nyújtó szociális ellátás tekintetében. Felkéri a 
polgármestert, hogy a következı testületi ülés idıpontjáig gondoskodjon a feladat – 
ellátási szerzıdés elıkészítésérıl és a testület elé terjesztésérıl. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete kijelenti, hogy a Komlói Szociális 
Nonprofit Közhasznú Kft. által mőködtetett bentlakásos idıskorú ellátás, és a cég által a 
kistérségi társulás keretében mőködtetett családok átmeneti otthona tekintetében a 
mőködési feltételeket minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítja, de a feladat- ellátási 
szerzıdésben a jelenlegi gyakorlathoz képest többlet feladatot és többletfinanszírozást 
nem vállal. 

 
Határid ı:  következı rendes testületi ülés 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 21 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 



  

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
12/2010. (V.7.) számú  

rendelete 
 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL  
szóló 2/2007. (II.12.) sz. rendelet - a továbbiakban Rendelet - módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás 
alapján, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. 
 

1. §  
 

A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következık szerint módosul: 
 

A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: szociális törvény) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott 
személyekre, a magyar állampolgárok közül a Komlón lakcímmel rendelkezı 
személyekre és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, valamint a 
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Kft., valamint a Komlói Szociális Nonprofit 
Közhasznú Kft. „Mecsek Szíve” Idısek Otthona által feladat-ellátási szerzıdés alapján 
fenntartott szociális intézmények ellátásaira terjed ki. 

 
2. § 

 
A Rendelet 26. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

Komló Város Önkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt ellátásokat a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában mőködı intézmények, 
valamint a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Kft-vel, illetve a Komlói Szociális 
Nonprofit Közhasznú Kft. „Mecsek Szíve” Idısek Otthonával kötött megállapodás 
útján oldja meg.  

 
3. § 

 
A Rendelet 27. § - a a következık szerint módosul: 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – a családsegítés kivételével – térítési 
díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó (szolgáltatást végzı) állapítja 
meg. A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás fenntartásában mőködı szociális intézményekben a Társulás 
Tanácsa által megállapított térítési díjakat. 



  

4. § 
 

A Rendelet 28. § - a az alábbiak szerint módosul: 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában mőködı 
intézmények szakmai munkájának eredményessége érdekében az intézményvezetık 
kötelesek: 
a.) bejelenteni a mőködési engedélyezés alapjául szolgáló körülményeket érintı 

változást, annak bekövetkeztetésétıl számított 10 napon belül Komló Város 
Önkormányzatának. 

 
b.) az intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát, szakmai programját 

felülvizsgálni és tájékoztatásul megküldeni Komló Város Önkormányzatának. 
 
c.) tárgyévet követı év március 31. napjáig elkészített éves beszámolót Komló Város 

Önkormányzata részére megküldeni. 
 

5. § 
 

A Rendelet 30. § - a helyébe az alábbi (2)-(4) bekezdéssel kiegészül: 
 
(1) Az alapszolgáltatások körébe tartozó szociális ellátások igénybevételérıl az 

intézményvezetı dönt. 
 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez- a családsegítés 

kivételével – kérelmet kell benyújtani. A kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény 
vezetıje bírálja el. 

 
(3) Az alapszolgáltatásokért - a családsegítés és az ingyenes étkezés kivételével – 

térítési díjat kell megállapítani. 
 

(4) A személyi térítési díjat az intézmény vezetıje állapítja meg, vizsgálatához 
jövedelemigazolást kell benyújtani. A házi segítségnyújtás és az étkezés térítési 
díjának megállapításakor az intézményvezetı a családi jövedelem 1 fıre esı 
összegét vizsgálja, míg az egyéb szolgáltatásoknál a kérelmezı saját jövedelmét. A 
személyi térítési díj mérsékelhetı, ill. elengedhetı abban az esetben, ha ezt a 
kérelmezı jövedelemi és vagyoni helyzete, vagy életében bekövetkezett krízis 
helyzete indokolja. 

 
 
 
 
 



  

 
6. § 

 
A Rendelet 31. § (2) bekezdésébıl a „65. életévét betöltött” meghatározás törlésre kerül, a 
rendelkezés szövege az alábbiak szerint alakul: 

 
Szociális étkeztetés igénybevételére jogosultak azok a gyermeket nevelı családok, 
akiket a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálata az ellátásra javasol, továbbá aki kora, egészségi állapota, 
fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt az egyszeri meleg 
étkezésrıl önmaga nem tud gondoskodni. Az elıbbi feltételek hiányában is jogosult 
szociális étkeztetésre az a kérelmezı is, akinek – külön jogszabályban meghatározott – 
szakértıi bizottság a házi segítségnyújtáshoz szükséges gondozási szükségletét 
szakvéleményében megállapítja.  
 
 

7. § 
 

A Rendelet 32. § (2) bekezdése az alábbi második mondattal egészül ki, és az (5)-(6) 
bekezdések hatályukat vesztik.  

 
„…A szolgáltatásról az intézményvezetı az ellátottal megállapodást köt.” 
 
 

8. § 
 
(1) A Rendelet 33. § (1) bekezdése elsı mondata változik: 
 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevı személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás fenntartásában mőködı Szociális Szolgáltató Központ útján 
látja el. 

 
(2) A Rendelet 33. § (3) bekezdése egy új mondattal kiegészül: 
 

A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató Központhoz kell 
benyújtani. A szolgáltatásról az intézményvezetı az ellátottal megállapodást köt. 

 
(3) A Rendelet 33. § (4) bekezdése hatályát veszti, ezzel egyidejőleg a 33. § (5), (6), (7) 

és (8) bekezdésének számozása (4), (5), (6) és (7) bekezdésre változik. 

 



  

9. § 
 

A Rendelet 36. § (3) bekezdése egy új mondattal kiegészül, a (10)-(11) bekezdések 
hatályukat vesztik: 
 

A szolgáltatás biztosítása iránti kérelmeket Szociális Szolgáltató Központhoz kell 
benyújtani. A szolgáltatásról az intézmény vezetıje az ellátottal megállapodást köt. 

 
10. § 
 

A Rendelet 37. § -ból az „étkezés” kifejezés törlésre kerül, a rendelkezés az alábbi 
szöveggel marad hatályban: 

 
A nappali ellátás keretében elsısorban a saját otthonukban élık részére biztosítunk 
lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı 
higiéniai szükségletek kielégítésére.  

 
11. § 
 

A Rendelet 38. § (3) és (5) bekezdése hatályát veszti, ezzel egyidejőleg a (4) bekezdés 
számozása (3) bekezdésre változik. 
 

12. § 
 

A Rendelet 39. §-a a kiemelt szövegrészekkel módosul, illetve kiegészül: 
 

Szakosított ellátási formában részesíti az önkormányzat – a „Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Kft-vel és a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft – vel  kötött feladat 
ellátási szerzıdés alapján – azokat a rászorultakat, akikrıl az alapellátás keretében 
szociális helyzetük, egészségi állapotuk miatt nem lehet gondoskodni és a gondozási 
szükségletük mértéke a napi 4 órát meghaladja. 

 
13. § 
 

A Rendelet 40. § (2), (4) és (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 
 

(2) Az ápolást, gondozást nyújtó szociális ellátást a „Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Kft-vel és a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött 
feladat-ellátási szerzıdés útján biztosítja az önkormányzat. A feladatellátók 
sajátosságaira tekintettel a feladat-ellátási szerzıdések - elsısorban a pénzügyi 
finanszírozás tekintetében – eltérı tartalommal kerülnek megkötésre. 

 
 



  

(4) Az ellátás iránti kérelmet, az elbíráláshoz szükséges dokumentumokkal együtt a 
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Kft. és a Komlói Szociális Nonprofit 
Közhasznú Kft „Mecsek Szíve Idısek Otthona intézményvezetıjéhez kell 
benyújtani. A felvételrıl a társaságok ügyvezetı igazgatói döntenek. 

 
(5) A soron kívüli felvételre vonatkozó kérelmeket az intézményvezetık az 

intézmény orvosának és a fenntartó képviselıinek bevonásával bírálják el. 
 

14. § 
A Rendelet 41. § - a hatályát veszti. 
 

15. § 
 

A Rendeletben a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye cím helyébe a Hajléktalanok 
Átmeneti Szállása cím lép. 
 

16. § 
 

A Rendelet 42. § (3) bekezdése az alábbi második mondattal egészül ki: 
 
„…Az ellátásról az intézmény vezetıje az ellátottal megállapodást köt.” 
 

17. § 
 
A Rendelet 42. § (4) bekezdése a következık szerint módosul: 
 

A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán személyi térítési díjat kell fizetni. 
 

18. § 
 
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
19. § 
20.  

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 
Komló, 2010. május 6. 

  
Páva Zoltán        dr. Vaskó Ernı 
polgármester      címzetes fıjegyzı 
 
 



  

1. számú melléklet 
 
Szociális ellátás       Intézményi térítési díj 

 
1. Szociális étkeztetés  320.- Ft/fı/nap 
 
Szociális étkeztetés kiszállítással, megemelkedik a díj a  kiszállítással: 
- kiszállítás díja:  260.- Ft/óra  
 
Az ingyenesen biztosított étkeztetést térítésmentesen lehet igénybe venni.  
 
Az 1 ellátottra jutó havi költség  16.230.- Ft/fı/hó 
  
Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 
 
Amennyiben az egy fıre esı jövedelem   
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 110% -át 100,- Ft + Áfa/nap 

a nyugdíjminimum 110% -a   és  150% - a között van 120,- Ft + Áfa/nap 
a nyugdíjminimum 150% -a és  250% -a között van   160,- Ft + Áfa/nap 
a nyugdíjminimum 250%  -a és 350% - a  között van 220,- Ft + Áfa/nap 
a nyugdíjminimum 350% -a és   450% -a   között van 240,- Ft + Áfa/nap 
a nyugdíjminimum 450% -ánál magasabb 240,- Ft + Áfa/nap 

 
2. Nappali ellátásnál 
 
a) csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevık esetén 530.- Ft/fı/nap 
havi:  15.900.- Ft/fı/hó 
 
b) napközbeni tartózkodást és szociális étkezést is igénybevevık  
esetében  850.- Ft/fı/nap 
havi:  25.500.- Ft/fı/hó 
 
a) az 1 ellátottra jutó havi költség:  26.500.- Ft/fı/hó 
 
b) az 1 ellátottra jutó havi költség: 37.710.- Ft/fı/hó 
 
Személyi térítési díj idısek nappali ellátása esetén: (csak tartózkodók) 
  

 0 - 60.000,- Ft jövedelemig 20,- Ft/nap 
 60.001 - 75.000,- Ft jövedelemig 50,- Ft/nap 
 75.001- 130.000,- Ft jövedelemig 150,- Ft/nap 
 130.001  -  250,- Ft/nap 



  

 
3. Hajléktalanok ellátásánál  430.- Ft/fı/nap 
 
Az 1 ellátottra jutó havi intézményi térítési díj:  12.900.- Ft/fı/hó 
Az 1 ellátottra jutó havi költség:  66.120.- Ft/fı/hó 
 
Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeni Szállása esetén: 
 
Az igénybevétel elsı 30 napjára térítési díjat nem kell fizetni. 
 A 2. hónaptól:  
 
 0 - 30.000,- Ft jövedelemig 4.560.- Ft/hó 
 30.001 - 50.000,- Ft jövedelemig 10.000,- Ft/hó 
  50.001 - 55.000,- Ft jövedelemig 12.100,- Ft/hó 

 

4. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó gond. díj: 120.- Ft/fı/óra 
 
Az 1 ellátottra jutó havi költség:  5.770.- Ft/fı/óra 
 
Személyi térítési díj a házi segítségnyújtás esetén:  
  

Amennyiben az egy fıre esı jövedelem   
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum150 % -át    30,- Ft/óra 
 az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a és  250% - a között van  40,- Ft/óra 
 az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a és  350% -a között van   50,- Ft/óra 
 

5.  Jelzırendszeres házi segítségnyújtás   120.- Ft/készülék/nap 
 
Személyi térítési díj jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
 
Az öregségi nyugdíjminimum 200%-át meg nem haladójövedelemig a szolgáltatás 300 

Ft/hó térítési díj ellenében vehetı igénybe. 
 Az öregségi nyugdíjminimum 200% feletti jövedelem esetén az igénybevevı 

jövedelmének 2%-a. 

Az intézményi térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
 

 
 
 



  

19. sz. napirend 
 

A lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása 
Elıadó: Páva Zoltán    polgármester 
 
A szociális és az ügyrendi bizottság, valamint a frakciók  az elıterjesztést elfogadásra 
javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
21 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, valamint a szociális bizottság és 
ügyrendi bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 2010. évi lakbérek emelésérıl szóló 
javaslatot és úgy határoz, hogy 2010. évben nem emeli az önkormányzati lakások 
lakbérét. 
 

20. sz. napirend 
 

A lakáscélú támogatásokról szóló 15/1995. Ökr. módosítása 
Elıadó: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
Kiküldésre került az ügyrendi bizottság módosító indítványa (elıterjesztéshez csatolva). 
 
Az ügyrendi bizottság a rendelet tervezet 1. § egy (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:  
„(3) a lakáscélú támogatást egy alakalommal lehet igénybe venni." 
 
A szociális bizottság és a frakciók a módosítással együttesen elfogadásra javasolják.  
 
Mátyás János véleménye szerint nemcsak a lakásvásárlást, hanem bizonyos 
átalakításokat, bıvítéseket is támogatni kellene. Nem támogatja az elıterjesztést. 
 
Folkner Károly  elmondta, hogy lakásvásárláskor nem lehet állami támogatást lehívni 
(szocpol, stb.), de bıvítésnél vannak különbözı lehetıségek kölcsönök igénybevételére. 
Így pótlást nyújt az önkormányzat az elvett állami támogatások helyett.  
 
Gelb Miklós elmondta, hogy a bizottsági ülésen nem tudták meghatározni, hogy hol 
legyen a határ. 1 szoba hozzáépítése családi háznál támogatható lenne.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 



  

A polgármester a rendelet tervezetet – a bizottsági kiegészítéssel – szavazásra bocsátotta, 
melyet a képviselı-testület 20 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
13/2010. (V.7.) sz. 

r e n d e l e t e  
 

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL 
szóló 13/1995. (IV.6.) Ökr. sz. rendeletének módosításáról 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és a lakáscélú állami 
támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

A rendelet 2. § (1) – (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek: 
 
(1) Lakásvásárlás vagy új lakás építése esetén egyszeri vissza nem térítendı pénzbeli 

támogatás és kamatmentes kölcsön adható 
 

a) a fiatal házas, illetve a gyermekét egyedül nevelı kérelmezınek 
b) élettársaknak, ha ezen családi állapotukról írásban nyilatkoznak, és a 

megvásárolni kívánt ingatlannak mindketten tulajdonosaivá válnak 
 

abban az esetben, ha a családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori minimumának két és félszeres 
összegét. 

 
(2) Második vagy további lakás vásárlásához, építéséhez akkor adható támogatás, ha 

ennek megvételét a gyermeklétszám növekedése indokolja. Ebben az esetben a 
kérelmezı tulajdonában lévı lakás vételárát az újabb lakás megszerzésére kell 
fordítani, illetve a használatában levı bérlakást rendeltetésszerő használatra 
alkalmas állapotban kell a bérbeadónak visszaadni. 

 
(3) Lakáscélú támogatást egy alkalommal lehet igénybe venni. 

 
 



  

2. § 
 

A rendelet eddigi 3. § (3) bekezdése hatályát veszíti. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 
Komló, 2010. május 6. 
 

dr. Vaskó Ernı     Páva Zoltán 
címzetes fıjegyzı     polgármester 

 
 

21. sz. napirend 
 

Szobor áthelyezése – Farkas János: Vájár szobra 
Elıadó: Jégl Zoltán   alpolgármester 
Meghívott: Pozsár Sándor kuratóriumi elnök 
 
(Kispál László kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 20 fı.) 
 
A városüzemeltetési bizottság az 1/a változatot javasolja elfogadásra, továbbá kéri a 
testülettıl, hogy a következı testületi ülésre készüljön egy rendeletmódosítási tervezet 
arra vonatkozóan, hogy bizonyos frekventált helyek kereskedelmi célú igénybevétele újra 
szabályozható legyen. 
 
A frakciók  az 1/a változatot javasolják elfogadásra A közterületek hasznosításának 
korlátozását támogatják.  
 
Mátyás János egyetért a kereskedelmi tevékenység korlátozásával a közterületeken. 
 
Radics Kálmán, elmondta, hogy a szobor áthelyezése az önkormányzatnak nem kerül 
pénzbe. A Bányászati és Földtani pályázat útján 600 e Ft-ot nyertek e célra, továbbá a 
Jánosi Engel Adolf kuratórium elnöksége is felajánlotta a segítségét a szobor 
áthelyezéséhez.  
 
Páva Zoltán javasolta, hogy a városüzemeltetési bizottság a következı ülésére tőzze 
napirendre a rendeletmódosítást. Nézzék meg melyek az általuk javasolt frekventált 
helyek. A testület ezt követıen a következı ülésen tárgyalhatja a rendeletmódosítást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 



  

A polgármester a határozati javaslat 1/a változatát bocsátotta szavazásra, melyet a 
képviselı-testület 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

64/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület - az alpolgármester elıterjesztése és a városüzemeltetési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Vájár szobor áthelyezése címő 
javaslatot. 
 

1. A képviselı-testület egyetért azzal, hogy Farkas János Vájár szobra a volt 
kossuthi fürdıépület mellıl áthelyezésre kerüljön. Az új helyszín: a Kossuth L. 
utca – Berek utca keresztezıdése melletti 2436 hrsz-ú terület. 

 
2. A képviselı-testület hozzájárul Kutas László Birkózók szobrának a Sportközpont 

elé, az 538/2 hrsz-ú területre való áthelyezéséhez. 
 
3. A képviselı-testület a szükséges eljárások lebonyolítására felhatalmazza Jégl 

Zoltán alpolgármestert. 
 

4. A képviselı-testület a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 600.000 Ft-os vissza 
nem térítendı támogatása és a Jánosi Engel Adolf Komlói Bányászati Győjtemény 
Közhasznú Alapítvány 250.000 Ft összegő támogatása – összesen 850.000 Ft 
felhasználását rendeli el az 1-2. pont megvalósításához. 

 
Határid ı:  2010. május 30. 
Felelıs:  Jégl Zoltán  alpolgármester 
 
 

22. sz. napirend 
 

A Komlói Kistérségi Végrehajtási-Ellenırzési Hatósági Társulás 2009. évi 
beszámolója, társulási megállapodás módosítása 
Elıadó: Páva Zoltán   polgármester 
 
A pénzügyi és az ügyrendi bizottság, valamint a frakciók  az elıterjesztést elfogadásra 
javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester külön-külön bocsátotta szavazásra a minısített többséget igénylı társulási 
megállapodás módosítását, majd az egyszerő többséget igénylı beszámolót, melyet a 
képviselı-testület 20 -20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 



  

65/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, valamint az ügyrendi 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és elfogadja a Komló 
Kistérségi Végrehajtási-Ellenırzési Hatósági Társulás 2009. évi munkájáról szóló 
beszámolót.  
 
Hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. számú melléklet szerint kiegészüljön a Komló 
Kistérségi Végrehajtási-Ellenırzési Hatósági Társulási megállapodás IV. Eljárási 
szabályok fejezete az 5.) ponttal. 
 
A képviselı testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 

23. sz. napirend 
 

Belsı ellenırzés 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámoló 
Elıadó: Páva Zoltán   polgármester 
 
A pénzügyi bizottság és a frakciók az elıterjesztést elfogadásra javasolják. 
 
(Kispál László visszajött a terembe, Sarkadi László megérkezett, a jelenlévı képviselık 
száma 22 fı.) 
 
A fidesz frakció nem tudja, hogy a határozatban megfogalmazottak elegendıek-e arra, 
hogy megnyugtató megoldások is szülessenek. A korábbi tapasztalatok szerint a 
beszámolót mindig követi egy utóellenırzés, de a Főtıerımő, az Uszoda és a 
Sportcsarnok esetében számukra meglepı és érdekes megállapítások történtek abban a 
tekintetben, hogy hogyan alakul a vagyonkezelési jog, a tulajdonjog, annak bejegyzése, 
hogyan alakulnak a külön megállapodások, amik nincsenek, továbbá az ÁFA kérdése. Ha 
rossz döntés születik, akkor ÁFA tekintetében nagyon ráfizethet az önkormányzat, 
egyrészt a beruházás oldalán, másrészt pedig az üzemeltetés oldalán, a nyújtott 
szolgáltatásoknál. Nem látható, hogy a határozati javaslatban megfogalmazódna egy 
olyan intézkedési terv, amely a kérdéseket a lehetı legrövidebb idın belül tisztázza. A 
végére kell járni a dolgoknak annak érdekében, hogy az önkormányzatot ne érje 
áttételesen hátrány. 
 
 



  

Véleményük szerint szükséges lenne egy olyan belsı rendszer kialakítása, amely nem 
engedi, hogy egy belsı ellenırzés ilyen megállapításokat tudjon tenni. Jegyzı úrtól kértek 
javaslatot, hogy hogyan lehetne a határozati javaslatot kiegészíteni úgy, hogy a belsı 
ellenırzés által – kimondottan a Főtıerımőnél, az Uszodánál és a Sportcsarnoknál – 
megfogalmazott kérdések megnyugtatóan rendezıdjenek. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy a jelentés a problémafelvetéseket is tartalmazza, és az 
intézkedési tervek formájában tartalmazza azt is, hogy mi az, amit tenni kell. 
Utóellenırzés is lesz. Az ÁFA kérdés kétséges a belsı ellenırök részérıl, a hivatalban a 
pénzügyi szakértık egészen másfajta álláspontot képviselnek e tekintetben. A belsı 
ellenıri jelentésben az ÁFA-val kapcsolatos megfogalmazás nem annyira egyértelmő. Ez 
egy bonyolult kérdéskör. Az önkormányzat annak idején körbejárta, törvényesen és jól 
szervezte. 
A vagyonkezeléssel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy mindegyik szervezettel meg kell 
kötni a vagyonkezelıi szerzıdést, nagyon összefügg a sportrendelet, a sportkoncepció 
megalkotásával, hogy mit vállal a képviselı-testület, milyen létesítményeket kíván 
fenntartani, stb. Ezeknek a finanszírozását valamilyen formában biztosítani kell.  
Véleménye szerint a határozatot nem kell kiegészíteni, mert mind a probléma 
felvetéseket, mind a javasolt megoldásokat tartalmazza a jelentés. 
 
Polics József elmondta, hogy az anyag valóban tárgyszerő, tényszerő, feltáró és javító 
jellegő. Azonban a hivatalban korábban volt már ÁFA dolog, amit az adóhatóság 
másképp gondolt, és kára származott az önkormányzatnak.  
Számára nem elegendı, hogy a hivatalon belül nyitnak egy vitát, mert, ha másszintő 
ellenırzés történik, akkor az önkormányzatnak kára lehet. Intézkedési javaslatok 
szerepelnek a javaslatban, azonban nincsenek határidık a határozatban. Ha 2003. óta nem 
sikerült megkötni azokat a megállapodásokat, amelyek szükségesek, akkor egy ilyen 
belsı ellenırzési megállapítás után mi a garancia arra, hogy most rövid idıd belül úgy fog 
rendezıdni, hogy ebbıl az önkormányzatnak nem lesz kára? Ezt a garanciát hiányolja az 
anyagból. Mert a testület ezzel tudomásul veszi a feltárást, és majd fog történni valami. 
Majd amikor lesz egy utóellenırzés, akkor kiderül, hogy tett-e ebben az ügyben bárki 
bármit. Amióta ez a folyamat elkezdıdött, eltelt 7 év és ma sem látja a végét. 
 
Kispál László elmondta, hogy van ÁFA-mentes és ÁFA-körös tevékenység. Az ÁFA-
körben van visszaigényelhetı és befizetendı ÁFA. ÁFA-mentes tevékenységnél az év 
végi elszámolásnál ingatlan bérbeadásakor arányosítást kell végezni. Attól tart, hogy 
késıbb mégis áfát kell fizetnie az önkormányzatnak. 
 
Vida János (Főtıerımő Zrt.) elmondta, hogy az ÁFA-nak két aspektusa van. Az egyik a 
térítésmentes használat, a másik a beruházás. A beruházással kapcsolatosan 2006-ig 
lezárt, átfogó ellenırzéssel rendelkezik az Erımő, amely nem állapított meg ilyen jellegő 
anomáliát. A térítésmentes használattal kapcsolatban nem tud véleményt alkotni, hiszen a 
költségvetési számvitel ilyen jellegő adóvonzataival nincs tisztában. 



  

Páva Zoltán megköszönte a belsı ellenıri jelentést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
(Folkner Károly képviselı nem szavazott.) 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
16 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a Pénzügyi és Ellenırzési 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és elfogadta az 1. sz. 
melléklet szerinti éves ellenırzési és összefoglaló ellenırzési jelentést Komló 
Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi 
belsı ellenırzési kötelezettségének teljesítésérıl. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
 
 

24. sz. napirend 
 

Belényesi kiküldetés 
Elıadó: Páva Zoltán   polgármester 
 
 
A pénzügyi bizottság és a frakciók az elıterjesztést elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és az ügyrendi bizottság javaslata alapján – 
utólagosan jóváhagyja a belényesi hivatalos kiküldetést. 
 
1. A delegáció tagjai:  Jégl Zoltán   alpolgármester  
    Bogdán László nyugdíjas tanár 
 
2. A kiutazás ideje:   2010. április 30-május 03. 



  

3. Utazási költség:  
A küldetésben részesülık: 
- napidíja: 4 fı x 2 nap x 17 EUR     136 EUR 
-A gépkocsi költségeire, valamint váratlan 
kiadásokra elılegként felhasználható keretösszeg 
(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)   264 EUR 
 
4. Igényelt valuta:       400 EUR 
 
A képviselı-testület utasítja címzetes fıjegyzı urat, hogy a kiutazáshoz szükséges valuta 
kiutalásáról gondoskodjon. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 

25. sz. napirend 
 

Körtvélyesi gazdasági célú telkek közmővesítése 
Elıadó: Páva Zoltán   polgármester 
 
A pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést 
elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, valamint a 
városüzemeltetési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a 
körtvélyesi gazdasági célú telkek közmővesítésével kapcsolatos javaslatot. 
 
A képviselı-testület a komlói 1520/8, 1520/9 és 1520/10 hrsz alatti – kereskedelmi-
szolgáltató gazdasági övezetbe sorolt – ingatlanok áramellátásának és szennyvízhálózatba 
történı bekötésének kivitelezését határozza el. 
Az áramellátás kiépítésével kapcsolatos beruházás kiviteli költsége 1.100.000,-Ft + ÁFA, 
melyet az 1520/8 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa, a RATI Kft. (7300 Komló, Ipari u. 2.) 
fejlesztési célú pénzeszköz átadási megállapodás keretében Komló Város Önkormányzat 
részére átad. A fejlesztéshez az önkormányzat egyéb forrást nem biztosít. 
 



  

A bruttó 5.627.471,- Ft összköltségő szennyvízvezeték beruházási munkáinak költségébıl 
a RATI Kft. bruttó 3.600.000,- Ft összeget biztosít fejlesztési célú pénzeszköz átadási 
megállapodás keretében, a különbözetként fennmaradó bruttó 2.027.471,- Ft összeget 
Komló Város Önkormányzata a kivitelezést végzı Komló-Víz Kft. részére a 2011. évi 
eszközhasználati díj terhére fizeti ki. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a fejlesztési célú pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás és a kivitelezıvel történı vállalkozási szerzıdés aláírására. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a beruházásból áthúzódó 2.027.471,- Ft költséget a 2011. évi 
költségvetés összeállításakor vegye figyelembe. 
 
Határid ı: 2010. május 15. 
Felelıs:  Páva Zoltán  polgármester 
 
 

26. sz. napirend 
 
Majális tér 2. sz. alatti ingatlan értékesítése 
Elıadó: Páva Zoltán   polgármester 
 
A pénzügyi bizottság 3.553.500,- Ft összegben javasolja az ingatlanrész kikiáltási árát, 
melybıl a telek 593.500,- Ft, a felépítmény 2.960.000,- Ft.  
 
A városüzemeltetési bizottság és a frakciók egyetértenek az értékesítéssel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület - a polgármester elıterjesztése, a Városüzemeltetési és a Pénzügyi 
Bizottság javaslata alapján – értékesítésre kijelöli a Komló Város Önkormányzata 
tulajdonát képezı, Majális tér 2. sz. alatt lévı komlói 954 hrsz-ú, 1187 m2 nagyságú 
ingatlan ½ részét. 
 
A liciteljárás során értékesítendı ingatlanrész kikiáltási árát a pénzügyi bizottság: 
3.553.500,- Ft összegben határozta meg (melybıl a telek értéke 593.500,- Ft, az épület 
értéke 2.960.000,- Ft). 
 



  

Utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen az ingatlanrész liciten történı értékesítésérıl, 
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: 2010. augusztus 15. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı  
 
 

27. sz. napirend 
 

Bírósági népi ülnökök választása 
Elıadó: Páva Zoltán   polgármester 
 
Az ügyrendi bizottság Horváthné Góz Brigittát javasolja bírósági népi ülnöknek 
megválasztani. 
 
A fidesz frakció  Lázár Tibornét javasolja és érdeklıdik, hogy a bizottság mi alapján 
döntött 
 
Páva Zoltán elmondta, hogy a bizottságnak nem kell megindokolnia javaslatát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a fidesz frakció javaslatát, melyet a képviselı-
testület 7 igen, 4 nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett elutasította. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az ügyrendi bizottság javaslatát, melyet a 
képviselı-testület 13 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

70/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az ügyrendi bizottság 
állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Komlói Városi Bíróság mellett mőködı népi 
ülnökök megválasztására vonatkozó javaslatot. 
 
A képviselı-testület Horváthné Góz Brigitta, 7300 Komló, Május 1. u. 7. sz. alatti lakost a 
Komlói Városi Bíróság népi ülnökévé választja. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérı a bíróság elnökét 
haladéktalanul tájékoztassa és a megbízóleveleket a megválasztott ülnökök részére adja 
át. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 



  

28. sz. napirend 
 

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
Elıadó: Páva Zoltán   polgármester 
 
Az ügyrendi bizottság és a frakciók  az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és az ügyrendi bizottság véleménye 
alapján – megtárgyalta a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi 
összetételének módosításával kapcsolatban tett indítványt. 
 
A képviselı-testület Notheisz József Komló, Munkácsy M. u. 84. sz. alatti lakos 
kuratóriumi tagságról való lemondását tudomásul veszi és a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumának létszámát 6 fıben állapítja meg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az alapítvány módosításának bejegyeztetésével kapcsolatos 
intézkedések megtételérıl a Baranya Megyei Bíróságnál gondoskodjon. 
 
Határid ı: 2010. május 20. 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
 
 

29. sz. napirend 
 

A 36/2010. (III.25.) sz. határozat módosítása 
Elıadó: Páva Zoltán   polgármester 
 
Az egészségügyi bizottság és a frakciók  az elıterjesztés elfogadásra javasolják.  
 
Szigeti Szabolcs jelezte, hogy mivel érintett, a szavazásban nem vesz részt. 
 
Folkner Károly  az egészségügyi bizottság tájékoztatását kérte ez ügyben.  
 
Szigeti Szabolcs elmondta, hogy a régi kft-nél visszafizetésre került a folyószámlahitel a 
kamatokkal együtt, valamint valamennyi munkavállaló munkabére kifizetésre került, a 
munkaviszonyok megszőntek.  



  

Jelenleg a könyvelı azon dolgozik, hogy van egy vissza nem igényelt ÁFA, amelyet, ha 
sikerül az átvezetni, megszőnik az adótartozás. Tevékenysége, ügyvezetıje hónapok óta 
nincs, a taggyőlés nem volt eredményes az elmúlt 3 hónapban. A kft. sorsáról a 
tulajdonosok döntenek. Az új kft. létrehozása kezdeményezésének (KBSK 2010.) 
egyrészt az volt az egyik indoka, hogy a tulajdonos és a mőködésben nem látták ennek a 
lehetıségét. 38.250 e Ft volt a megállapított támogatási összeg, melybıl 18.250 e Ft-ot a 
kézilabda kapott. Eddig 6.250 e Ft-ot használtak fel - elnök úr errıl külön könyvelést 
vezet – 12 m Ft még nem került felhasználásra. 2009. július 1. óta az új felállásban 
mőködı csapatnál semmilyen tartozás senki felé nincs. A korábbi juttatási tartozások 
megvannak, melyek a szezon végéig, június 30-ig rendezésre kerülnek.  
 
Folkner Károly  véleménye szerint azt kellene tisztázni, hogy hogyan tudnak a csapatok 
nekiindulni az idénynek. Mi az, amit az idény végén ajánlani lehet a kft-nek? 
 
Szigeti Szabolcs elmondta, hogy jelenleg havi 2,5 m Ft-ot juttatnak a csapatoknak, erre 
tervezik a következı idıszakot. Kétfajta költségvetés készül, ha kevesebb szponzori 
bevétel lesz, úgy 2 m Ft lesz a juttatás. Arra nem számítanak, hogy az önkormányzati 
támogatás emelkedni fog.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2010. (V.6.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, az egészségügyi bizottság 
véleményének figyelembevételével – a 36/2010. (III.25.) sz. határozat módosításáról 
szóló javaslatot megtárgyalta. 
 

1. A képviselı-testület egyetért a Komlói Bányász Sportklub számára odaítélt 
tárgyévi 38.250.000,- Ft támogatásból még fennálló 23.550.000,- Ft összeg 
megosztásával 2010. május 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszakban a 
KBSK és a Komló Sport Kft. között. 

 

A Komlói Bányász Sportklub hátralévı idıszaki támogatását 11.550.000,- Ft-ban, 
ezzel éves támogatását mindösszesen 26.250.000,- Ft-ban állapítja meg. 
A Komló Sport Kft. számára 12.000.000,- Ft összegő támogatást hagy jóvá.  
 

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés 
módosítására és az új támogatási szerzıdés megkötésére. Utasítja a jegyzıt, hogy a 
támogatottak körében és a támogatás összegében bekövetkezett változásokat a 
36/2010. (III.25.) sz. határozat mellékletén vezesse át, továbbá az elıirányzat-
változást a soron következı költségvetési rendeletmódosításkor szerepeltesse. 



  

2. A képviselı-testület továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a KBSK sporttelep, 
mint létesítmény mőködtetésének biztosítását. A 20/2010. (II.25.) sz. határozat 6. 
pontjában írtakat továbbra is fenntartja. Amennyiben évközben a létesítmény-
fenntartás tekintetében pénzügyi okokból zavar keletkezik, úgy haladéktalanul fel 
kell függeszteni a támogatások folyósítását és a soron következı képviselı-testületi 
ülésen felül kell vizsgálni a jelen határozatban szereplı megosztást. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 
  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 

 
30. sz. napirend 

 
Interpellációk, egyebek 
 
 
Makra Lívia az „Építési törmelék a volt Május 1. Ruhagyár mögött” címmel benyújtott 
interpellációjára a közlés, mely szerint a választ 15 napon belül adja meg a hivatal, 
kiküldésre került (meghívóhoz csatolva). 
 
Kispál László az interpellációval kapcsolatban megjegyezte, hogy Komlón nem lehet 
építési törmeléket elhelyezni, Pécsre kell bevinni. Ennek következtében a környezı 
erdıkben helyezik el a hulladékot.  
 
Notheisz József elmondta, hogy a szeméttelep egy éve bezárt, a Környezetvédelmi 
Felügyelıség megtiltotta, hogy oda bármilyen törmelék be legyen szállítva. Jelen 
pillanatban az a megoldás létezik, hogy a Komlói VG Zrt-tıl konténert kell rendelni az 
építési törmelék elszállítására, A VG Zrt. ezután a törmeléket az engedélyezett lerakókba 
szállítja. Törmelék lerakó létesítésére nincs lehetıség, az egy hosszú és bonyolult 
folyamat lenne. A Komlói Kıbánya foglalkozik a kérdéssel, hogy hogyan lehetne az inert 
hulladékok feldolgozását és befogadását engedélyezett kereteken belül megoldani. 
Jelenleg adminisztratív úton van a dolog. Ha megoldás születik, tájékoztatva lesz 
mindenki, addig marad a VG Zrt. megoldása. 
 
Gelb Miklós tájékoztatást kér a zebrák felújításáról. 
 
Horváth László elmondta, hogy a tavasz folyamán levélben megkeresték a Közútkezelı 
Kht-t, de választ nem kaptak. Ezután többszöri telefonos érdeklısére azt a tájékoztatást 
adták, hogy májusra van betervezve a burkolati jelek felfestése. 
A megvilágítással kapcsolatban egy szakértıi csoport megvizsgálta az átkelıket. Jövı hét 
végére ígérték az anyagot ezzel kapcsolatban, melyet e-mailen továbbítani fognak a 
képviselık részére.  



  

Polics Jószef elmondta, hogy a kampány során azt tapasztalta, hogy Páva Zoltán olyan 
anyagokat használt fel szórólapon, ami hivatali ügyiratokból származik. Jegyzı úrtól 
kérdezte, hogy hogyan juthatott Páva Zoltán ezekhez az anyagokhoz – mert szószerinti 
idézetek vannak –ki engedélyezte ezt, megfelel-e a mai iratkezelési szabályoknak? 
Továbbá javasolta, hogy a hasonló esetek megelızése érdekében történjen egy vizsgálat, 
hogy került ez Páva Zoltánhoz. 
 
Páva Zoltán a kérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2002-ben, amikor a régi jegyzı úr 
a képviselı urat eltávolította a hivatalból, az egész anyagot átadta neki, amely most is ott 
van a páncélszekrényében. Így kerültek az iratok hozzá. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy az iratoknak az irattárban a helyük. 
 
Jégl Zoltán az alábbi eseményekre hívta fel a képviselık figyelmét:  

- május 8.: részönkormányzatok futballkupája a KBSK sporttelep mőfüves pályán, 
- május 28.: Jószerencsét Mecseki bányászemlék út állomása a Kossuth I-es, II-es 

aknán a turisták részére szabadidı park kerül átadásra, melyet megelız az Erımő 
és Kıbánya bemutatása, 

- június 18-20.: XIX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál, kéri a 
képviselıket, hogy a támogatást mindenki lehetısége szerinte tegye meg. 

 
dr. Barbarics Ildikó felhívta a figyelmet, hogy a kitüntetési javaslatok leadási határideje 
a megszokottól eltérı, május 18. Kéri, hogy tartsák be ezt az idıpontot. 
 
 
Több hozzászólás nem volt 
 
A polgármester az ülést 11 óra 54 perckor lezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

Páva Zoltán 
polgármester 

 
 


