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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

2011. március 31-i ülésérıl 
 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
jelen van 15 fı képviselı. 
 
A polgármester 15 óra 2 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester 24. sz. napirendként a „Vízitársulat közmunka-pályázatához önerı 
biztosítása” címő napirendet javasolta felvételre. 
 
A polgármester köszöntötte Szappanos Gábor urat, az M&M Computer Kft. 
ügyvezetıjét abból az alkalomból, hogy lezárult a „Számítástechnikai eszközök szállítása 
a Komló Város Önkormányzat oktatási intézményei részére” elnevezéső pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás, melynek nyertese az M&M Computer Kft, így sor 
kerülhetett a vállalkozói szerzıdés aláírására. A projekt 100 százalékos támogatás-
intenzitású és több mint 61 millió forint összértékő támogatást jelent az önkormányzat 
számára. 
A vállalkozói szerzıdés keretében a Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda, a 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda, a „Szilvási Nevelési-Oktatási 
Központ” Óvoda és Általános Iskola, a Gagarin Általános Iskola, valamint a Magyarszéki 
Általános Iskola intézményekben történik informatikai infrastrukturális fejlesztés, mely 
nélkülözhetetlen feltétele a kompetencia-alapú oktatás elterjesztésének. A projekt 
keretében többek között 103 iskolai PC és 36 darab interaktív tábla kerül a hat feladat-
ellátási helyen kiépítésre, valamint az intézmények pedagógusai az eszköz használatához 
szükséges ismeretek elsajátításához kapnak segítséget. 
 
A polgármester a kiküldött napirendi pontokat a javasolt módosításokkal együttesen 
szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 15 igen szavazattal elfogadott. 
 

 
 
 
 



1. sz. napirend 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottságba kültag választása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Lóránt Ákos   a HVB elnöke 
   Notheisz Gábor  bizottsági tag jelölt 
 

A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kispál László polgármester úrtól kérte, hogy mutassák be az új bizottsági tagot és 
adjanak tájékoztatást a korábbi bizottsági kültag lemondásáról. 
 
Polics József elmondta, hogy a korábbi bizottsági kültag, Dibuz Ákos az 
önkormányzatnál vállalt munkát, mint gépjármővezetı és ebbıl adódik, hogy 
személycserére kerül sor. 
 
Notheisz Gábor elmondta, hogy nıs, 6 gyermek édesapja, Pécsett a Zippernowszky 
Szakközépiskolában végzett, jelenleg Komlón, mint vállalkozó tevékenykedik.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a bizottsági kültag 
személyére vonatkozó javaslatot és ennek értelmében: 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság kültagjának Notheisz Gábort választja meg. 
 
A képviselı-testület Dibuz Ákos eddigi bizottsági munkáját megköszöni. 
 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a változást a képviselı-testület szervezeti és mőködési 
szabályzatáról szóló 27/2006. (X.16.) sz. rendelet III. sz. függelékén vezettesse át. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 



A polgármester úr felkérte Lóránt Ákos urat, a HVB elnökét, hogy vegye ki az esküt a 
bizottság újonnan megválasztott kültagjából. 
 
Lóránt Ákos, a HVB elnöke az alábbi esküt vette ki: 
 
„Én … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a 
tudomásomra jutott titkot megırzöm, bizottsági tagsági tisztségembıl eredı 
feladataimat Komló város fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
 
(Meggyızıdése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
A polgármester a megválasztott bizottsági kültagnak jó munkát kívánt. 
 

2. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
E-mailen kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt idıszakban végzett 
tevékenységérıl a beszámoló, valamint a Munkaügyi Központ tájékoztatója a 
foglalkoztatási helyzetrıl. (elıterjesztéshez csatolva) 
 
dr. Barbarics Ildikó a P-Salus Kft. ügyében kért tájékoztatást, mert rosszak a 
tapasztalataik. Néhány dolgozót átvettek, úgy érzik, kimenekítették a vagyont, van, akirıl 
gondoskodtak, van, akirıl nem. Új cégek jelentek meg, az ügyvezetıt nem lehet elérni, 
akik táppénzre mentek, nem tudják leadni a papírokat, stb. 
Az Antiko-Prof Kft-vel folytatott tárgyalásokról, az átszervezésekrıl, valamint a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos tárgyalásokról érdeklıdött. 
 
Tasnádi László elmondta, mint ismert, döntés született arról, hogy felülvizsgálják a 
járadékosokat. Komló esetében ez egyéb problémákat is felvet. 2000-ben kormányzati 
döntés eredményeként bezárták a bányákat és a bányajáradékosok elég nagy számban 
élnek Komlón. Polgármester úrtól kérdezte, hogy milyen lépéseket tesz annak érdekében, 
hogy a járadékosok megfelelı munkahelyet, segítséget kapjanak. 
 
Borbás Sándor az MSZP székház eladásáról, valamint a közfoglalkoztatottak munkájáról 
érdeklıdött. 
 



Polics József a nemzeti közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy az ország 
pénzügyi helyzete ennyi közfoglalkoztatáson keresztül való foglalkoztatást tesz lehetıvé. 
Az önkormányzat és az intézmények kihasználták a másodlagos foglalkoztatásból adódó 
lehetıségeket. A munkába való visszaszoktatás egyik nagyon fontos eszköze ez a 
foglalkoztatás.  
P-Salus Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat a 146 család 
megélhetésével foglalkozott, nem a P-Salus Kft-vel. A munka március 28-án kezdıdött. A 
Rikó Kft-nél 40-50 fı, a Kézmő Kft-nél foglalkoztatási hiány miatt jelenleg két 
mőszakban 60 fı dolgozik. Reményeik szerint a foglalkoztatott létszám az 
elkövetkezendı napokban tovább fog növekedni.  
Az Antiko-Prof Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy a testület döntött arról, hogy a 
temetı üzemeltetıjével a szolgáltatási szerzıdést 2011. június 30. napjával felmondják. A 
testületi döntés után a felmondás megtörtént.  
A jelenlegi szolgáltatóval már több egyeztetést folytattak, de nem közelítenek az 
álláspontok. A szolgáltató azt mondta, hogy 28-ával bírósághoz fordul. Ügyvédi 
konzultáció szerint a kereset 28-án nem került beadásra.  
A szolgáltató által korábban elvégzett munka minıségén és forint tartalmán megy a vita. 
A bíróság el fogja dönteni, hogy a felmondás jogszerő volt-e. 
Az átszervezéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2010. október végén döntött a testület az 
átszervezésrıl, akkor felállt egy team, mely meghatározó embere Vida János volt. Az 
elmúlt testületi ülésen már beszámolt arról, hogy az a fajta cégösszevonás, amit 
elképzeltek, milyen okok miatt nem valósítható meg. Azonban arról a kérdésrıl, ami a 
feladatintegrációt jelenti, nem mondhatnak le. A város egyéb foglalkoztatási gondjait 
nézve erre a feladatra nem tudtak és nem akartak más személyt bevonni, míg nem történik 
meg az igazgatóváltás. Ez ügyben is várják a javaslatokat, hogy miként lehetne minél 
jobb rendszert kialakítani. 
Tasnádi László képviselı alapvetıen parlamenti döntéshez kapcsolódó kérdést feszeget, 
Komló Város Önkormányzat képviselı-testülete ez ügyben tenni nem tud.  
MSZP székház eladásával kapcsolatban elmondta, hogy véletlenül derült fény arra, hogy 
az ingatlan értékesítve lett. Az ingatlan korábban a VG Zrt tulajdonában volt, most az 
MSZP szerepel a tulajdoni lapon. Mindenki döntse el, hogy ez jogszerő, vagy sem, érte-e 
kár a VG Zrt-t vagy sem, etikus vagy sem, stb. Törvénybe állítólag nem ütközik, hiszen a 
VG Zrt-nél és a Főtıerımőnél is mind az igazgatóság, mind a felügyelı bizottság 
megtárgyalta. A képviselı-testület azonban nem tudott az ügyrıl.  
Elmondta, hogy a héten megkezdıdött a Solar Energy Systems Kft. napelemeket gyártó 
üzem projekt, április 14-én lesz az alapkı letétele. Ez 108 munkahelyet teremt Komlón.  
Ez nem jött volna létre kormányzati segítség nélkül. 
 
Kupás Tamás Levente a munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondta, hogy a P-Salus 
Kft. munkatársait két cég, a Rikó Kft. és a Kézmő Kft. próbálta meg átvenni. Nagyon 
sokat segítettek nekik, hogy 28-án tudjanak kezdeni, és a megrendeléseket úgy tudják 
teljesíteni, hogy ne legyen visszaesés. 
 



A munkahely-teremtési támogatással kapcsolatban nagyon sok megkeresés érkezett a 
www.komlo.hu oldalon, a cégekkel felvette a kapcsolatot, az egyeztetések folyamatosak.  
A közcélú foglalkoztatással kapcsolatban több megkeresés is érkezett, hogy a 
foglalkoztatott emberek nincsenek a területen. Polgármester úrral egyeztetve egy kontrollt 
vittek a rendszerbe. Azóta folyamatos az ellenırzés, melyek során számos meglepı dolgot 
tapasztaltak (pl.: brigádvezetı nem tartózkodott a helyszínen). 
 
Kispál László tájékoztatta a testületet, hogy megkapták a nyomozás megszüntetésérıl a 
határozatot a volt Május 1. Ruhagyár értékesítésével kapcsolatban. Sajnálatos módon az 
önkormányzat úgy vesztett el egy ingatlant, hogy törvény azt mondja, nem történt értéken 
aluli értékesítés.  
 
dr. Barbarics Ildikó hiányolta, hogy a P-Salus Kft-vel kapcsolatban feltett kérdésére 
nem kapott választ. Azokról érdeklıdött, akiket nem helyeztek el. Vannak családok, 
akikkel kapcsolatban sem a munkaviszony megszüntetése, sem a munkaviszony 
folytatásával kapcsolatosan nem tárgyaltak, semmiféle értesítést nem kaptak. Táppénzen 
„lógnak a levegıben”, a papírokat nem tudják hová leadni.  
A P-Salus Kft. lehet, hogy csıd közeli helyzetben van, azonban nincs felszámolási eljárás, 
a városban mégis ez a hír járja. 
MSZP székház értékesítésével kapcsolatban arról érdeklıdött, hogy más ingatlanokat is 
ilyen tüzetesen megnéznek-e, vagy ezzel kapcsolatban az a probléma csupán, hogy az 
MSZP-hez köthetı? Tudomása szerint semmi probléma nem volt a értékesítéssel, a 
vételár kifizetésre került. 
Véleménye szerint elvárható lenne az, hogy az Elegant Ruhagyárral kapcsolatos 
nyomozás megszüntetését elrendelı határozat több médiában megjelenjen. Ahogy 
korábban megjelent a nyomozás elrendelése, az, hogy Páva Zoltán gyanúsított, Páva 
Zoltánt kihallgatták, stb., holott ellene még eljárás sem indult.  
 
Polics József elmondta, hogy utána fognak nézni, hogy a P-Salus Kft-nél miért nem 
tudják leadni a papírokat. A P-Salus Kft. ellen még nincs jogerıs döntés, de el van indítva 
a felszámolási eljárás. 
Az Elegant Ruhagyár értékesítésével kapcsolatban Kispál László képviselıtársával 
közösen ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Kispál László által említett határozatot 
megfellebbezte. Jelenleg csak egy nem jogerıs határozat van.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2011. (III.31.)  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 bizottságok munkájáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót. 
 
A képviselı-testület a 165/2010. (XII.16.) sz. határozat 4. pontjában meghatározott 
márciusi határidıt 2011. májusi rendes ülésre módosítja. 
 
A képviselı-testület tudomásul veszi: 
 

- a folyamatban lévı beruházásokkal és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 
tájékoztatót, 

- a helyi autóbusz-menetrend módosításával kapcsolatos tájékoztatót, 
- az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete 

beszámolóját. 
 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson 
vezettesse át.  
 
Határid ı: 2011. április 10. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

 
3. sz. napirend 

 
ÁROP-1.A.2/A számú, „Szolgáltató Hivatal Komlón” tárgyú projekt 
teljesítményérıl szóló tájékoztatás 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Erdıssy Imre   Consact Kft. ügyv. 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az ÁROP-1.A.2/A 
kódszámú, „Szolgáltató Hivatal Komlón” tárgyú projektben a Consact Minıségfejlesztési 
és Vezetési Tanácsadó Kft. által elvégzett teljesítésérıl szóló beszámolót. 

 



1. A képviselı-testület elfogadja az ÁROP-1.A.2/A-2008-0219 azonosító számú projekt 
végrehajtásáról szóló beszámolót és a Consact Minıségfejlesztési és Vezetési 
Tanácsadó Kft. (vállalkozó) által készre jelentett teljesítést. 

 
2. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a döntési kompetenciák, eljárások 

korszerősítése a stratégiai menedzsment erısítése érdekében javasolt módosítások 
kapcsolódó pontjait is figyelembe véve készítse elı a hivatal vezetése által 
indokoltnak tartott eljárások bevezetéséhez szükséges dokumentumok (pl.: Képviselı-
testület szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, 
közbeszerzési szabályzat, jegyzıi utasítások) módosítását, megalkotását. 

 
Határid ı: 2011. május 31. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 

 
3. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a vállalkozó által felépített és egyéb 

aktualitásokhoz igazított kérdıívvel, kérdezıbiztosok bevonásával, legalább 200 
kérdıív felvételével, minden év június 1. és augusztus  31. közötti idıszakban 
készíttesse el az ügyfél-elégedettségi felmérést, összesítse az adott válaszokat és az 
elızı idıszakhoz viszonyítva elemezze a változásokat, a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

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

 
 
 

4. sz. napirend 
 

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Programja a 2011-tıl 2014-ig terjedı 
idıszakra 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, a gazdasági, 
településfejlesztési, valamint az egészségügyi és szociális bizottság az elıterjesztést 
elfogadásra javasolta. 
 
Borbás Sándor Fidesz-KDNP Frakció nevében köszönetet mondott a gazdasági 
programért, mely reális és elérendı célokat tőz ki, a város szempontjából fontos 
problémákra hívja fel a figyelmet, amelyekkel foglalkozni kell.  
 
Jégl Zoltán szomorúan tapasztalta, hogy az oktatási bizottság ülésén tett javaslatai közül 
nem hangzott el semmi. 
 



dr. Barbarics Ildikó egyszerőnek véli a gazdasági programot, mely konkrétumokat nem 
nagyon tartalmaz. A város és az önkormányzati cégek érdekében reméli, hogy a Fidesz 
vezette város sikeres lesz a díjtartozások behajtását illetıen.  
 

Kispál László véleménye szerint a gazdasági program konkrétumokat nem, inkább csak 
általánosságokat tartalmaz, mely megítélése szerint silány, szegényes. Ez nem program, 
ez nem segít a gazdaságélénkítésen, hanem taszítja, távozásra bírja az embereket.  
 

Szarka Elemér elmondta, hogy ami a gazdasági programban le van írva, azt 
folyamatosan konkretizálni kell, és nagyon sokat kell tenni a megvalósításért.  
Két kiemelt feladatot lát a programban. Az egyik az, hogy kormányzatilag preferált körbe 
kerüljön Komló, a másik – amely a jövıben sok mindent meg fog határozni –, hogy az 
M9-es út hogyan és mikor épül fel, milyen csatlakozási lehetısége lesz a városnak.  
 

Polics József véleménye szerint a gazdasági program magáért beszél. A programban azok 
a célkitőzések vannak megfogalmazva – sok helyen konkrétumokkal – amit el 
szeretnének érni az elkövetkezendı 4 évben. 
A város közlekedési feltételeinek javítása érdekében mindent meg fognak tenni, hogy a 
jelenlegi 8 alternatíva közül Komló számára a legkedvezıbb alternatíva valósuljon meg 
az M9-re való csatlakozást illetıen. Bízik abban, hogy el lehet érni, hogy amíg a 
nyomvonal nincs kész, addig ne fizessen a hivatal. Nem úgy, ahogy az MSZP tette. Több 
milliós számlát kell kifizetni tanulmánytervre. 
 

Kupás Tamás Levente Jégl Zoltán képviselı felvetésével kapcsolatban elmondta, hogy 
mindent nem lehet beépíteni a programba.  
A Solar Energy Systems Kft. a gazdasági programban ismertetett lépéseknek 
köszönhetıen települ Komlóra.  
Véleménye szerint a gazdasági program pontosan azokat a lehetıségeket tartalmazza, ami 
Komlónak kiutat jelent a jelenlegi helyzetbıl, munkahelyteremtést és foglalkoztatás 
bıvítést. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, a szociális és 
egészségügyi, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének 
figyelembe vételével – megtárgyalta és elfogadta Komló Város Önkormányzat 2011-
2014. évekre szóló gazdasági programját.  
 

Határid ı:  folyamatos 
Felelıs: Polics József  polgármester 



5. sz. napirend 
 

Komló Város Önkormányzat képviselı-testületének a 2011. április – 2012. március 
közötti idıszakra vonatkozó munkaterve 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, a gazdasági, 
településfejlesztési, valamint az egészségügyi és szociális bizottság az elıterjesztést 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a bizottságok véleménye 
alapján – megtárgyalta a „Komló Város Önkormányzat képviselı-testületének a 2011. 
április-2012. március közötti idıszakra vonatkozó munkaterve” címő elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a 2011. április – 2012. március közötti idıszakra vonatkozó 
munkatervét az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a munkaterv Komló város internetes oldalán történı 
közzétételérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 



1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

a 2011. április-2012. március közötti idıszakra 

vonatkozó munkaterve 

 
 
 
 
 
 
 
 

Komló Város Önkormányzat képviselı-testülete jelen munkatervet a 
39/2011. (III.31.) 

számú határozatával fogadta el. 
 
A munkaterv a törvényben, a helyi önkormányzat rendeletében, vagy képviselı-testületi 
határozatban megállapított kötelezettségen alapuló feladatokat tartalmazza, az aktuális 
feladatok függvényében a testületi ülések idıpontjai és a tervezett napirendek 
módosulhatnak. 



 
TESTÜLETI 

ÜLÉS 
TERVEZETT 
IDİPONTJA 

TERVEZETT NAPIRENDEK 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. Zárszámadási rendelet, éves pénzforgalmi jelentés, 

könyvviteli mérleg, pénzmaradvány- és eredmény-
kimutatás elfogadása (1992. évi XXXVIII. tv. /Áht./ 82. §) 
 
A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Aladics Zoltán irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
3. Belsı ellenırzési beszámoló elfogadása (1990. évi LXV. tv. 

/Ötv/ 92. § (10) bek.) 
 
A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: dr. Müller József aljegyzı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
4. Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 

A napirend elıterjesztıje: dr. Vaskó Ernı címzetes 
fıjegyzı 
Az elıterjesztéseket készítik: kijelölt köztisztviselık 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
- Érintett bizottságok 

5. Aktuális elıterjesztések 

2011. április 28. 
15.00 óra 

6. Interpellációk, bejelentések 



 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. Helyi esélyegyenlıségi terv felülvizsgálata (öt évre szólóan) 

(2003. évi CXXV. tv. 63/A § (5) bek.) 
 
A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
3. Komló Város Ifjúságvédelmi koncepciója és cselekvési 

terve 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
4. Gyermekvédelmi tevékenységrıl beszámoló (1997. évi 

XXXI. tv. 96. § (6) bek.) 
 
A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: dr. Lassan Krisztina irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Egészségügyi és szociális bizottság  
5. Összevont jelentés az önkormányzat felelısségi körébe 

tartozó közszolgálati tevékenységrıl (vasút, autóbusz) 
(1370/2007/EK. Rendelet 7. cikk (1); 2004. évi XXXIII. tv. 
3/A § (1); 2005. évi CLXXXIII tv. 27/F § (1) bek.) 
 
A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Horváth László mőszaki 
referens 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Gazdasági, településfejlesztési bizottság 

2011. május 26. 
15.00 óra 

6. Gazdasági társaságokba delegáltak beszámolója (Komló 
Város Önkormányzat Képviselı-testülete 20/2007. (X.18.) 
önkormányzati rendelete 22/A. § (4) bek.)  
 

7. A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: dr. Haraszti Katalin jogi 
ügyintézı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 



 
8. Temetı üzemeltetésérıl beszámoló 

 
A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Horváth László mőszaki 
referens 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Gazdasági, településfejlesztési bizottság 
- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 

9. Aktuális elıterjesztések 
10. Interpellációk, bejelentések 



 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. Helyi kitüntetések adományozása 

 
A napirend elıterjesztıje: Pénzügyi, jogi és ellenırzési 

bizottság 
Az elıterjesztést készíti: dr. Vikor László irodavezetı 

3. Aktuális elıterjesztések 

2011. június 30. 
15.00 óra 

4. Interpellációk, bejelentések 
2011. szeptember 02. 

17.00 óra 
ÜNNEPI KÉPVISEL İ-TESTÜLETI ÜLÉS A KOMLÓI 

NAPOK KERETÉBEN 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. I. félévi beszámoló (1992. évi XXXVIII. tv. /Áht./ 79. § 

(1) bek.) 
 
A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Aladics Zoltán irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal I. félévi munkájáról 

(SZMSZ 36. §) 
 

A napirend elıterjesztıje: dr. Vaskó Ernı címzetes 
fıjegyzı 

Az elıterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
4. Bursa Hungarica felsıoktatási pályázat 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezetı 

 Kiss Józsefné ügyintézı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
5. Beszámoló a Komlói Napok rendezvényeirıl 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Simon Andrásné ügyintézı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
6. Aktuális elıterjesztések 

2011. szeptember 29. 
15.00 óra 

7. Interpellációk, bejelentések 



 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. Belsı ellenırzési terv (1990. évi LXV. tv. /Ötv/ 92. § (6) 

bek.) 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: dr. Müller József aljegyzı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
3. Aktuális elıterjesztések 

2011. október 27. 
15.00 óra 

4. Interpellációk, bejelentések 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. Beszámoló az I-III negyedév pénzügyi tervérıl és 

költségvetési koncepció elfogadása (1992. évi XXXVIII. tv. 
(Áht./ 79. § (1.); 70. §) 

 
A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Aladics Zoltán irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Valamennyi bizottság 
3. Aktuális elıterjesztések 

2011. november 24. 
15.00 óra 

4. Interpellációk, bejelentések 



 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. Beszámoló az adóztatásról (1991. évi XX. tv. 138. § (3) 

bek.g) pont) 
 

A napirend elıterjesztıje: dr. Vaskó Ernı címzetes 
fıjegyzı 
Az elıterjesztést készíti: dr. Vikor László irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
3. Helyi adórendelet felülvizsgálata, módosítása (1990. évi C. 

tv. 6.§ a) pont) 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: dr. Vikor László irodavezetı  
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
4. Hulladékgazdálkodási tervrıl szóló rendelet felülvizsgálata 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Horváth László mőszaki 
referens 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
5. Vízdíj-rendelet felülvizsgálata 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Horváth László mőszaki 
referens 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
6. Főtıerımő díjrendelet felülvizsgálata 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Horváth László mőszaki 
referens 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 

2011. december 15. 
15.00 óra 

7. Hulladékszállítás díjainak felülvizsgálata 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Horváth László mőszaki 



referens 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

beszámolója 1993. évi III. tv. 92/B § (1) bek. d) pont) 
 
A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: dr. Lassan Krisztina irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Egészségügyi és szociális bizottság 
9. Önkormányzati társulások beszámolói 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezetı 

 Kiss Józsefné ügyintézı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
10. Komló város 2012. évi rendezvénytervének jóváhagyása 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Simon Andrásné marketing- 

 ügyintézı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
11. Rendırség közbiztonsági beszámolója 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: dr. Váczi István rendırkapitány 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
12. HegyhátMédia Kft. beszámolója  
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 

13. Beszámoló a Bursa Hungarica pályázatról 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 



- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
 
 
 

14. Nem költségvetési szervek támogatására pályázat 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezetı 

 Kiss Józsefné ügyintézı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 

15. Polgármester tájékoztatója a képviselı-testületnek a jegyzı 
teljesítményértékelésérıl (1992. évi XXIII. tv. (Ktv./ 34. § 
(6) bek.) 

 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: dr. Havasi Tímea 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
16. Aktuális elıterjesztések 
17. Interpellációk, bejelentések 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. Költségvetési rendelet benyújtása (1992. évi XXXVIII. tv. 

/Áht./ 65. § (1); 71. § (1) bek.) 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Aladics Zoltán irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Valamennyi bizottság 
3. Közfoglalkoztatási terv elfogadása (1993. évi III. tv. 37/A § 

(1) bek 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: dr. Lassan Krisztina irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Egészségügyi és szociális bizottság 

2012. január 26. 
15.00 óra 

4. Közmeghallgatás idıpontjának meghatározása 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Niedermayer Éva ügyintézı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 



5. Alapítványok 2011. évrıl szóló beszámolói 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
 Kuratóriumi elnökök 

Az elıterjesztést készítik: Kuratóriumi titkárok 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 

6. Aktuális elıterjesztések 
7. Interpellációk, bejelentések 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. Költségvetési rendelet elfogadása (1992. évi XXXVIII. tv. 

/Áht./ 72. §.) 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Aladics Zoltán irodavezetı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Valamennyi bizottság 
3. Képviselık vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

A napirend elıterjesztıje: Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
 bizottság 

Az elıterjesztést készíti:  dr. Havasi Tímea 
személyügyi referens 

4. Aktuális elıterjesztések 

2012. február 23. 
15.00 óra 

5. Interpellációk, bejelentések 



 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. Nem költségvetési szervek támogatása 

 
A napirend elıterjesztıje: Makrai Lívia bizottsági elnök 
Az elıterjesztést készíti:  Kiss Józsefné ügyintézı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 

3. A képviselı-testület munkatervének elfogadása 
 

A napirend elıterjesztıje: Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készíti: Niedermayer Éva ügyintézı 
Az elıterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
4. Aktuális elıterjesztések 

2012. március 29. 
15.00 óra 

5. Interpellációk, bejelentések 
 
 
Komló, 2011. március 31. 
 
 
 
 
 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı  s.k. 
címzetes fıjegyzı 

 
 

 
 



 
6. sz. napirend 

 
Közmőfejlesztési hozzájárulás elengedése 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint a gazdasági településfejlesztési bizottságok javaslatai alapján – megtárgyalta a 
regionális hulladékgazdálkodási projekt komlói létesítményeihez kapcsolódó 
közmőfejlesztési díjról szóló elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében a komlói 2946/8, 
0132 és 2811/1 hrsz-ú ingatlanokon megvalósuló hulladékudvar, hulladékátrakó és 
komposztáló létesítmények közmőhálózatba történı bekötése folytán felmerülı 
közmőfejlesztési hozzájárulás üzemeltetı felé való befizetésétıl, mint a közmővek 
tulajdonosa – tekintettel a pályázati elıírásokra – eltekint. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Komló-Víz Kft.-t, mint üzemeltetıt 
tájékoztassa. 
 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs:  Polics József   polgármester  
 
 

7. sz. napirend 
 

Kötvénybevétel rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 



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

 
41/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság javaslatainak a figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló2028” 
megnevezéső kötvénybıl származó kötvénybevétel rendelkezésre tartási idejének 
meghosszabbításáról szóló elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület egyetért a „Komló2028” megnevezéső kötvénybıl származó bevétel 
rendelkezésre tartási idejének 2012. december 31-ig történı meghosszabbításával. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az OTP Bank Nyrt.-nél a rendelkezésre 
tartási idı meghosszabbítását.  
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József   polgármester 

 
 

8. sz. napirend 
 
Ingatlanfedezet felajánlása Egészségcentrum Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezetı 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Egészségcentrum 
Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó ingatlanfedezet felajánlásáról szóló 
elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a 32/2011. (II.24.) sz. határozat 2./ pontjában meghatározott hitel 
kiegészítı fedezetként felajánlja a komlói 2324 hrsz-ú „rehabilitációs mőhely” 
megnevezéső 3921 m2 területő (volt Nagy L. utcai óvoda), illetve a komlói 487/2/A/3 



hrsz-ú „üzlethelyiség” megnevezéső 349 m2 területő (Piramis-ház alatti önkormányzati 
tulajdonú üzlethelyiség) ingatlanokat. A fedezet felajánlással egyidejőleg 
forgalomképessé nyilvánítja a komlói 2324 hrsz-ú ingatlant. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József   polgármester 
  dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezetı 
 

 
9. sz. napirend 

 
ÁSZ ellenırzés tapasztalatai és intézkedési terv 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a 2007-2010. évi 
idıszakot felölelı átfogó ÁSZ ellenırzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót és intézkedési 
tervet. 
 
1. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy terjessze a képviselı-testület elé 

a jegyzı által elıkészített, az Áht. 118. §-ban elıírt mérlegek, kimutatások 
tartalmának meghatározásáról szóló rendelet tervezetet.  

 
 Határidı: 2011. május 31. 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
2. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az ellenıri javaslatoknak megfelelıen 

egészítse ki a pénzkezelési szabályzatot, illetve a feladatellátásban résztvevı 
ügyintézık munkaköri leírásait. 

 
 Határidı: 2011. május 31. 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 



3. Utasítja a jegyzıt, hogy a kisebbségi önkormányzatok pénzgazdálkodása, operatív 
gazdálkodása tekintetében tekintse át a vonatkozó szabályzatokat és az ellenıri 
jelentés megállapításainak és a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 
pontosítsa a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggı szabályokat, 
feladatokat. 

 
 Határidı: 2011. május 31. 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
4. Utasítja a jegyzıt, hogy a leltározási szabályzatot terjessze ki a kezelésre átadott 

eszközök leltározására. 
 
 Határidı: 2011. május 31. 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
5. A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a 2006. évi zárszámadási rendelethez 

kapcsolódó korábbi megállapításokat már nem lehet végrehajtani a lezárt idıszakra 
való tekintettel. 

 
6. Utasítja a jegyzıt, hogy az 1./ sz. határozati pontban szereplı szabályozás 

összeállítása során az Áht. 8/A. § (7) bekezdésének elıírása alapján gondoskodjon 
arról, hogy a költségvetési rendelet tervezet költségvetési bevétele és költségvetési 
kiadása ne tartalmazzon finanszírozási célú bevételeket, valamint finanszírozási 
célú kiadásokat. 

 
 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
7. Utasítja a jegyzıt, hogy az önkormányzat pénzállományának alakulásáról az Ámr. 

201. § (1) bekezdésében elıírtak szerint készítsen likviditási tervet, melyet 
legalább a féléves és háromnegyed éves beszámoló elıterjesztésével párhuzamosan 
aktualizáljon.  

 
 Határidı: 2011. május 31., illetve értelem szerint 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
8. Utasítja a jegyzıt, hogy az Áht. 15/A. § (1) bekezdés, valamint 15/B. § (1) 

bekezdés által szabályozott közzétételi kötelezettség maradéktalan teljesülése 
érdekében vizsgálja felül a hatályos helyi szabályozást, eljárásrendet és munkaköri 
leírásokat. 

 
 Határidı: 2011. június 30. 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 



9. Az 1. sz. határozati pontban szereplı szabályozás kialakításánál biztosítsa az Ámr. 
36. § (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések 
bevételi és kiadási tételeinek, valamint több éves kihatásának elkülönített 
bemutatását. 

 
 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
10. Utasítja a jegyzıt, hogy a gazdálkodási, pénzügyi-számviteli és folyamatba épített 

ellenırzési feladatok szabályszerő végrehajtási feltételeinek kialakításáról 
gondoskodjon. Ezen belül végezze el a gazdasági ügyrend, a leltározási szabályzat, 
az önköltség-számítási szabályzat, eszközök hasznosítási és selejtezési szabályzata, 
eszközök és források értékelési szabályzata, a számlatükör, illetve a számlarend, a 
FEUVE szabályzat, a kapcsolódó ellenırzési nyomvonal, a kockázatkezelési 
szabályzat, továbbá a költségvetési tervezés és zárszámadás készítési folyamat 
helyi szabályozásának hatályos jogszabályoknak megfelelı rendszeres 
aktualizálását és a szükséges változtatások átvezetését a munkaköri leírásokon.  

 
 Határidı: jogszabályváltozást követı 60 napon belül, 

illetve minden év március 31-ig 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
11. Utasítja a jegyzıt, hogy tekintse át a belsı ellenırzéssel kapcsolatos szabályozást 

és annak módosításával biztosítsa a megfogalmazott javaslatok maradéktalan 
érvényesítését. 

 
 Határidı: 2011. június 30. 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
12. Utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési koncepció benyújtásával egyidejőleg 

tájékoztassa a képviselı-testületet a hosszú lejáratú adósságot keletkeztetı tıke- és 
kamatfizetési kötelezettségrıl, illetve annak lehetséges finanszírozási módjáról.  

 
 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
13. Utasítja a jegyzıt, hogy az uniós források igénybevételével foglalkozó helyi 

szabályozást egészítse ki a javaslati sorban szereplıkkel. 
 
 Határidı: 2011. június 30. 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 



14. Utasítja a jegyzıt, hogy alakítsa ki az e-közigazgatási feladatokat ellátó 
informatikai rendszer figyelési rendszerét, továbbá az ügyfelek általi igénybevétel 
rendszeres értékelését. 

 
 Határidı: 2011. III. negyedévétıl negyedévente 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
15. Utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásánál 

alkalmazott informatikai rendszer szabályozottságának biztosítása, belsı 
kontrolljainak mőködése érdekében a vonatkozó szabályzatok és megkötött 
megállapodások pontosításával, kiegészítésével. 

 
 Határidı: 2011. június 30. 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

 
10. sz. napirend 

 
Intézkedési tervek a 2011. évi költségvetés végrehajtásához 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában a József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény esetében a határidı mindhárom fı 
esetében 2011. április 1. 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, valamint az 
egészségügyi és szociális bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 

 
Borbás Sándor Fidesz-KDNP Frakció nevében köszönetét fejezte ki az intézményeknek 
az együttmőködésért. 
 
Kispál László gratulált az intézményvezetıknek és megköszönte az együttmőködésüket. 
 
Schalpha Anett elmondta, hogy ezzel az intézkedési tervvel az intézmények „elértek a 
falig”. A pedagógus kollégái nevében is mondta, hogy ezt az áldozatot azért vállalták, 
hogy a város ebbıl a nehéz gazdasági helyzetbıl egy picit kilábaljon. Ennél tovább 
azonban már nem szeretnének menni, mert az komoly szakmai visszalépést jelentene. 
 
Polics József köszönetet mondott az intézményvezetıknek az áldozatvállalásért és az 
együttmőködésért.  
Akik nem tettek eleget a kötelezettségüknek, kérte, hogy a határozat szerint április 15-ig 
pótolják. 



Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a kiegészítéssel együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület a – polgármester elıterjesztésében az egészségügyi és szociális, az 
oktatási kulturális, ifjúsági és sport, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásához szükséges intézkedési terveket. 
 
1.) A képviselı-testület az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az 

önkormányzat fenntartásában mőködı önálló és részben önálló, ide értve a 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola keretén belül mőködı Komló 
Város Önkormányzata által bevitt intézmények intézkedési terveit. 

 

 Határid ı: azonnal 
 Felelıs:  Polics József   polgármester 
    dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
2.) A képviselı – testület az alábbi létszámcsökkentéseket írja elı: 
 

Intézmény 
megnevezése 

2011. január 1. 
dolgozói létszám 

Létszám-
csökkentés 

Létszámcsökkenést 
követıen engedélyezett 

létszám 
Közösségek Háza, 

Színház- és 
Hangversenytere

m 

17 fı 2 fı 15 fı 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Győjtemény 

10 fı 3 fı 7 fı 

„Szilvási Nevelési-
Oktatási Központ” 

Óvoda és 
Általános Iskola 

87 fı 1 fı 86 fı 

 

Határid ı: 2011. április 1.  
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
   intézményvezetık 



3.) A képviselı – testület a 32/2011 (II.24.) számú határozat 3. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 

 A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény könyvtárában a heti 
nyitva tartást 36 órában, a muzeális győjteményben 20 órában állapítja meg. 

 
 Határid ı: 2011. július 1. 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   intézményvezetı 
 

4.) A képviselı – testület a 32/2011 (II.24.) számú határozat 4. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
A Színház-és Hangversenyterem tagintézmény engedélyezett létszámát 6 fıben 
állapítja meg 2011. április 1-tıl. A Színház- és Hangversenyterem mőködési 
rendjébe 2 hónap szünetet kell beiktatni azzal, hogy ebbıl kötelezıen figyelembe 
veendı idıszak december 22-tıl január 15-ig terjed. Az intézményegységnél túlóra 
nem számolható el, a tagintézmény-vezetı köteles gondoskodni arról, hogy 
minimum 20%-os főtésköltség megtakarítást érjenek el.  

 
 Határid ı: 2011. április 1. 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
     intézményvezetı 

 
5.) A képviselı-testület a kiszervezett feladatok (kórház, szociális otthonok, uszoda, 

sportcsarnok), illetve az önkormányzati feladatot ellátó önkormányzati 
finanszírozásban részesülı társaságok esetében azon cégeknél, ahol végre tudták 
hajtani a 7%-os személyi jellegő juttatás és  járulék megtakarítást, illetve a 
KVG Zrt. esetében  - a feladatnövekedésre való tekintettel - az intézkedési tervet 
jóváhagyja. 

 
A képviselı-testület azon cégek esetében, amelyek a 7%-os személyi jellegő 
juttatás és járulék megtakarítást az intézkedési tervben nem tudták megvalósítani, 
utasítja a cég vezetıjét az intézkedési terv 2011. április 15-ig. történı 
átdolgozására oly módon, hogy az megfeleljen a 3/2011. (II. 3.) sz. határozat 4., 
illetve a 32/2011.(II. 24.) sz. határozat 1. pontjában meghatározottaknak. 
Továbbá a képviselı-testület utasítja a cég vezetıjét, hogy amennyiben 
kidolgozásra kerülı intézkedés képviselı-testületi döntést igényel, úgy azt terjessze 
a képviselı-testület áprilisi rendes ülése elé.  

 
 Határid ı: értelem szerint 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   cégvezetık 

 
 



11. sz. napirend 
 
KEOP-6.1.0/B/09-11 „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönzı kampányok” pályázaton való részvétel 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

45/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sport, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a KEOP-6.1.0/B/09-11 „A fenntartható életmódot 
és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok” pályázaton való 
részvételt. 

A képviselı-testület benyújtja pályázatát a KEOP-6.1.0/B/9-11 „A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok” címő 
pályázati felhívásra, továbbá a támogatás elnyerése esetén a szükséges 1.250.000 Ft 
önrészt biztosítja a 2011. évi költségvetésben a „kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények” szakfeladaton elkülönített keretösszeg terhére. 

 

Határid ı: azonnal  
Felelıs:  Polics József  polgármester 

 
 

12. sz. napirend 
 
Nem kötelezı feladatok átadása a Baranya Megyei Önkormányzat részére 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Horváth Zoltán  Bm.i Önk. elnök 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a határozati javaslat 4.) pontjának elsı 
mondata helyesen az alábbi: 
„A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.), 2.) és 3.) 
pontjában szereplı szándéknyilatkozatról értesítse a Baranya Megyei Önkormányzatot és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatok átadásáról, annak végrehajtásáról a 
jogszabályban elıírt határidık figyelembe vételével egyeztetéseket folytasson a Baranya 
Megyei Közgyőlés Elnökével.” 



 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, az egészségügyi és szociális, valamint a 
pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
 
Polics József elmondta, hogy ezt a döntést április 3-ig lehet meghozni, legközelebb 2015 
tavaszán nyílik rá lehetıség.  
A határozati javaslatban szereplı döntések – melyek egy-egy területet érintenek – mind 
más-más elıkészítettségi, egyeztetési szinten állnak.  
A jelenlegi költségvetési helyzetben Komló Város Önkormányzata nem teheti meg, hogy 
a következı éveket kockáztassa olyan nem köteles feladatok finanszírozásával, amelyek 
finanszírozása és változatlan színvonalon való továbbmőködtetése biztosított. 
A legtöbb egyeztetést az idısek otthona tekintetében tették, de itt sem lehet elmondani, 
hogy eljutottak a végére.  
Azt nem lehet megtenni, hogy a költségvetésben hatalmas forrásokat biztosítsanak a nem 
köteles feladatokra. Az elmúlt 4 évben ez meghaladta az 1,3 mrd ft-ot. 
Az elmúlt 3-4 hónap alatt az érintettekkel folyamatosan egyeztettek. 
Új eleme az elıterjesztésnek a kórház fekvıbeteg ellátására vonatkozik. Fıigazgató úrral 
együtt jutottak el arra az elhatározásra, hogy az egyetem vezetıségénél elsı lépcsıben 
egyeztetéseket folytattak az integráció érdekében. Az integráció e formában való, Megyei 
Közgyőlésen keresztül történı megvalósítását a POTE vezetıi támogatják. Ez nagyon 
fontos információ, mert Komló városa és a kistérség szempontjából a kórház fenntartása 
elemi érdek. 
Egyik pontról sem lehet elmondani, hogy úgy fog megvalósulni, ahogy azt a 
beterjesztéskor elképzelték, hiszen még egyeztetni kell a Megyei Önkormányzattal.  
Határidı azért nem szerepel a határozati pontoknál, hogy mikor történik meg az átadás, 
mert azt szeretnék, ahol a törvényi feltételek lehetıvé teszik, ott 2012. január 1-jével 
Komló város költségvetését nem terhelı módon, de Komlón maradjon a szolgáltatás, 
foglalkoztatás és egyéb kár nem következzen be. Ha ezt a lépést most nem teszik meg, 
akkor egyeztetésre sincs lehetıség.  
Ha a város költségvetési helyzetébıl adódóan elindul egy adósságrendezési eljárás, akkor 
ezek az intézmények a normatíva felett egy forintot sem kapnak. 
Azért tesznek meg mindent, hogy ezeknek az egységeknek a normális mőködési feltétele 
biztosított legyen. 
 
dr. Barbarics Ildikó arról érdeklıdött, hogy meg lehet-e fogalmazni pontosabban, hol 
állnak a tárgyalások, mennyiben van esély arra, hogy eredményesek lesznek, ha nem, 
akkor mi a következı lépés? Mi jelent az integráció a komlói fekvıbeteg ellátást illetıen? 
Szóba került, hogy nincs határidı, azonban véleménye szerint valamilyen határidıben 
még is csak gondolkodni kell, mi ez a határidı? Mi várható abban az esetben, ha ez nem 
vezet eredményre? 
 
 



Kispál László arról érdeklıdött, hogy mi lesz a felhalmozott adósságállományokkal, ki és 
mikor fogja rendezni? A szociális intézmények átadásánál furcsállja a megye 
fogadókészségét. Eddig nem járult hozzá a mőködtetéshez, a tulajdonostársi 
kötelezettségének nem tett eleget, akkor most milyen módon és milyen szándékkal tudja 
mőködtetni? Az intézményekben van idegen tulajdon (pl.: konyha), mi lesz ezekkel?  
 
Jégl Zoltán arról érdeklıdött, hogy kikkel és milyen egyeztetések történtek. A kórházzal 
kapcsolatban történt-e egyeztetés a kistérségi polgármesterekkel, illetve szükséges-e ez 
egyáltalán?  
Az egyetem miért csak úgy tudja elképzelni az integrációt, hogy a kórház a megyének 
kerül átadásra? Miért nem mőködhet az integráció az átadás nélkül? 
 
Polics József a szociális otthonokkal kapcsolatban elmondta, hogy mőködtetésük ez évi 
költségigényének az egyeztetések során a tavalyi támogatási összeg fele lett megcélozva, 
ez 41 m Ft. A költségvetés tárgyalása során idáig nem jutottak el, de a további tárgyalás 
alkalmával már eljutottak a költséghatékonyság, illetve az intézmények összevonásának 
vizsgálata alapján arra az eredményre, hogy idén a 41 m Ft-os támogatási összeggel meg 
tud valósulni ez a folyamat.  
Az önkormányzati támogatáson felül az adósságrendezés is az önkormányzat kötelessége 
most is és a késıbbiek során is. Ez tovább rontja a költségvetési helyzetet és sürgeti azt a 
megoldást, ami azt célozza, hogy támogatás nélkül tudjon mőködni minél több egység.  
Miután a számszaki eredmények nem jöttek, a szociális otthonokkal kapcsolatban 
elkezdıdött egy tárgyalás az egyházakkal. Felkereste a katolikus, a református és az 
evangélikus egyházat. A katolikus egyház a legrövidebb idın belül jelezte, hogy külsı 
körülmények miatt nem tudnak a kérdéssel foglalkozni, a református egyház jelezte, hogy 
nem kívánnak részt venni a mőködésben, az evangélikus egyházzal kétfordulós helyszíni 
egyeztetésre került sor. A kaposszekcsıi otthonban tettek látogatást, mely eredményeként 
a helyszíni tapasztalatok és a dokumentumok alapján tesznek javaslatot, akkor lehet 
további egyeztetésre a püspökséghez fordulni. 
A szociális otthonok kérdésében 3 lehetıség van:  
1. A Baranya Megyei Önkormányzat veszi át és mőködteti tovább 2012. január 1-tıl. 
2. Az Evangélikus Egyház veszi át. Határidı ez esetben nem ismert.  
3. Sikerül megállapodni a jelenlegi testületi döntéssel jóváhagyott integráció után a 

változatlan üzemeltetésben. 
Amennyiben az 1., 2. megoldás valósul meg, akkor fél éves felmondási idı van a jelenlegi 
szolgáltatóval szemben. 
A cél az, hogy önkormányzati támogatás nélkül mőködjön az egység, ha ebben sikerül 
megállapodni a jelenlegi üzemeltetıkkel hosszú távon, akkor a jelenlegi rendszer marad, 
ha nem, akkor jönnek a különbözı variációk. Az egyházi mőködés 82 % -kal több 
támogatásban részesül. A szociális otthonok nem kerülnek el Komlóról bármelyik 
mőködtetés is lesz.  
A megye 20 m Ft-tal szállt be a Notheisz gazdasági program támogatására, mellyel 
tulajdont szerzett, de több mőködési hozzájárulást nem vállalt.  



A megye normatíva felett 150 m Ft-tal finanszírozza a középfokú oktatást, lehet, hogy 
nem örülnek annak, hogy ezeket a feladatokat nekik kell ellátni, de el fogják látni, hisz 
jelenleg is mőködtetnek szociális otthont.  
A kórház azért nem mőködik gazdaságosan, mert nem kapja meg az elvégzett munkáért a 
finanszírozást. Ez 2009. május óta van így. A megye tavaly átadta a kórházakat az 
egyetemnek, ebbıl adódóan a megyénél még van egy kicsi kötelezettség a kórházak 
vonatkozásában, mely egy integráció kapcsán rendezhetı, mert lesz kórháza, a komlói 
kórház. A mai tárgyalás eredménye megnyugtató, azonban a döntések még nem születtek 
meg. A Semmelweis terv most van kialakulóban.  
Reményeik szerint ezzel az integrációval lehet a komlói kórházat megmenteni, mely egy 
átjárhatóságot biztosít a rendszernek. Egy magasabb képzettségő, jobb infrastruktúrával 
ellátott rendszerhez való integráció sem a foglalkoztatásban, sem a kórház mőködésében 
nem fog változást jelenteni, megmarad a fekvıbeteg és járó-beteg ellátás.  
 
dr. Tánczos Frigyes Attila (Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft.) 
Elmondta, hogy a mai napon Bódis rektor úrral és Kollár Lajos professzor úrral, valamint 
polgármester úrral vett részt egy tárgyaláson. Az a szakmai program, amit elmondtak, 
Komló számára elfogadhatónak és kedvezınek tőnik, abban az esetben, ha teljesül. A 
Semmelweis program ismertetésekor dr. Szócska Miklós államtitkár úr elmondta, 
Magyarországon kórházat bezárni nem fognak. A professzorok a következı formában 
képzelik el az integrációt: Mohács, Siklós, Komló és a Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Centruma (orvosi egyetem) kapcsolódhatnának a rendszerbe. Ez a 
program része lehet a Semmelweis program indulásának. Kollár professzor úr célzást tett 
arra is, hogy elızetesen tárgyalt egy minisztériumi osztályvezetı hölggyel, akinek tetszett 
a program. Doktorok, orvos igazgatók, igazgatók, egyetem szakemberei összeállítanak 
egy szakmai programot, amivel polgármesterek és kórházigazgatók felmennek a 
minisztériumba egy egyeztetésre. Abban az esetben, ha ezt elfogadják a Semmelweis terv 
részeként, akkor Kollár professzor úr azt gondolja, hogy egy magas színvonalra fejlesztett 
járó-beteg ellátás, sürgısségi ellátás lesz. A fekvıbeteg ellátás kicsit eltolódik a 
rehabilitáció irányába, ezáltal részt lehet venni a rehabilitációs pályázati programban, ami 
körülbelül 100-200 m Ft körüli program. A krónikus ellátás és az ápolási részleg marad, a 
belgyógyászat egy része maradna meg és a sebészet eltolódna az egynapos sebészet 
irányába. Kollár professzor úrnak mondta, hogy Komlón igazából dr. Hóbor Béla fıorvos 
úr az, aki onkológiai nagymőtéteket is végez, és İt csak akkor lehet megtartani, ha erre a 
továbbiakban is lehetıséget biztosítanak. Kollár professzor úr azt válaszolta, hogy ez 
természetes, sıt azt szeretné, ha egy forgórendszer alakulna ki a klinikák és a 
társkórházak között. Ez programnak nagyon szép, ha a Semmelweis program végigvihetı, 
akkor eredményhez vezethet a megyei ellátás területén is.  
Egy biztos, hogy ebben a programban a járó-beteg ellátás, a rehabilitációs ellátás, a 
belgyógyászati krónikus ellátás és az egynapos sebészet biztosan nem sérülne. A pénzt 
sem az egyetem, sem a megye nem tudja a rendszerbe beletenni. A pénzt központi 
forrásból a minisztériumnak kell beletenni. Jelenleg az egész magyar egészségügy 
alulfinanszírozott. A szakemberek szerint nagyon idıben vagyunk.  



A Pannon program, ami nem felel meg Komló városának Tolna-, Somogy és Fehér 
megyét vonná össze. Komlónak az lenne a kedvezı, ha Somogy-, Tolna és Baranya 
megye kerülne be a rendszerbe.  
Bízik abban, hogy a tárgyalások hamarosan elkezdıdnek. Abban az esetben, ha sikeresek 
lesznek a tárgyalások, akkor ez jó eredményt hozhat. A politikai sikere a politikuson 
múlik, a szakmai sikerekért a kórház mindent meg fog tenni. Mindehhez természetesen a 
továbbiakban is meg kell próbálni forrásokat keresni önállóan is. Abban az esetben, ha 
visszakapná a kórház a 40 súlyszámot és a 4 millió járó-beteg pontot, az évi 130-140 m 
Ft-ot jelentene, akkor semmi baj nem lenne a kórházzal. Közösen kell megpróbálni a 
forrásokat megkeresni, hiszen az önkormányzat képtelen finanszírozni ezt a rendszert. 
 
Mátyás János arról érdeklıdött, hogy mi történik akkor, ha az integráció nem jön létre? 
Mi lesz akkor, ha átveszi a megye a kórházat és bezárja? A városnak lesz-e lehetısége 
tenni ez ellen?  
Véleménye szerint azt már korábban is kellett volna tudni, hogy az önkormányzat 
finanszírozza tovább a kórházat, vagy át akarja adni a megyének, azonban ez nem 
hangzott el sehol, sıt még a gazdasági programban sem szerepel konkrétan, csupán az 
szerepel benne, hogy „keressük a külsı forrásokat”. Azt gondolja, hogy ez nem azt 
jelenti, hogy a megyének kell átadni, mert az nem külsı forrás keresése, hanem egy 
intézmény lepasszolása. 
 
dr. Makra Istvánné megnyugtatónak tartja a zeneiskola átadását, hiszen a megye már a 
középiskolák átvételénél bizonyított, semmi negatív változás nem állt be, sıt a 
mőködtetésük ugyan úgy folytatódik, mint eddig.  
A kórház vonatkozásában is megnyugtatónak tartja a helyzetet. A Semmelweis tervben 
szerepel, hogy a teljesítmény volumen korláton igyekeznek lazítani, ez ígéretes dolog. 
Jelen állapotban egyet lehet tenni, meg kell vizsgálni a gazdálkodást. Ez valószínő meg 
fog történni, amikor az összes intézmény összefésüli a gazdasági programját, kijelölik a 
szükséges feladatellátást. A TVK emelést, ahogy a Semmelweis terv hirdeti, normatív 
alapon fogják végrehajtani, valamint – ahogy a kormányprogramban szerepel – az elsı 
lépcsıs finanszírozás az egészségügy megsegítésére már megtörtént, most várható a 
második lépcsıs segítség, melybıl valószínő nem fogunk kimaradni. A közös szakmai 
egyeztetések meg fogják hozni az eredményeket. Komlón a kórháznak meg kell maradni. 
 
Kispál László örömmel vette fıigazgató úr bizakodását. Azonban aggályát fejezte ki az 
átadásokkal kapcsolatban. Eddig mindig megvezették Komlót, annak idején, amikor 
bevitték a szülészetet Pécsre, akkor is kellett fizetni 5,5 m Ft-ot, pedig korábban nem volt 
róla szó. Azt gondolja, hogy úgy is meg lehet szüntetni egy kórházat, hogy azt mondják, a 
kor technikai színvonala Pécsen jobban biztosított, az orvosok idıvel Pécsen akarnak 
mőteni, mert ott jobbak a feltételek, stb. Véleménye szerint más utat kellett volna járni – 
még akkor is, ha bizakodóak polgármester úr és fıigazgató úr szavai –, inkább a 
visszaszerzett pontokat kellett volna jobban hajtani. A térség polgármestereivel kellett 
volna jobban egyeztetni a komlói kórház megmaradása érdekében.  



Az az út, amit felkínálnak a megyének, szép lassan jelentheti a kórház megszőnését, de 
bíznak benne, hogy nem így fog történni. 
 
Szarka Elemér örömmel vette, hogy van fogadókészség az integrációt illetıen. Sem a 
megyének, sem a klinikának, sem Komlónak nincs pénze, így más megoldást kell keresni. 
Az önkormányzatnak sajnos nincs pénze, a megváltozott viszonyok között az eddigi 
eszközökkel és módszerekkel ezt a feladatot nem lehet megoldani.  
 
dr. Barbarics Ildikó utalt a Semmelweis tervre, mely, mint mindenki elıtt ismert, sok 
konkrétumot nem tartalmaz, legkevésbé azt, hogy hol, hogyan fogják tudni megoldani a 
problémákat, hiszen mindenhol pénzügyi nehézséggel küzdenek. A kórházra az elmúlt 
idıszakban nagyon sokat költött az önkormányzat, szépen fel lett újítva, amely a betegek 
megelégedettségére szolgál. A kórházban jó szakmai apparátus dolgozik. Abban az 
esetben, ha az integráció jön létre, az elhangzott átjárhatóság lehetıség, vagy 
kötelezettség lesz, mert ez nem mindegy. Polgármester úr azt mondta, hogy egy 
magasabb rendszerbe fogunk tartozni úgy, hogy tovább fog létezni a kórház. Ez valóban 
így lesz? Mi fog Komlón maradni? Ezekre sajnos nem lehet választ adni.  
Ha a 2006-ban tapasztaltakat vesszük figyelembe, akkor mindenki tudja, hogy a 
megyének nem kell a kórház, hiszen nincs pénze. A kérdés az, hogy a klinika mit fog 
kezdeni a kórházzal, mit fog tenni az integráció. Az a baj, hogy ez a „totojázás” árt a 
kórház jó szakmai színvonalának. Komlón nagyon fontos a kórház, hiszen a lakosság 
túlnyomó részét idıs emberek, bányászok alkotják.  
A szociális otthonok szintén nagyon fontosak, mert a város lakossága elöregedett. 
Polgármester úr azt mondta, hogy a szociális otthonok Komlón fognak maradni. Az egy 
dolog, hogy ez egy megyei kötelezettség, nem alapszintő, de arra nincs biztosíték, hogy itt 
is fog maradni, de bíznak benne. Rengeteg fejlesztés történt a szociális otthonoknál, 
ezekkel mi lesz? A szociális otthonokban olyan színvonalas szakmai munka folyik, ami 
túl megy az idıskorúak ápolásán. Attól tart, hogy ez el fog veszni. Arról érdeklıdött, 
hogy mi lesz azokkal a dolgozókkal – ha az egyházhoz kerülnek a szociális otthonok – 
akik a közalkalmazotti törvény alól kikerülnek egy másik jogszabály hatálya alá?  
 

Jégl Zoltán véleménye szerint a tárgyalásokat elıbb kellett volna elkezdeni és akkor most 
elırébb tartanának. A kórház esetében nem csak a pénzügyi oldalát kellene nézni, hanem 
az érzelmi oldalát is, nagyon sokan kötıdnek a kórházhoz.  
 

Polics József felhívta a figyelmet a 4. határozati javaslati pontra, mely szerint: „A 
tárgyalások során törekedni kell arra, hogy az átadott feladatok szakmai színvonala és 
mértéke megmaradjon, és az intézmények a meglévı foglalkoztatott létszámmal a komlói 
telephelyeken mőködjenek tovább.”  
Lehet mondani, hogy az egyeztetéseket korábban kellett volna kezdeni, egyet azonban 
tudni kell, a kórház mőködéséhez szükséges önkormányzati támogatás 10 nappal ez 
ellıttig a 68 m Ft-nál úgy látszott, hogy megáll. Senki nem gondolkodott azon, hogyan 
lehet a kórházra lakatot tenni, hanem azt a megoldást keresték, hogyan lehet a problémát 
megoldani. 



Lehet azt mondani, hogy a kormány a TVK-t emelje meg változatlan struktúra mellett, 
akkor ugyan az az osztódási folyamat lesz, mint eddig volt. Változatlan struktúra mellett 
nem lehet az ország egészségügyi rendszerét mőködtetni. A Semmelweis terv épp a 
párhuzamosságokat kívánja megszüntetni, és különbözı szintő struktúrákat támogat. Az 
államtitkár úr azt mondta, hogy az elvégzett munka abban a struktúrában ki lesz fizetve. 
Lehet ragaszkodni az önkormányzati fenntartású kórházhoz, de véleménye szerint abba 
bele lehet dılni a jelenlegi szabályozás mellett. Az, hogy a tárgyalásoknak mi lesz az 
eredménye, a tárgyalások után fog kiderülni. A kérdésben többször egyeztetett Mohács 
polgármesterével, a Regionális Területfejlesztési Tanács elnökével, országgyőlési 
képviselıvel, a kormánybiztossal, illetve Szócska államtitkár úrral. Ezeket az 
egyeztetéseket most ki kell terjeszteni és aki egy együttmőködési megállapodáson alapuló 
jó szakmai anyagot fog letenni, az lesz a minta, a követendı példa. Ebben kell 
együttmőködni a Baranya megyei, a Tolna megyei és a Somogy megyei egészségügyi 
ellátással foglalkozókkal. Lehet nevezni fiskális szemléletnek, de az egészségügy pénz 
nélkül nem megy. 
Arról is lehet vitatkozni, hogy szálljon be a vidék a kórház finanszírozásába. A kórház 
mőködtetése a vidéknek nem kötelezı feladata.  
Olyan rendszert kell kialakítani, amit az állam lefinanszíroz, ez pedig az integrált 
rendszer.  
Elmondta, hogy a szülıszoba támogatására nem volt kötelezettség. A mai tárgyaláson 
részt vett Bódis rektor úr, aki ma is megköszönte a komlói támogatást. Emlékei szerint a 
képviselı-testület anno egyhangúlag szavazta meg, hogy Pécsen kint legyen egy tábla, 
hogy komlói szülıszoba. Ez egy gesztus volt Komló részérıl.  
Jelenleg egy döntési helyzetben van a város, hogy csatlakozik-e a határozati javaslattal 
egy olyan megmentési akcióhoz, amely azt valósíthatja meg, amit mindannyian 
szeretnének, vagy még többször elmondják az aggályokat, amelyeket nem lehet 
befolyásolni. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a módosítással együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 10 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

46/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
 
A képviselı-testület a – polgármester elıterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sport, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint az egészségügyi és szociális bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a nem kötelezı feladatok Baranya 
Megyei Önkormányzat részére történı átadását. 



1.) A képviselı-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (5) 
szerint eljárva kijelenti, hogy az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében nem 
tudja ellátni az alapfokú mővészetoktatás feladatát, mely a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben kerül 
megszervezésre, ezért azt át kívánja adni a Baranya Megyei Önkormányzat 
részére. 

 
2.) A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. 

§ (5) szerint eljárva kijelenti, hogy a törvény 70. § (1) bekezdésben meghatározott 
feladatok közül a szakosított bentlakásos ellátások tekintetében az idısek otthona 
feladatot jelenlegi pénzügyi helyzetében nem tudja ellátni. A feladat ellátását a 
jelenleg a Szent Borbála Szociális Otthon Nonprofit Kft.-vel és a Komlói Szociális 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodás keretében 2012-
tıl nem tudja finanszírozni. A feladatot át kívánja adni a Baranya Megyei 
Önkormányzat részére. 

 
3.) A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. 

§ (5) szerint eljárva kijelenti, hogy a törvény 70. § (1) bekezdésben meghatározott 
feladatok közül a szakosított egészségügyi ellátás közül a fekvıbeteg ellátás 
feladatát jelenlegi pénzügyi helyzetében nem képes ellátni, ezért azt át kívánja adni 
a Baranya Megyei Önkormányzat részére. 

 
4.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.), 2.) és 3.) 

pontjában szereplı szándéknyilatkozatról értesítse a Baranya Megyei 
Önkormányzatot és felhatalmazza a polgármester, hogy a feladatok átadásáról, 
annak végrehajtásáról a jogszabályban elıírt határidık figyelembe vételével 
egyeztetéseket folytasson a Baranya Megyei Közgyőlés Elnökével. A tárgyalások 
során törekedni kell arra, hogy az átadott feladatok szakmai színvonala és mértéke 
megmaradjon és az intézmények a meglévı foglalkoztatott létszámmal a komlói 
telephelyeken mőködjenek tovább.  

 
 Határid ı: azonnal 
 Felelıs: Polics József  polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 



13. sz. napirend 
 
Nem költségvetési szervek támogatása 2011. évben 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
E-mailen kiküldésre került az elıterjesztés melléklete (elıterjesztéshez csatolva). 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság az elıterjesztést elfogadásra 
javasolta. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a Tipegı alapítvány jelezte, hogy a 
pályázatukban vállalt tevékenységet nem fogják tudni megvalósítani, ezért a pályázatuk 
érvénytelenítését kérték. A bizottsági elnökökkel egyeztetve a részükre megállapított 40 e 
Ft támogatást a Komló Városért Alapítvány számára javasolták.  
 
Jégl Zoltán arról érdeklıdött, hogy miért csak március 25-én, a testületi anyag kiküldése 
után ülésezett az ad-hoc bizottság, mikor már 2010. december 15-én kapták a megbízást, 
hogy tegyenek javaslatot a nem költségvetési szervek támogatására. 
Polgármester úr a január 18-i civil fórumon azt jelezte, hogy legalább azt a támogatást 
meg kívánják adni a nem költségvetési szervek támogatásában a civileknek, 
alapítványoknak, mint az elmúlt évben. Nem ezt tapasztalja, vannak, akik nem kaptak 
támogatást, ezt hogyan kell értelmezni? 
 
Kispál László arról érdeklıdött, hogy mi az oka annak, hogy a Hegyhát Média Kulturális 
és Szolgáltató Kft. 500.000,- Ft támogatást kap, míg a testületi üléseket is sugárzó Komló 
és Térsége TV semmit. Javasolja fordítva megállapítani a támogatást, hiszen a Komló és 
Térsége TV az, aki tájékoztatást nyújt a lakosságnak. 
 
dr. Barbarics Ildikó a bírálati szempontok felıl érdeklıdött. 
 
Polics József elmondta, hogy az ad-hoc bizottság ebben a kérdéskörben a költségvetés 
elfogadását követıen, február 24. után tudott érdemi munkát végezni.  
Január 18-án a civil fórumon azt mondta, hogy a civilek támogatása nem fog változni.  
A szempont az volt, hogy azok a civil szervezetek, alapítványok, akik a Komlói 
Napokhoz kapcsolódó rendezvénysorozaton kívántak részt venni és ahhoz forrást 
szerezni, azok a jelenleg érvényes 12 m Ft-os rendezvénykeret terhére fogják ezt 
elvégezni és onnan fognak hozzájutni a költségeik fedezetére. Akiknél nulla szerepel, ott 
sokaknál a költségvetés más lehetıségét kívánják kihasználni.  
A Honismereti és Városszépítı egyesületénél ott van a környezetvédelmi alap, amely idén 
már nem fogja finanszírozni az elem győjtését, ami tavaly pl. 800 e Ft-ba került. 
Minimális eltérés van az elmúlt évhez képest, de tudomásul kell venni a költségvetés 
helyzetét. 
 



A médiával kapcsolatban elmondta, hogy a velük való együttmőködés normális. A Komló 
és Térsége TV-nek az 500 e Ft többszörösét sikerült támogatásként központi alapból 
szerezni. A jövıben is segíteni fog, hogy eredményesek legyenek a pályázatok. 
A Hegyhát Média Kulturális és Szolgáltató Kft. jelenleg azon dolgozik, hogy megjelenjen 
a DIGI rendszeren. Ez is közös érdek, hogy ennek a feltételeit is megteremtsék. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a bírálatnál azt vették figyelembe, hogy olyan 
szervezetnek adjanak támogatást, akik egész éves programokkal minél nagyobb tömeget 
tudnak megmozgatni, minél szélesebb körben tudják a tevékenységüket folytatni.  
A Körtvélyesért Egyesület, a Mecsekjánosiért Egyesület programjaihoz véleményük 
szerint a részönkormányzatok tudnak segítséget nyújtani.  
Azok a kérelmek teljesítését, melyek a Komlói Napok keretén belül zajló események 
támogatására vonatkoztak, az elkülönített 12 m Ft-os támogatási keretbıl kívánják 
megoldani.  
 
dr. Barbarics Ildikó  nem tartja elfogadhatónak azt a választ, hogy az egyesületeket a 
részönkormányzatok támogatják. A Körtvélyesi Részönkormányzatnak fél év nem volt 
elegendı, hogy felkeresse az egyesületet, sıt Körtvélyesben az a hír járja, hogy új 
egyesületet kívánnak létrehozni. Mindenki tudja, hogy egy ilyen városrészben mőködı 
civil szervezet egyéb támogatás híján nem fog tudni mőködni. Az egyesület a Komlói 
Napok keretén belül is és szinte minden városi rendezvényen szervezett programokat a 
lakosság széles körének.  
 
Jégl Zoltán számszakilag hasonlította össze a 2010. és 2011. évben nyújtott 
támogatásokat. A kisegyesületek az idei évben ~ 60 %-kal kevesebb támogatást kaptak. 
Alpolgármester úr mondta, hogy egyes egyesületek a Komlói Napokra elkülönített 
keretbıl fognak támogatást kapni. Eddig az volt a szokás, hogy az egyesületek a komlói 
rendezvényekhez pluszt adnak hozzá azáltal, hogy a programokon részt vesznek, és nem a 
keretösszeget csökkentik. Addig, amíg most figyelemmel lehet kísérni, hogy ki milyen 
támogatásban részesült, a késıbbiekben erre nem lesz lehetıség, nehezen lehet 
figyelemmel kísérni, nehogy ez feszültséget okozzon a civilek között.  
 

Borbás Sándor elmondta, hogy a részönkormányzat tagjai nem kívánnak másik 
egyesületet létrehozni Körtvélyesben. Alpolgármester úr által elmondottakra reagálva 
elmondta, hogy korábban már jelezték, hogy a részönkormányzat 300 e Ft-os kerete nem 
teszi azt lehetıvé, hogy az egyesületnek pénzbeli támogatást nyújtson. Azonban azokat a 
feladatokat és kezdeményezéseket, melyek a városrész szépítésére, javítására, az ott élık 
közérzetének javítására szolgálnak, igyekeznek tovább vinni, illetve segíteni. Talán ez is 
befolyásolta az ad-hoc bizottság döntését, hogy ahol van részönkormányzat és van civil 
egyesület is, ott az önkormányzat a támogatási formák közül inkább a 
részönkormányzatot választotta, és költségvetés keretére határozta meg a 300 e Ft-ot.  
 

dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy nem szeretnék, ha az egyesületi programokat a 
részönkormányzat vinné tovább.  



Polics József elmondta, hogy minden egyesületnek lehetısége van arra, hogy máshonnan 
is forrásokhoz jusson, annak ellenére, hogy az önkormányzati, az állami, a megyei, stb 
források szőkülnek. Egyet azonban ne felejtsenek el, ezek a támogatások hitelbıl 
történnek. Az önkormányzat ennyi támogatást tud adni, melynek örülnek az egyesületek. 
A Komló Városért Alapítványnál is lehet pályázni. 
 
Kispál László elmondta, hogy az új média törvény szerint olyan média támogatható, 
amely 4 órás adást sugároz hetente, illetve 2/3 része saját készítéső adás. Véleménye 
szerint a támogatni kívánt TV erre nem képes.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester Kispál László módosító javaslatát, - mely szerint az 500 e Ft támogatást 
vonják el a Hegyhát Média Kulturális és Szolgáltató Kft-tıl a Komló és Térsége TV 
javára – szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 3 igen, 11 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elutasított.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Tipegı Alapítvány 40 e Ft-os támogatásának 
átcsoportosítását a Komló Városért Alapítványhoz – ahol a támogatás ezáltal 340 e Ft-ra 
módosul –, melyet a képviselı-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 
Ezt követıen a polgármester határozati javaslatot a már elfogadott módosítással 
együttesen bocsátott szavazásra, melyet a képviselı-testület 14 igen, 1 nem szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének 
figyelembevételével –megtárgyalta a nem költségvetési szervek támogatására beérkezett 
pályázatokat. 
 
A képviselı-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére, a 
táblázatban meghatározott támogatást biztosítja. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy 2011. április 30. napjáig a társadalmi 
szervezetekkel kösse meg a támogatás pályázatban megjelölt céljának megfelelı 
felhasználásáról szóló megállapodást. 
 
Határid ı:  2011. április 30. 
Felelıs:  Polics József   polgármester



 
A nem költségvetési szervek 2011.évi támogatási öss zegérıl kimutatás 

1. sz. melléklet  

A pályázó szervezet neve, címe 
2010. évi 
támogatás 

A támogatás felhasználásának rövid 
bemutatása 

2011. évi 
igényelt 
támogatás 

2011. évi 
megítélt 
támogatás 

Az igényelt támogatás 
felhasználásának rövid bemutatása 

2011. évben támogatási igényl ık 
          

1. 

Baranya Televízió Kulturális és 
Szolgáltató Kft. Komló, Kossuth 
L. u. 121. 1 000 000 

Televíziós mősor elıállítása, 
müködési költségekre történı 
felhasználás 8 000 000 0 

Televíziós mősor elıállításdának 
dologi és személyi költségei 

2. 
Komló és Térsége Tlevízió 
7300 Komló, Kossuth L. u. 21. 700 000 

Televíziós mősor elıállítása, személyi 
jellenő  költségekre történı 
felhasználás 7 920 000 0 

Televíziós mősor elıállításdának 
dologi és személyi költségei 

3. 

HegyhátMédia Kultúrális és 
Szolgáltató Kft. Komló, Kossuth 
L. u. 21. 300 000 

Mőködési jellegő kiadások, 
mősorsugárzás  a Komlói 
nagyrendezvényekrıl 1 000 000 500 000 

Újonnan induló televíziós sugárzás 
elıállításának dologi és személyi 
költségei 

4. 
Komlói Bányász Sport Klub 
7300 Komló, Pécsi út 44.  26 250 000 

Komlói Bányász Sport Klub 
létesítményei fenntartására 30 000 000 8 400 000 

Komlói Bányász Sport Klub 
létesítményei 2011. évi fenntartására 

5. 

Hétdomb Természetbarát 
Egyesület 7300 Komló, 48-as 
tér 1. 100 000 

Túraversenyek, szabadtéri és kirándul 
a család programok megszervezése 150 000 65 000 

Túraversenyek, szabadtéri és kirándul 
a család programok megszervezése 

6. 
Komlói Góliát Utánpótlás 
Egyesület 300 000 

Terembérleti díj, sportszolgáltatások, 
szállítási költségek 150 000 0 

Labdarugó versenyek szervezési 
költségei 

7. 
Komlói Nıi Kézilabda Egyesület 
7300 Komló, Fürst S. u. 1. 300 000 

Megyei osztályú bajnokságokon való 
részvétel költségeinek biztosítása 0 0 nem igényelt támogatást 

8. 

Vakok és Gyengénlátók 
Baranya Megyei Egyesülete 
7300 Komló, Kossulh L. u. 105. 60 000 

Müködési költségek, 
sportrendezvények lebonyolítása 230 000 20 000 

látássérültek részére sportprogramok 
szervezése költségei 



9. 

Komló-Szilvás Sportaerobik 
Egyesület 7300 Komló, Attila u. 
51/4. 430 000 

Terembérleti díj, sportszolgáltatások, 
szállítási költségek, szállás és 
étkeztetés költsége 900 000 150 000 

Versenyek során felmerülı költségek 
biztosítása 

10. 

Komlói Bányász Horgász 
Egyesület 7300 Komló, Viola u. 
9. 250 000 

Versenyek szervezése és 
lebonyolítása költségei 500 000 150 000 

Versenyek szervezése és 
lebonyolítása költségei, 
csapatbajnokságon való  részvétel 

11. 
T20 Darts Klub Egyesület 7300 
Komló, Alkotmány u. 11. 50 000 Darts táblák megvilágítási költségei 70 000 30 000 

Versenyek, diákolimpiai rendezvények 
szervezési, lebonyolítási költsége 

12. 
Komló Sport Kft. 7300 Komló, 
Pécsi út 44. 12 000 000 

Szakosztály mőködtetése, versenyek 
költségei 20 000 000 8 500 000 

Szakosztály mőködtetése, versenyek 
költségei bizotsítása 

13. 

Városi Diák- és Szabadidısport 
Egyesület 7300 Komló, Fürst S. 
u. 1. 150 000 

Diáksport rendezvények során 
felmerülı költségek 150 000 50 000 

Diáksport rendezvények során 
felmerülı költségek 

14. 
Nevada  SE  7300 Komló, 
Mecsekfalu 41/D. 260 000 

Városi labdarugó bajnokság 
megszervezése, terembérleti díj 
biztosása 300 000 150 000 

Sportrendezvények megszervezése, 
terembérleti díj, nevezési díjak 

15. 

Komlói Pétanque Klub S.E. 
7300 Komló, Székely Bertalan 
u. 33/1. 50 000 Versenyeken nevezési díj biztosítása 80 000 30 000 

Bemutatók, helyi versenyek 
szervezése 

16. 
HÉLIX Sportegyesület 7300 
Komló, Kossuth L. u. 85. 100 000 Komlói tanuszoda pályabérleti díja 0 0 nem igényelt támogatást 

17. 

Diák és Öntevékeny Körök 
Egyesülete (DÖKE) 7300 
Komló, 48-as tér 1. 700 000 

Nevezési díjak, szállítási költség, 
túraversenyk szervezési költsége 3 000 000 400 000 

Sportrendezvények megszervezése, 
tömegsport rendezvények költségei 

18. 
Villa Complov Sport Club 7300 
Komló, Kossuth L. u. 111. 90 000 Sportfelszerelés vásárlása 300 000 70 000 

Vivó és sportlövı edzések 
megtartása, sportprogramok 
szervezése 

19. 

"Komló-Mecsekfalu" Térsége 
Lovas Sportegyesület 7300 
Komló, Városház tér 4/E 120 000 

Komlói Napk keretein belül 
lovasnapok megszervezése 150 000 0 

Komlói Napok keretein belül 
lovasnapok megszervezése 



20. 

Komlói Honismereti és 
Városszépítı Egyesület 7300 
Komló, Városház tér 1. 450 000 

Nemzetközi ifjúsági tábor 
megszervezése 450 000 0 

Nemzetközi tábor szervezése, 
rendezvények szervezése 

21. 

Nagycsaládosok Komlói 
Egyesülete 7300 Komló, 
Körtvélyes u. 11. 100 000 

Nagycsaládosok és kisgyermekek 
részére rendezvények lebonyolítása 350 000 80 000 

Nagycsaládosok és kisgyermekek 
részére rendezvények lebonyolítása 

22. 

Rákbetegek Országos 
Szövetsége - Új Nap Klub 7300 
Komló, Városház tér 1. 120 000 

Mőködési költségek, prevenciós 
programok szervezésére került 
felhasználásra  150 000 80 000 

Szőrések, programrok, egészségnap 
szervezési költségei 

23. 

Magyar Vöröskereszt Komló 
Városi Szervezete 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 103/A. 200 000 

Mükıdési költségek, programok 
szervezése 300 000 100 000 

Szőrési akciók, csecsemıgondozás, 
versenyek szervezési költsége, 
egészségnevelési programok 

24. 

Légúti Betegek Komlói 
Egyesülete 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 103. 75 000 

Légúti betegek számára 
rendezvények szervezése, országos 
találkozók költségei 130 000 30 000 

Elıadások szervezése, programokon, 
rendezvényeken való részvétel 
költségei (abaligeti sóbarlang) 

25.  

Komlói Nyugdíjas Könyvbarát 
Kör 7300 Komló, Városház tér 
1. 30 000 

Nyugdíjas programok szervezése, 
kirándulások, városi rendezvényeken 
való részvétel 50 000 15 000 

Kirádulások szervezése, 
rendezvényeken való részvétel 

26. 

Komlói Polgárır Egyesület 
7300 Komló,. Kossuth L. u. 
115. 500 000 

Közbiztonság javítása, 
vagyonvédelem, bőnmegelızés 
javítása, mőködési jellegő kiadások 500 000 350 000 

Közbiztonság javítása, 
vagyonvédelem, bőnmegelızés 
javítása, mőködési jellegő kiadások 

27. 
Nyugdíjas Egyesület 7300 
Komló, Kossuth L. u. 115. 125 000 

Mőködési jellegő kiadások, 
rendezvényeken való részvétel, 
testvérvárosi kapcsolatok ápolása 250 000 50 000 

Mőködési jellegő kiadások, 
rendezvényeken való részvétel, 
testvérvárosi kapcsolatok ápolása 

28. 
Komlóért Egyesület 7300 
Komló, Vértanuk útja 11. 200 000 

Mőködési költségek, városi 
rendezvényeken való részvétel 280 000 65 000 

Mőködési költségek, városi 
rendezvényeken , Komló város 60 
éves jubileumi programok, 
testvérvárosi kapcsolatok 

29. 

Nık a Hétköznapokban 
Egyesület 7300 Komló, Bajcsy-
Zs. u. 25. 100 000 

Müködési költségek, baráti 
találkozókon való részvétel 0 0 nem igényelt támogatást 

30. 

Rokkantak Fantasztikus Klubja 
Közhasznú Egyesület 7300 
Komló, Kossuth L. u. 115. 100 000 

Mőködési jellegő kiadások, 
egészségmegırzı eszközök 
beszerzése (vérnyomásmérı) 250 000 50 000 

Szociális tevékenység fogyatékkal élı 
gyermekek részére (farsang, városi 
rendezvényeken való részvétel) 



31. 
Körtvélyesért Egyesület 7300 
Komló, Körtvélyes u. 20. 200 000 

Komlói Civil Napokon fızıverseny, 
Körtvélyesiek karácsonya rendezvény 200 000 0 

Körte Nap, Mikulásnap, Komlói 
Napokon való részvétel 

32. 

Diabétesz Szövetség - Komlói 
Cukorbetegek Klubja 7300 
Komló, Május 1. u. 7. 200 000 

Kirándulások, cukorbeteg találkozók 
szervezése, klubnapok lebonyolítása, 
egészségnapok szervezése 250 000 60 000 

Cukorbeteg találkozón való részvétel, 
egészségnapok szervezéséhez 
eszköz vásárlás 

33. 
ILCO Egyesület 7300 Komló, 
Majális tér 1. 50 000 

Mozgásszervi, keringési 
rendellenességgel küzdök 
egészségnevelési programja 100 000 30 000 

Mozgásszervi, keringési 
rendellenességgel küzdök 
egészségnevelési programja 

34. 
Belsı Tőz Egyesület 7300 
Komló, Kossuth L. u. 4. 100 000 

Mőködési költségek biztosítása, 
rendezvények szervezése 200 000 100 000 

Mőködési költségek biztosítása, 
rendezvények szervezése 

35. 

MBSZ Komló Bányász 
Nyugdíjas Szervezet 7300 
Komló, Kossuth L. u 115. 200 000 

Müködési költségek, találkozók, 
ünnepségek megszervezése, Komlói 
nagyrendezvényeken való részvétel 200 000 50 000 

Müködési költségek, találkozók, 
ünnepségek megszervezése, Komlói 
nagyrendezvényeken való részvétel 

36.  

Mecsekjánosiért Egyesület 
7300 Komló, Jánosi, Iskola u. 
66. 150 000 

Mőködési költségek, faluszépítı 
tevékenységek, falunap 
megszervezése  100 000 0 

Mőködési költségek, faluszépítı 
tevékenységek, falunap 
megszervezése  

37. 

SINOSZ Baranya Megyei 
Szervezete 7621 Pécs, Jókai u. 
9. 50 000 

Kommunikációs és mőködöési 
költségek 50 000 20 000 

A pécsi székhellyel mőködı szervezet 
mőködési költségei (telefon, 
postaköltség) 

38. 

Pöndöly Néptánc és 
Hagyományörzı Egyesület 
7300 Komló, 48-as tér 1. 460 000 

Országos találkozókon, komlói 
rendezvényeken való részvétel, 
táborokban való részvétel támogatása 1 150 000 250 000 

Országos találkozókon, komlói 
rendezvényeken való részvétel, 
táborokban való részvétel támogatása 

39. 

Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület  Komlói Tagcsoport 
7300 Komló, Alkotmány u. 56. 130 000 

Múzeum látogatás, rendezvények 
költségei, nagyrendezvényeken való 
részvétel, klubrendezvények 200 000 40 000 

Múzeum látogatás, rendezvények 
költségei, nagyrendezvényeken való 
részvétel, klubrendezvények 

40. 

KIES Komlói Ifjúságsegítı 
Egyesület 7300 Komló, 48-as 
tér 1. 50 000 

Élménypedagógiai tréning szállás 
költsége 0 0 nem igényelt támogatást 

41. 

Dankó Pista Cigány 
Érdekvédelmi és Kulturális 
Egyesület 0   350 000 0 

Cigány hagyományörzı 
rendezvények, cigány nyelvtanfolyam 
szervezése 



42. 

SK Súgólyuk Színjátszókat és 
Elıadómővészeket Támogató 
Közhasznú Egyesület Komló, 
48-as tér 5. 0   300 000 100 000 

Városi kulturális rendezvényeken való 
részvétel, fiatal tehetségek 
bemutatása 

43. 

Komlói Hétdomb Ijász és 
Hagyományörzı Közhasznú 
Egyesület Komló, Alkotmány u. 
25. 0   200 000 40 000 

Versenyek rendezése, íjász 
tehetségek támogatása 

44. 

Mozgáskorlátozottak Baranya 
Megyei Egyesülete Komlói 
Csoportja Pécs, Lyceum u. 5. 0   200 000 30 000 

Mozgáskorlátozott személyek komlói 
rendezvényeken való részvételének 
megteremtése 

  ALAPÍTVÁNYOK           

45. 

Komló Városi Gyermek és 
Ifjúsági Közalapítvány 7300 
Komló, Sallai u. 28. 300 000 

A kuratórium elnöke elhalálozása 
miatt a 2010. évi támogatás 
felhasználása a cégbíróság bejegyzés 
elhúzódása miatt nem kerülhetett 
felhasználásra 450 000 200 000 

Hátrányos helyzető gyermekek, 
támogatása, kirándulások szervezése, 
fejlesztıeszközök beszerzése 

46. 
Erkel Ferenc Zenei Alapítvány 
7300 Komló, 48-as tér 7. 150 000 

Kulturális, oktatási tevékenység, 
fellépések biztosítása 0 0 

Nem nyújtott be támogatást 2011. 
évre vonatkozóan 

47. 
Komló Városért Alapítvány 
7300 Komló, Városház tér 3. 1 000 000 

Kulturális, sport rendezvények 
megtartása. Azon szervezetek 
támogatása akik nem jogosultak a 
nem költségvetési szervek keretébıl 
támogatásra  800 000 340 000 

Kulturális, sport rendezvények 
megtartása. Azon szervezetek 
támogatása akik nem jogosultak a 
nem költségvetési szervek keretébıl 
támogatásra  

48. 

Komlói Pedagógus 
Kamarakórusért Alapítvány 
7300 Komló, 48-as tér 1. 230 000 

Rendezvények megszervezése, 
hangversenyek lebonyolítása, kórus 
találkozókon való részvétel 485 000 90 000 

Rendezvények megszervezése, 
hangversenyek lebonyolítása, kórus 
találkozókon való részvétel 

49. 

Komló és Térsége 
Tőzvédelméért Közalapítvány 
7300 Komló, Berek u. 12. 100 000 

Katasztrófa védelmi versenyek, 
gyermeknapi rendezvények 300 000 40 000 

Katasztrófa védelmi versenyek, 
gyermeknapi rendezvények 

50. 

Komlói Munkáskórusért 
Alapítvány 7300 Komló, 48-as 
tér 1. 230 000 

Fellpés során felmerülı költségek, 
hangversenyek szervezése 300 000 90 000 

Fellpés során felmerülı költségek, 
hangversenyek szervzése 



51. 
Gagarin Iskoláért Alapítvány 
7300 Komló, Fürst S. u. 1. 50 000 

Gagarin Kupa megszervezése során 
felmerülı költségek 0 0 

Nem nyújtott be támogatást 2011. 
évre vonatkozóan 

52. 

Komlói Szilvási Óvodáért 
Alapítvány 7300 Komló, 
Függtlenség u. 30. 60 000 Kirándulások és sportnap szervezése 0 0 

Nem nyújtott be támogatást 2011. 
évre vonatkozóan 

53. 

Komló Város Asztalitenisz 
Alapítvány  7300 Komló, Gorkij 
u. 15. 110 000 Sportrendezvények díjazása költségei 250 000 40 000 Sportrendezvények díjazása költségei 

54. 
Zöldike Alapítvány 7300 Komló, 
Hunyadi u. 8-10. 80 000 

Hátrányos helyzető gyermekek 
részére kirándulások és 
sportrendezvények szervezése 100 000 40 000 

Hátrányos helyzető gyermekek, 
támogatása, kirándulások szervezése, 
fejlesztıeszközök beszerzése 

55. 
Szent Kinga Caritas Alapítvány 
7300 Komló, Templom tér 4. 90 000 

A Caritas Óvoda mőködési költségei 
támogatása 300 000 100 000 

A Caritas Óvoda mőködési költségei 
támogatása 

56. 

VAX KBSK Komlói Kézilabda 
Szakosztály Utánpótlásért 
Alapítvány 7300 Komló, Pécsi 
út 44. 100 000 

Utánpótlás szakosztály részére 
termbérleti díj megfizetése 100 000 0 Kézilabda utánpótlás támogatása 

57.  

Iskolafejlesztési Alapítvány 
7300 Komló,Függetlenség u. 
32. 100 000 Diákolimpián való részvételi költségek 150 000 40 000 

Diákolimpián való részvételi 
költségek, mőködési költségek 

58. 

Gyermekhangok Alapítvány 
Kodály Kórus 7300 Komló, 
Templom tér 2. 0   200 000 50 000 

Kórustáborok, hangversenyek 
szervezései költsége 

59. 
Hétszínvirág Alapítvány 7300 
Komló, Tompa M. u. 2/1. 0   100 000 40 000 

Tompa M. u. és Mecsekjánosi Óvoda 
gyermekei úszásoktatása támogotása 

              

  Összesen.:       21 125 000   

 
 



14. sz. napirend 
 
Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Közhasznú Egyesületbıl való 
kilépés, valamint az egyesülettel kötött megállapodás felmondása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Kollár László   egyesületi elnök 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
A Fidesz-KDNP Frakció támogatja az elıterjesztést.  
 
Kispál László elmondta, hogy annak idején nem vette örömmel, hogy a TDM központ 
Bikalra került. Véleménye szerint szerencsésebb Komlón kialakítani. Furcsállja, hogy az 
elızetes tárgyalások alapján egy olyan cég, ahol İ tulajdonostárs, nem került be. A 
vendégéjszakák számát szeretnék ık is növelni, mert az a kormány hozzáadott értéke 
szerint 150 %-os támogatásban részesül. Ha az egyesület létrejön, örömmel részt 
vennének benne. Véleménye szerint akkor kellett volna kilépni az egyesületbıl, ha a helyi 
TDM megvalósításának vége felé tartanak. 
 
Borbás Sándor, mint a Sikondai Részönkormányzat vezetıje örömmel vette, hogy 
nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni Sikondára és az újonnan létrehozandó 
kezdeményezés egyik centrumává tenni. A városvezetés egy Komlói mikrotérségre 
szabott egyesülést képzel el, mely jól illeszkedik a gazdasági programban 
megfogalmazott turisztikai célkitőzésekhez.  
 
dr. Barbarics Ildikó arról érdeklıdött, hogy a vezetıség tervezi-e a közeljövıben 
hasonló pályázaton való részvételt, mert határidı nincs megjelölve, továbbá az sincs 
feltüntetve, hogy konkrétan kikkel tervezik és milyen területet érintve. 
 
Polics József elmondta, hogy az egyeztetések elkezdıdtek, pályázatok vannak, azonban 
Komló Város Önkormányzata a Gráner Travel Kft-vel nem tud TDM-et létrehozni, mert 
nincs elegendı vendégéjszakájuk. Úgy gondolták, hogy elıször Komló Város 
Önkormányzata a wellness, a camping és a vidéki egységek, akikkel lehet a 15.000 
vendégéjszakát biztosítani, ami a TDM megalakításához kell. Amint lehetıség lesz rá, a 
testület elé fogják terjeszteni. A megvalósítást úgy szeretnék, hogy Komló város 
költségvetésében ne jelentsen többletkiadást a Bikalihoz képest.  
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy ha létrehoznak egy szervezetet, annak az egyik 
célja, hogy a vendégéjszakák száma növekedjen, a másik, hogy a turizmusban dolgozó 
vállalkozásokat, szervezeteket, egyesületeket összefogja és együtt tudjanak hatékonyan, 
eredményesen mőködni. 
 



Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
48/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Egyesületbıl való kilépést, 
illetve az egyesülettel kötött megállapodás felmondását. 
 

1.) A képviselı–testület kifejezi azon szándékát, hogy 2011. április 1. napjával kilép a 
Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Egyesületbıl és felkéri a 
polgármestert, hogy az egyesület elnökét a kilépésrıl tájékoztassa. 

 

2.) A képviselı–testület 2011. április 1. napjával felmondja Mecseki Élménykörút 
Kulturális és Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodást és felkéri a 
polgármestert, hogy a megállapodás felmondásáról az egyesület elnökét 
tájékoztassa. 

 

Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 

 
15. sz. napirend 

 
Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okirata módosítása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Kiss Béláné   GESZ vezetı 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság az elıterjesztést elfogadásra 
javasolta. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében, az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével –
megtárgyalta Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okirata 
módosítását. 



1.) A képviselı-testület hozzájárul, hogy Komló Város Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezet alapító okirata az alábbi szakfeladat elnevezésekkel és számokkal 
kiegészítésre kerüljön: 

 
910502-1 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
853111-1 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853121-1 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853131-1 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10.évfolyam) 
855921-1 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 
 
2.) A képviselı-testület az 1. sz. mellékletben szereplı alapító okiratot és módosító 

okiratot egységes szerkezetben elfogadja. 
 

3.) A képviselı-testület utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy az alapító okiraton történı 
szakfeladat szám elnevezés változást a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatósága felé jelentse. 

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



1. sz. melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdés, valamint Komló Város Önkormányzat 1996. évi 231/1995. 
(XII. 21.) sz. határozatában foglaltakra tekintettel került megalapításra. 
 
 
Az intézmény neve:  Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet  
 
Rövid neve:    Komló Város Önkormányzat GESZ 
Székhelye:   7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
Az intézmény irányító szervének neve, címe:  Komló Város Önkormányzat  
  Képviselı-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény mőködési köre::  Komló város közigazgatási területe 
 
Az intézmény közfeladatának ellátása módja:  helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Az intézmény jogszabályban meghatározott  
közfeladata: Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulási 

intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai – gazdasági 
pénzügyi ellátást biztosító 

 
Gazdálkodási jogköre:    önállóan mőködı és gazdálkodó 
 
A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan mőködı költségvetési szervek gazdálkodási 
feladatait ellátja, az intézmények költségvetése a GESZ költségvetésébe beépül: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 7300 
Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, 
Templom tér 2. 
3.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda  
7300 Komló, Gagarin u. 4. 
4.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény  
7300 Komló, Városház tér 1. 
5.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem  
7300 Komló, 48-as tér 1. 
 
Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 

1.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 

2.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3.  
 



Az intézmény vezetıjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselı-
testülete bízza meg határozatlan idıre a vezetıt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint.  

 
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az 
irányadó. 
 
Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetıje. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és 
berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti 
meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 

Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma:     841116 

PIR száma:         335063 
 
Szakágazat megnevezése, száma: 
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítı szolgálatai       (841116) 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 
841907  Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel 
841143  A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten 
 
Az alábbi tevékenységeket Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények látják el, a 
szakfeladat és szakágazat megnevezése a normatív támogatás igénylése miatt szükséges: 
 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelési, ellátása 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012  Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-

4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022  Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése 
  oktatása (5-8. évfolyam) 



852023  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 

855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915  sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
889101  Bölcsıdei ellátás 
900111  Befogadó színházak tevékenysége 
910501  Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
910201  Múzeumi győjteményi tevékenység 
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204  Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
900124  Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység 
890441  Közcélú foglalkoztatás 
890442  Közhasznú foglalkoztatás 
841129   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások pénzügyi elszámolásai 
841409  Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési 

szervnél 
850001  Közoktatási és a kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél 
870001  Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési 

szervnél 
900001  Alkotó, mővészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél 
562913   Iskolai intézményi étkeztetés 
562914   Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916   Üdülı tábori étkeztetés 
910502-1 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
853111-1 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853121-1 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 
853131-1 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10.évfolyam) 
855921-1 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
 
 
 
K o m l ó, 2011. március 31. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 



Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító 
Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) számú határozattal jóváhagyta.  
1.) A Képviselı-testület az 52/2009. (IV. 23.) sz. határozattal a költségvetési szerv besorolását elvégezte, 
2009. július 1. napjától hatályos. 
2.) A Képviselı-testület a 73/2009. (V. 28.) sz. határozattal az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot elfogadta, 2009. július 1. naptól hatályos. 
3.) A Képviselı-testület a 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat elnevezést 128/2009 (IX. 24) sz. 
határozattal jóváhagyta. 
4.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal jóváhagyta. 
5.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását - a szakfeladat elnevezésekkel - a 8/2010. (I.21.) sz. 
határozattal jóváhagyta. 
6.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását 38/2010. (III. 25.) sz. határozattal jóváhagyta. 
7.) A Képviselı-testület az alaptevékenység kiegészítését  a 92/2010. (VI. 17.) sz. határozattal jóváhagyta. 
8.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal jóváhagyta, a 
2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
A kiadmány hiteléül: 
9.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását a …………..sz. határozattal jóváhagyta, szakfeladat 
elnevezés és szám kiegészítése miatt. 
 
Komló, 2011. március 31. 
 
   dr. Vaskó Ernı   Polics József 
   címzetes fıjegyzı   polgármester 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdés, valamint Komló Város Önkormányzat 1996. évi 231/1995. 
(XII. 21.) sz. határozatában foglaltakra tekintettel került megalapításra. 
1.) Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az intézmény alaptevékenységét az alábbi 
szakfeladat elnevezésekkel és számokkal módosította a ………….. határozattal: 
 
 
Az intézmény laptevékenysége kiegészítésre kerül: 
910502-1 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
853111-1 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853121-1 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 
853131-1 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10.évfolyam) 
855921-1 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
 

szakfeladat számokkal és elnevezésekkel. 
 

K o m l ó, 2011. március 31. 
 

dr. Vaskó Ernı    Polics József 
címzetes fıjegyzı    polgármester



16. sz. napirend 
 

Létszámcsökkentési pályázat 2011. évi I. fordulója 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Kiss Béláné   GESZ vezetı 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság az elıterjesztést elfogadásra 
javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében, az oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló 
Város Önkormányzat által fenntartott intézmények létszámcsökkentésével kapcsolatos I. fordulós 
pályázatát. 
 
1) A képviselı-testület hozzájárul, hogy a mellékelt táblázatban szereplı 15 fıre a 

létszámcsökkentési pályázat I. fordulójában támogatási igény kerüljön benyújtásra, 2011. 
április 12. napig. 

 
2) A képviselı-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken 

foglalkoztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli – foglalkoztatásra a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévı üres 
álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylı fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál nincs lehetıség. 

 
3) A képviselı-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévı intézményeinek tervezhetı 

létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetıségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében döntött 
az intézmények létszámcsökkentésrıl a 2011. évre vonatkozóan. 

 
4) A képviselı-testület utasítja a fıjegyzıt, hogy az álláshelyek megszőnését követıen a 

létszámok változását a 2011. évi költségvetési rendeleten vezettesse át. 
 
5) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat I. 

fordulójában, a kifizetésre kerülı dolgozói juttatások visszaigénylésérıl intézkedjen. 
 
Határid ı:  2011. április 12. 
Felelıs: Polics József   polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
  Érintett intézmények vezetıje 



A létszámcsökkentési pályázat 2011. év I. fordulójában meghatározott intézményi létszámleépítések 
Komló Város Önkormányzat intézményeiben  

 
 
 

Intézmény 
megnevezése 

2011-január 
1. 

nyitólétszám 

Az 
intézményben 
meghatározott 

létszám 
leépítés 2011. 

évre 
vonatkozóan 

A pályázat I. 
fordulójában 
benyújtásra 

kerül 

A pályázatban 
nem 

szerepeltethetı 
létszám 

(jogosultság 
hiánya) 

Az I. 
fordulót 
követıen 

engedélyezett 
létszám 

A Képviselı-
testület 

döntésének 
száma 

Kökönyösi 
Oktatási Központ 
Szakközépiskola 

280 fı 9 fı 4 fı 0 276 

3/2011. (II. 3.) sz. 
9.6 pont, 8 fı 

6/2011.(III.23.)Tt. 
hat. + 1 fı 

Komló Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 

Hivatala 
(közalkalmazottak 

nélkül) 

99 fı 8 fı 4 fı 3 fı 92 
147/2010. (X. 
29.) sz. hat. 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Győjtemény 

10 fı 3 fı 2 fı 0 8 fı 
32/2011. (II. 24.) 

sz. hat. 

Közösségek Háza, 
Színház és 

Hangversenyterem 
17 fı 2 2 fı 0 15 fı 

32/2011. (II. 24.) 
sz. hat. 

Polgármesteri 
Hivatal összesen 

létszáma 
116 fı    109 fı  

Komló Város 
Önkormányzat 

összesen 
létszáma: 

734 fı    719 fı  

 
 
 



17. sz. napirend 
 

Az autóbusz pályaudvar leendı új telepítési helyei 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztése, valamint 
a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta az autóbuszpályaudvar leendı új telepítési helyei címő elıterjesztést.  
 
Az autóbusz-pályaudvar új helyével, illetve a helyi autóusz közlekedés átszervezésével 
kapcsolatban a képviselı-testület szükségesnek tartja olyan komplex, valamennyi érintett 
területre kiterjedı tanulmány kidolgozását, mely friss forgalomszámlálási adatokra 
támaszkodva vizsgálja meg a kérdést és alternatív javaslatokat tesz a lehetséges 
megoldásokra.  
 
Határid ı:  2011. szeptemberber 30.  
Felelıs: Kovács Péter  fıépítész 
 
 

18. sz. napirend 
 

Templom melletti út használata 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Mátyás Imre   plébános 
   Kis László   református lelkész 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
52/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 



A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komlói Református Egyházközség kérelmét. 
 
A képviselı-testület a 159/2010. (XII. 16.) számú határozata 4. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
A képviselı-testület hozzájárul, hogy a Római Katolikus Egyház Komló-belvárosi 
Plébániahivatal a 930 hrsz-ú, 180 m2 nagyságú „közút” megnevezéső ingatlanon kerítést 
építsen, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat, az útról nyíló pince mindenkori bérlıje, 
továbbá a 929 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa részére a bejutást biztosítani kell. 

 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az úttal szomszédos ingatlantulajdonosokat 
tájékoztassa a döntésrıl. 
 

Határid ıs: azonnal 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 

19. sz. napirend 
 

Kórház melletti garázstelek beépítési kötelezettsége 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 

A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján - megtárgyalta a 956/3 hrsz-ú ingatlan beépítési 
kötelezettségének meghosszabbítására vonatkozó elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület a 956/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó 154/2008. 
(XI.6.) sz. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
A 956/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése során a 17/2008. (VI. 24.) sz. pénzügyi bizottsági 
határozat rendelkezésein túlmenıen az alábbi feltételeket támasztja vevıkkel 
szemben: 
Az értékesítéstıl számított 5 éven belül az ingatlant a szomszédos ingatlanon épülı 
garázstömbhöz jellegében illeszkedı garázstömbbel kell beépíteni. Amennyiben a 
vevık ezt nem teljesítik, úgy az önkormányzat az ingatlant az eladási áron 
visszavásárolja.  



Ezen jog biztosítására az adásvételi szerzıdés aláírásának napjától számított 5 évre – 
azaz 2013. december 29-ig - visszavásárlási jogot és ennek biztosítására elidegenítési 
és terhelési tilalmat jegyeztet be az önkormányzat az eladott telekre. 

2. A visszavásárlási jog lejáratának meghosszabbításából eredı költségek a kérelmezı 
ingatlantulajdonost terhelik. 

 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonosokat a 
döntésrıl. Felhatalmazza a polgármestert a visszavásárlási jog meghosszabbítására 
vonatkozó megállapodás aláírására. 
 
Határid ı:  2011. április 30. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
  Polics József  polgármester 

 
20. sz. napirend 

 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyőlés határozatainak jóváhagyása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Wágner László  ügyvezetı 
   Wágner Zita   ügyvezetı 
 

A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyőlési határozatainak 
jóváhagyásával és korábbi testületi határozatának módosításával kapcsolatos 
elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület 21/2011. (II.03.) számú határozatának 3. pontjában 
megválasztott felügyelı bizottsági tagok 2011. január 12-tıl 2015. december 31-ig 
tartó megbízása „2011. január 12-tól 2016. január 12-ig” idıtartamra módosul. 

 

2.  A képviselı-testület jóváhagyólag tudomásul veszi az 1. számú mellékletben foglalt 
jegyzıkönyvben rögzített, a Komló-Habilitas Kft. 2011. március 17-i taggyőlése 
által elfogadott határozatokat. 









21. sz. napirend 
 

A Carboker Kft. taggyőlési határozatainak jóváhagyása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Golyák Jánosné  ügyvezetı 
 
E-mailen kiküldésre került a melléklet (anyaghoz csatolva). 

 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
55/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Carboker Kft. taggyőlési határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos 
elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a Carboker Kft. 2011. március 18-i taggyőlési döntéseivel egyetért, 
azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy a taggyőlési határozatok végrehajtása és a társasági 
szerzıdés módosítása iránt szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: 2011. május 15., illetve értelem szerint 
Felelıs: Golyák Jánosné ügyvezetı 

 
 

22. sz. napirend 
 

A Komló és Térsége Fejlesztési Nonprofit Kft. taggyőlési határozatainak 
jóváhagyása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Golyák Jánosné  ügyvezetı 
 
E-mailen kiküldésre került a melléklet (anyaghoz csatolva). 

 



A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
56/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Komló és Térsége Fejlesztési Non-profit Kft. taggyőlési határozatainak 
jóváhagyásával kapcsolatos elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a Komló és Térsége Non-profit Kft. 2011. március 18-i taggyőlési 
döntéseivel egyetért, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy a taggyőlési határozatok végrehajtása és a társasági 
szerzıdés módosítása iránt szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: 2011. május 15., illetve értelem szerint 
Felelıs: Golyák Jánosné  ügyvezetı 
 
 

23. sz. napirend 
 

Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlás  
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Karnis Gyula   ügyvezetı 
 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

57/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság, valamint a gazdasági , településfejlesztési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Komló-Víz Kft. üzletrészeinek vásárlásáról szóló elıterjesztést. 



A képviselı-testület 176/2010. (XII. 16.) számú határozata kiegészül: „A Képviselı-
testület 2011. december 31-ig megkötendı valamennyi Komló-Víz Kft. üzletrész 
átruházási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy az eladó 
önkormányzat üzletrészének részleges értékesítése esetén hozzájáruljon az eladó 
üzletrészének megosztásához, ha az eladó megmaradó üzletrészének névértéke legalább 
100.000,- Ft, legfeljebb 400.000,- Ft, illetve köztes érték esetén 10.000,- Ft-tal osztható. 
Az átruházási szerzıdés feltételéül szabott legalább 20 éves szolgáltatási szerzıdés az 
átruházásról szóló szerzıdés megkötésének napjától értendı.”  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 
 

24. sz. napirend 
 

Vízitársulat közmunka-pályázatához önerı biztosítása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
 
A polgármester a kiküldött mellékletben szereplı adatokhoz képest az alábbiakban 
tájékoztatta a képviselı-testületet: 
A társulat településeivel történt egyeztetések során felmerült, hogy több település nem 
tudja foglalkoztatni az elızetes leosztás szerinti létszámot. Ezért javasolta, hogy a testület 
hatalmazza fel, hogy amennyiben a környezı, pályázaton nyertes települések részérıl 
javaslat érkezik a foglalkoztatotti létszám átadására, a határozati javaslat 2. pontjában 
meghatározott létszám- és összeghatárig kötelezettséget vállalhasson. 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
kiegészítéssel együttesen elfogadásra javasolta az elıterjesztést.  
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A polgármester a határozati javaslatot – a kiegészítéssel együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

58/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
1. A képviselı-testület egyetért a Baranya-csatorna menti Vízitársulat 2011. áprilisától 

induló közmunkaprogramjához történı csatlakozással. A program keretében 5 fı 
komlói állandó lakóhellyel rendelkezı, bérpótló juttatásban részesülı személy 
foglalkoztatásához mindösszesen 540.000,-Ft pályázati önerıt biztosít mőködési 
célú pénzeszköz-átadás formájában a rendszeres szociális segély szakfeladaton belül 
tervezett bérpótló juttatás elıirányzat terhére.  



A munkavégzés idıintervallumát 2011. április 1-tıl december 31. idıszakban 
határozza meg. Az elvégzendı feladatok körét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
- Kaszánya, Mecsekfalui árok irtása, lefolyási akadályok kézi földmunkája 
- belterületi vízelvezetık, útárkok irtásmunkája, kézi földmunka 
- Minden hónapban 1 nap környezetvédelmi nap (szemétszedés) 
- Kaszálás júniusban és szeptember 15.-e után, a jelölt vízfolyásokon 
- Parlagfő irtása kaszálással július közepétıl kéthetes forgóval 

 
2. Amennyiben a közmunkaprogramhoz csatlakozó települések nem merítik ki teljes 

egészében a program létszámkeretét, úgy a képviselı-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy legfeljebb további 15 fı, komlói állandó lakóhellyel 
rendelkezı, bérpótló juttatásban részesülı személy, azaz mindösszesen legfeljebb 
20 fı foglalkoztatásáról intézkedjen. A többlet foglalkoztatás forrásaként az 1./ 
pontban megjelölt bérpótló juttatás elıirányzatot jelöli meg a képviselı-testület 
azzal, hogy legfeljebb további 1.620.000,-Ft, azaz: mindösszesen legfeljebb 
2.160.000,-Ft felhasználására és mőködési célú pénzeszközként történı átadására 
kerülhet sor. 

 
3. Felhatalmazza a polgármestert a mőködési célú pénzeszköz-átadásról szóló 

megállapodás és egyéb kapcsolódó megállapodások, nyilatkozatok aláírására. 
 
4. Utasítja a jegyzıt, hogy a soron következı költségvetési rendeletmódosításkor az 

elıirányzat-változás átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. sz. napirend 
 
 
Bejelentések 
 
 
dr. Makra Istánné elmondta, hogy a Sikondai Részönkormányzat március 30-án 
ülésezett. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy augusztus elején kezdıdik a Sikondai Napok 
rendezvénysorozat. 
 
Borbás Sándor tájékoztatta a testületet, hogy a Körtvélyesi Részönkormányzat 
kezdeményezésére április hónapban társadalmi munka keretében szeretnék a 
közterületeket szebbé tenni, melyre mindenkit szeretettel várnak.  
Az Ifjúsági Kerekasztal munkacsoportjai április elsı hetében fognak ülésezni, a beosztás 
és a helyszín a honlapon található. 
 
A polgármester a nyilvános ülést 19 óra 26 perckor lezárta és a további napirend 
tárgyalására zárt ülést rendelt el. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 



4. sz. mell6klet

KIVONAT
a KomL5i Vrirosgazdrilkodrisi Zirtkiiriien Mfi ktid6 R6szr'6nyt:irsas{g

201 L rndrcius 30-dn nre!:tadott ktizgvLilesen kiszii l t iesvziik{invvbii l

A 6/201 l.(03.30.) szrimri ktizsviil6si hatirozat:

Vida Jinos 2011. mircius 31. napjrin tiirt6n<i lemondis:it tudomAsul veszi, a kiizgyi.il6s elfirgadja.
A hiromf6s igazgat6 tanicsba fj igazgat6srigi tagnak tiszteletdij megillapitrisa n6lkiil Eng16ncr
Liszl6t a DELKOM Zrt. javaslata alapjrin 201l. riprilis l. napjit6l 2015. december 31. napjnig
egyhangrilag megvAlasztja.

A 7/2011.(03.30.) szimf kiizeviildsi hatrirozat:

A kiizgyiil6s az alapszabfly m6dositfsa ki.ir6ben rigv hatirozott, hogy a hirom igazgat6sigi tag
mellett olyan c6gvezet<i mcgbizisira is sor kcriilhct, aki ncm igazgat6sfgi tag.

A 8/201 l.(03.30.) szimf kiizeviil6si hatirozat:

A kiizgyfil6s 201l.iprilis 1. napjit6l hatfrozathn id6re Folkncr K:iroly c6gvezetii kinevez6s6r6l
hatiroz, aki a kinevez6st elfogadja. A ktizgyfl6s Folkncr Kiroly c6gvezet<inek brutt6 320,000,-
Ft/h6 javadalmazfst 6s az 6ves javadalmazris 60 %o-6nak megfelelti p16nriumkeretet il lapit meg.
A c6gvezet6 r6sz6re a kiizgyiil6s iltalinos k6pviseleti 6s iin6l16 c6giegyz6si jogot biztosit, tovibbri
az alapszabfly m6dositrlsrlnak c6gicgyz6kbe bejeglzett jogoknak, t6nyeknek 6s adatoknak 6s
ezek viltozris:inak, valamint tiin'6nyben el6irt mris adatoknak a c69bir6sigi - elektronikus titon
ttirt6n6 bejelent6se a vezetd tiszts6gvisckik kiitelezetts6gc. A t:irsasig alapszab6l.'":inak
m6dositisfval a kiizgyiil6s dr. N6meth Gribor iigyv6det bizz:t meg. A kiizg-viilds fclk6ri a l6tesitti
okirat m6dositisa kapcsrin iigyv6det a c6gbi16s:igi eljfris sorin a t:irsasfg k6pviselet6r'el.

A 9/201 1.(03.30.) szim ri kiizsviil6si hatirozat:

A kiizgyiil6s a 1/2010.(03.10.) sz. hatirozata szerinti teljesitm6ny kdvetelm6ny szerinti premium

felt6telek ki6rt6kel6s6t elfogadja 6s Vida Jinos r6sz6rc a m6g ki ncm fizetelt pr6mium

kifizet6sdhez hozzijrirul. A FEts az egy6ni szavazri lapok alapjrin az 2010. 6vi id<iarfnyos
pr6mium kifi zet6s6t elfogadta,

A l0/201 1.(03.30.) szAmri kiizsviil6si hatirozat:

Vida Jrinos iiglvezet<inek iigyvezet6i tiszteletdija kifizet6s6hez hozzfifr a ktizgyiil6s a 2{}ll.
januir 6s mfrcius 31, kiiziitti id6szakra.

Dr. N6meth Gfbor iigyvdd s.k. Vida J:inos s.k.
jegyzokonyv vezetci lcvczctij elnok

Pol ics J6zsef polgurmestcr s.k.
jegyzoktinyv hitclesito

A kivonat hitel6iil ellenjegyzem: Komt6n' 2011. mrlrcius 30. napjrin:0N' tt

Dr.


