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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
2011. május 26-i ülésérıl 

 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
jelen van 13 fı képviselı. Kupás Tamás Levente Szekszárdon egy regionális 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos taggyőlésen van, az ülésre késve érkezik. Szarka 
Elemér külföldön tartózkodik.  
 
A polgármester 15 óra 3 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester a kiküldött napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület kézfeltartással – 13 igen szavazattal –elfogadott. 
 

1. 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, a 68/2011. (V.5.) számú határozat végrehajtásával 
kapcsolatosan az önkormányzat és a Komlói Temetkezési Kft. között létrejött átadás-
átvételi jegyzıkönyv, valamint a Munkaügyi Központ tájékoztatója a foglalkoztatási 
helyzetrıl (elıterjesztéshez csatolva). 
 
dr. Barbarics Ildikó  arról érdeklıdött, hogy a TDM-mel kapcsolatos pályázat kapcsán 
kikkel egyeztettek, kik szerepelnek a TDM-ben? 
A 25 legnagyobb foglalkoztatóval történt egyeztetésrıl, az ÖNHIKI-rıl, a templomtorony 
és árkádok pályázatról, a „Spar telek” peren kívüli megállapodásáról, az angol 
befektetırıl, valamint a fémipari munkaegyeztetı vállalkozásról kért bıvebb 
tájékoztatást. 
 
Mátyás János elmondta, hogy a Városgondnokság és a Komlói Temetkezési Kft. között 
létrejött megállapodás több pontja is a temetı rendben tartásáról szól. A megállapodásban 
a közfoglalkoztatású dolgozók szerepelnek. Arról érdeklıdött, hogy mi lesz akkor, ha 
valamilyen oknál fogva, akár átmenetileg is nem lesznek közhasznú foglalkoztatottak, ki 
fogja elvégezni a feladatokat? 



Kispál László az ÖNHIKI pályázatról, a Solar Systems Kft-rıl érdeklıdött. 
 

Polics József elmondta, hogy jelen pillanatban a TDM Egyesület megalakításáról van 
szó, mivel a pályázat benyújtásának feltétele az egyesület megalakítása. Egy ideje ezen 
dolgoznak. Az egyesület megalakításához a tagoknak 15 ezer vendégéjszakával kell 
rendelkezni ahhoz, hogy a pályázni lehessen.  
Az egyesület megalakítása után mindenkit be kívánnak vonni a munkába, de elsı körben 
Magyarhertelendtıl Hosszúhetényig az önkormányzatokat képviselı polgármesterek, 
illetve egy-két civil szervezet vett részt az egyeztetésen. Azért fontos az önkormányzatok 
többségi jelenléte, mert vannak olyan peremfeltételek, hogy az önkormányzatoknak a 
helyi idegenforgalmi adóbevétel % -ával meg kell jelenni, összeghatárok is vannak. 
Hosszú távon senki nincs ebbıl a lehetıségbıl kizárva.  
A legnagyobb foglalkoztatókkal, illetve a vállalkozókkal folyamatosan tartják a 
kapcsolatot, ahol elmondják a tapasztalatokat, megbeszélik a feladatokat, a városi 
nagyrendezvényeken a vállalkozók részvételével kapcsolatos kérdéseket. 
Az ÖNHIKI-vel kapcsolatban elmondta, hogy június 30-ra várható a pályázatokkal 
kapcsolatban a döntés, addig nem kíván a részletekkel foglalkozni, mert folyamatos 
egyeztetések vannak. 
A templomtorony és árkádok felújítása az egyházhoz kapcsolódó pályázat, ebben a 
pályázategyengetı szerepet vállalta. A beérkezı igények hatalmasak, ha támogatásban 
részesül, akkor a forrásokat 3 ütemben fogják megkapni. 
Spar telekkel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos nem sikerült megállapodni, a cég kéri 
vissza a befizetett elıleget, ami 12 m Ft és az eddig befektetett 7 m Ft-t. Komló Város 
Önkormányzata csak jogerıs bírósági döntés után fizet. Nem tudni, hogy elindították-e 
már az eljárást. 
Az angol befektetık alapvetıen fémmegmunkálással, fémkezeléssel, játszótéri és 
szabadidıs tevékenységhez kapcsolódó eszközök gyártásával foglalkoznak. Ez ügyben 
történtek egyeztetések, de még kezdeti stádiumban van. 
A fémipari munkával kapcsolatban elmondta, hogy egy kisvállalkozással vette fel a 
kapcsolatot. A Kligl vállalkozásnál jelenleg 25-30 fı dolgozik. Kiderült eddig nem tudták 
felvenni a kapcsolatot a városvezetéssel, hogy a fémmegmunkálás területén gyakorlati 
oktatást és a tanulók továbbfoglalkoztatását is biztosítanák. 
A temetıvel kapcsolatban elmondta, hogy abban az esetben, ha nem lesz lehetıség 
közhasznúak foglalkoztatására, akkor a vállalkozónak másként kell megoldania az 
üzemeltetést. A jelenlegi kormányprogramot figyelembe véve a nemzeti 
közfoglalkoztatás nagy valószínőséggel hosszú távon megmarad. 
A Solar Energy Systems Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy benyújtásra került egy 
újabb módosított építési engedély, mert nagyobb csarnokot kell építeni. Az engedélyezési 
eljárás jelenleg folyamatban van, legkésıbb június végén elkezdıdik a kivitelezés, és 
novemberben indul a próbaüzem. 
 

Mátyás János véleménye szerint az önkormányzatnak minden eshetıségre számítani kell, 
így a szerzıdésben szerepelni kellene, hogy ha nem lesznek közcélú foglalkoztatottak, 
akkor milyen módon kell megoldani az üzemeltetést. 



Polics József elmondta, hogy mindenre nem lehet szabályt alkotni. Ha szükség lesz rá, ki 
fog egészülni a megállapodás. 
 
dr. Vaskó Ernı felhívta a figyelmet, hogy az eredeti szerzıdésben azt vállalta az 
önkormányzat, hogy lehetıségeihez mérten segíti a temetı üzemeltetését. A 
vállalkozónak jeleznie kell, hogy ha veszteségfinanszírozási igénye van. Abban az 
esetben, ha az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében nem tudja tehermentesíteni az 
alól az anyagi kötelezettség alól a vállalkozót, azt jelezni fogja és akkor meg kell 
állapodni. Az elızı szerzıdésnél az volt a probléma, hogy nem ellenırizték kellıképp az 
üzemeltetıt és nem volt jó az együttmőködés. Véleménye szerint most szorosabb 
együttmőködés van. A vállalkozó a júniusi testületi ülésre készít egy alapos fejlesztési 
tervet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

91/2011. (V.26.)  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 tudomásul veszi: 
 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. április 1-i 
ülésérıl készített jegyzıkönyvében foglaltakat, 

- a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. március 23-i 
ülésének jegyzıkönyvében foglaltakat, 

- a Turisztikai Együttmőködési Megállapodásban foglaltakat, 
- az „Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának 

intézményeiben” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
visszavonásáról szóló tájékoztatást, 

- a polgármester és az alpolgármester elmúlt idıszakban végzett tevékenységérıl 
szóló beszámolót. 

 
Utasítja a jegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
Határid ı: 2011. június 15. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 



2. sz. napirend 
 
Az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelet elfogadása 
Elıadó: Polics József    polgármester 
 
A rendelet-tervezet 1. sz. mellékletének III/A. 1. pontja törlésre kerül, mert tartalmilag 
megegyezik az 5. pontban foglaltakkal. 
 
(Kupás Tamás Levente megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 14 fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, az egészségügyi és szociális, a gazdasági, 
településfejlesztési, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kispál László arról érdeklıdött, hogy mi indokolja a kérdések körének 2 percben történı 
korlátozását, valamint az 5 perces hozzászólás után ugyanazon napirendi pont keretében 
különös indokolt esetben ismételt felszólalást a polgármester 2 percben engedélyezhet. 
Eddig meg járt az újabb 2 perces felszólalás. 
 
dr. Barbarics Ildikó  arról érdeklıdött, hogy ki a szakértı bizonyos kérdésekben. 
Polics József elmondta, hogy alapvetıen az SZMSZ ezen fejezete különösebben nem 
került változtatásra, csupán egy-két helyet pontosították. Véleménye szerint egy napirendi 
pont keretében eddig sem volt olyan, hogy valaki 2 percnél tovább kérdezett. A 
hozzászólás utáni újabb 2 perc engedélyezése pedig lehetıséget ad a vita lezárása után is 
újabb hozzászólásra.  
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy az adott ügy dönti el, hogy ki a szakértı, lehet szakértı 
könyvvizsgáló, ügyvéd, cégvezetı, stb. 
 
Kispál László felháborítónak tartja ezt a szabályozást. Miért nincs korlátozva a 
polgármester és az alpolgármester hozzászólása is? 
 
dr. Barbarics Ildikó  véleménye szerint a zárt ülésen indokolt lenne annak a személynek 
is a részvétele, aki érintett az ülésen tárgyalt kérdéskörrel, ez a személy viszont kimaradt a 
felsorolásból, ezt indokolt lenne bevenni. Az elmúlt gyakorlat és tapasztalat is azt mutatja, 
hogy személyi kérdésekben akit érintett a témakör, az jelen volt a zárt ülésen.  
 
Polics József véleménye szerint az SZMSZ idıkorlátazásaiban egy az egyben az, amit 
eddig is alkalmazott a testület, csak a kérdésnél van 2 perces korlátozás. Vita után eddig is 
a polgármester hatáskörébe tartozott, hogy megadja-e a szót. Költségvetésnél vagy egyéb 
fajsúlyosabb napirendeknél eddig sem korlátoztak senkit a hozzászólásban.  
Lehet javaslatot tenni a polgármester, alpolgármester hozzászólásának korlátozására. 
Véleménye szerint a zárt ülés esetén sem történt változás.  



dr. Vaskó Ernı elmondta, ha elıírnák, hogy az érintetett meg kell hívni, és részt vehet, 
akkor hátrányos helyzetbe kerülne az önkormányzat azokban az esetekben, mikor pl. 
olyan ügyrıl van szó, melybıl per lehet, hiszen ekkor meg kellene hívni a másik felet is. 
Ezáltal olyan információkhoz jutna, ami nem lenne szerencsés. A korábbi szabályozás 
szóról szóra megegyezik az újjal, nyilvánvaló, ha érint valakit cégvezetı választásnál, 
akkor a korábbiakhoz hasonlóan a jövıben is meg lesz hívva. 
 
dr. Barbarics Ildikó véleménye szerint, ha azzal lesz kiegészítve, hogy indokolt esetben 
az érintett fél részt vehet, akkor ez nem teszi kötelezıvé. Abban az esetben, ha a 
jogszabályt értelmezik, akkor abban az szerepel, hogy kik vehetnek részt és mindenki 
mást kizárnak, aki nem szerepel a felsorolásban. 
 
 
A polgármester dr. Barbarics Ildikó módosító javaslatát szavazásra bocsátotta, melyet a 
képviselı-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.  
 
A polgármester a rendelet tervezetet – a már elfogadott módosító javaslattal együttesen – 
szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadott. 
 
A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva. 
 
 

3. sz. napirend 
 
Helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
A polgármester elmondta, hogy az új rendelet elfogadásával az is a cél, hogy a képviselı-
testület által adományozott kitüntetések egy részét – a szakmai kitüntetı díjakat – ne csak 
a Komlói Napokon lehessen átadni, hanem például, az érintett szféra rendezvényén, a 
szakmabeliek elıtt is, így ebben a légkörben méltóbb a kitüntetés átnyújtása. 
 
Azért szükséges félévente elıre dönteni egyes kitüntetések odaítélésérıl, hogy szorosan 
igazodjon a soron következı szakmai napokhoz, ráadásul így nincs lebegtetve egy évig az 
átadás. 
 
2011-ben a második félévtıl lehet megvalósítani az ismertetett rendszert, így a júniusi 
rendes ülésen az egész naptári évre szóló kitüntetésekrıl kell majd dönteni. Ugyanakkor 
ez év decemberében már a 2012. elsı félévében átadandó elismerésekrıl szüleik 
határozat. 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 



Kispál László az elıterjesztıtıl kérte vesse össze mi a különbség a régi és az új rendelet 
között és mi az új rendeletben a ráció. 
 
Polics József elmondta, hogy a kitüntetı címek vonatkozásában abban a kérdésben, hogy 
mit lehet adományozni, nincs változás. Ugyanazok a kitüntetı címek vannak, mint a 
korábbi rendeletben. Abban van változás, hogy a kitüntetı díjakból hetet lehet adni. Ez 
nem jelenti azt, hogy mindegyikbıl egyet kell kiadni. Lehet olyan, hogy valamelyik 
címbıl hármat is ki lehet adni, de elıfordulhat az is, hogy valamely címbıl nem adnak 
oda egyet sem. Úgy gondolták, hogy a díjak, címek, adományok értékét vissza kell 
állítani. A korábbihoz képest a díjazásban van változás. 
 
Kispál László véleménye szerint, ha csökkentették a díjak darabszámát, akkor a díjazás 
összegét emelni kellett volna, nem csökkenteni.  
 
Jégl Zoltán véleménye szerint méltóbb a díjak Komlói Napokon történı átadása, mint pl 
a Sikondai Pihenıparkban egy pedagógus nap alkalmával, vagy egy közszolgálatért díjat 
a rendırségen. 
 
dr. Barbarics Ildikó  nem tartja szerencsésnek a díjazás csökkentését. Véleménye szerint 
a díjak átadására a Komlói Napok a legmegfelelıbb. 
 
Borbás Sándor elmondta, hogy a szakmai napok rangját szeretnék megemelni azzal, 
hogy ott adják át a díjakat és ezáltal akár városi szintő eseménnyé tenni pl. egy pedagógus 
napot.  
 
Polics József elmondta, hogy a rendezvényeket nem a Sikondai Pihenıparkban kívánják 
megtartani. A Pedagógus Napot a színházban fogják megtartani úgy, hogy oda az összes 
pedagógust meg fogják hívni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 12 
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
13/2011. (V.27.)  

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 

A HELYI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 



I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete abból a célból, hogy tiszteletét és 
megbecsülését fejezze ki mindazok elıtt, akik Komló Város társadalmi, gazdasági, 
kulturális, tudományos vagy sportéletének fejlıdésén munkálkodtak, mindezzel 
kimagasló és maradandó eredményekkel járultak hozzá városunk gazdagodásához, a 
következı kitüntetı címeket, kitüntetı díjakat és elismerı oklevelet alapítja: 
 

a) Kitüntet ı címek: „Komló Város Díszpolgára”, „Pro Civitate” és „Pro Urbe”  
                                    (a továbbiakban együtt: kitüntetı címek), 

 
b)   Kitüntet ı díjak: „Komló Város Szociális Munkájáért”, 

                                         „Komló Város Közszolgálatáért”, 
                                         „Komló Város Közmővelıdéséért”, 
                                         „Komló Város Közoktatásáért”, 
                                         „Komló Város Közegészségügyéért”, 
                                         „Komló Város Sportjáért”, 
                                         „Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért”,  

         (a továbbiakban együtt: kitüntetı díjak), 
 

c)  „Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elismerı Oklevele”  
(a továbbiakban: elismerı oklevél). 
 

II. Fejezet 
Részletes rendelkezések 

 
1. Kitüntetı címek, kitüntetı díjak és elismerı oklevél adományozásának feltételei 

2. § 
 

(1) „Komló Város Díszpolgára” kitüntetı cím az 1. §-ban megjelölt feltételek 
fennállása esetén külföldi vagy magyar állampolgárnak adományozható. 

 
(2) „Pro Civitate” kitüntetı cím egy életmő elismeréseként annak a külföldi vagy 

magyar állampolgárnak, kollektívának adományozható, aki Komló Város 
lakossága vagy annak különbözı csoportjai érdekében kimagasló tevékenységet 
végzett. 

 
(3) „Pro Urbe” kitüntetı cím Komló Város gazdasági fejlıdése, jó hírének növelése 

érdekében kimagasló teljesítményt nyújtó külföldi vagy magyar állampolgár, 
kollektíva részére adományozható. 

 



(4) „Komló Város Díszpolgára”, „Pro Civitate” és „Pro Urbe” kitüntetı cím 
elhalálozott személynek is adományozható, ha életében megfelelt az (1)-(3) 
bekezdésekben foglalt feltételeknek.  

 
 

3. § 
 

(1) „Komló Város Szociális Munkájáért” kitüntetı díj adományozható azon magyar 
állampolgár részére, aki tevékenységével hatékonyan elısegítette Komló Város 
szociális ellátásának javítását, a lakosság jólétének emelését, a munkanélküliség 
csökkentését. 

 
(2) „Komló Város Közszolgálatáért” kitüntetı díj adományozható azon magyar 

állampolgár részére, aki közigazgatási, rendvédelmi és igazságszolgáltatási 
szervnél magas színvonalon végzett munkájával hosszabb idın át kiemelkedı 
teljesítményt nyújtott, a közösség érdekeit és a jogállamiság érvényesülését 
szolgálva.  

 
(3) „Komló Város Közmővelıdéséért” kitüntetı díj adományozható azon magyar 

állampolgárnak vagy helyi közösségnek, akik kiemelkedı eredményt értek el a 
közmővelıdés irányításában, az ifjúság mővelıdéséért végzett munkában, a 
közmővelıdés korszerő formáinak és módszereinek kidolgozásában, 
alkalmazásában. 

 
(4) „Komló Város Közoktatásáért” kitüntetı díj adományozható azon magyar 

állampolgár részére, aki tartósan, magas színvonalú teljesítménnyel kiemelkedı 
eredményt ért el az óvodai, iskolai nevelı-oktató munkában, az oktatási 
intézményük hírnevének, hagyományainak gazdagítása terén, a 
tehetséggondozásban, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültség alapján 
kimagasló érdemeket ért el újszerő és hatékony pedagógiai módszerek 
kidolgozásában, alkalmazásában. 

 
(5) „Komló Város Közegészségügyéért” kitüntetı díj adományozható Komló Város 

egészségügyének szolgálatában hosszú idın át végzett kimagasló tevékenységért, 
az egészségügyi ellátás fejlesztéséért, korszerősítéséért eredményes munkát kifejtı 
orvosnak, gyógyszerésznek, egészségügyi alkalmazottnak. 

 
(6) „Komló Város Sportjáért ” kitüntetı díj adományozható azon magánszemélynek, 

közösségnek, akik sportolóként, csapatként, vezetıként vagy oktatóként 
kiemelkedı eredményeket értek el a sport területén. 

 

 



(7) „Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért” kitüntetı díj 
adományozható annak a külföldi vagy magyar állampolgárnak, aki tartósan, magas 
színvonalú tevékenységével hatékonyan elısegítette Komló Város nemzetközi 
kapcsolatainak gyarapodását, ápolását, kimagasló érdemeket szerzett a város 
nemzetközi megítélésének érdekében. 

 
 

4. § 

 
„Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elismerı Oklevele” minden 
olyan kimagasló teljesítmény, eredmény elismeréséül adományozható, amellyel komlói 
lakos magánszemély vagy helyi kollektíva átlag feletti teljesítményével, példát mutatva 
öregbítette Komló Város hírnevét.   

 

2. Kitüntetı címek, díjak és elismerı oklevél adományozása, visszavonása 
5. § 

 
(1) Kitüntetı címek, díjak és elismerı oklevél adományozását indokolással ellátott 

javaslattal a Képviselı-testület tagja vagy helyi társadalmi szervezet nevében, a 
társadalmi szervezet képviselıje kezdeményezheti.  

 
(2) Kitüntetı címre, díjra vagy elismerı oklevélre vonatkozó javaslatot a polgármester 

kezdeményezésére, egy évben két alkalommal a Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési 
Bizottsághoz címezve lehet benyújtani. A javaslatokat a bizottság készíti elı, 
véleményezi és terjeszti a Képviselı-testület júniusi és decemberi rendes ülése elé.  

 
(3) Naptári éven belül legfeljebb: 
 

a) egy „Komló Város Díszpolgára” kitüntetı cím,  
b) egy „Pro Urbe” kitüntetı cím, 
c) egy „Pro Civitate” kitüntetı cím, 
d) összesen hét kitüntetı díj, és  
e) 4 elismerı oklevél adományozható.  

 
(4) A Képviselı-testület határozatai alapján az adományozott kitüntetı címekrıl, 

díjakról és elismerı oklevelekrıl a Polgármesteri Hivatal Titkársága vezet 
nyilvántartást, amelynek tartalmaznia kell a kitüntetett személy nevét, Képviselı-
testület határozatának számát és az adományozás indokolását. Az adományozott 
elismeréseket Komló Város Hivatalos weboldalán közzé kell tenni. 

 
 
 



(5) A kitüntetı címeket és elismerı okleveleket a polgármester a Komlói Napokon 
rendezett ünnepélyes képviselı-testületi ülésen adja át. Kitüntetı díjak az érintett 
szakmai közösség által szervezett rendezvényen, szakmai napon vagy egyéb, 
jelentısebb helyi eseményen is átadhatóak. Döntése alapján a díjak átadásáról a 
polgármester gondoskodik, amelyrıl megelızıen értesítenie kell a képviselı-
testület tagjait. 

 
 

6. § 
 
(1) Kitüntetı címek átadásának alkalmából a polgármester emléklapot és 

magánszemély kitüntetett részére a város címerével ellátott 18 karátos, 10 gramm 
súlyú aranygyőrőt, kollektíva esetében pedig képzımővész által készített 
emlékplakettet nyújt át. Az aranygyőrőn és az emlékplaketten fel kell tüntetni a 
kitüntetı cím megnevezését és az adományozás évét.  

 
(2) Kitüntetı díjak átadása során a polgármester emléklapot, továbbá kitüntetı díjak 

és elismerı oklevél átadásának alkalmából Komló Város címerével ellátott bronz 
medált nyújt át a kitüntetett részére.  

  
(3) Emléklap és az elismerı oklevél a következıket tartalmazza: az adományozó 

megnevezését, a Képviselı-testületi határozat számát és keltét, az önkormányzati 
rendelet címét és számát, a kitüntetett nevét, az adományozás indokait, a város 
pecsétjét, valamint a polgármester és a jegyzı aláírását. Az emléklap és az 
elismerı oklevél merített papíron készül. A külsı borítóján arany betőkkel a 
kitüntetés megnevezését és a kitüntetett nevét kell feltüntetni. 

 
(4) „Komló Város Díszpolgára” kitüntetı cím adományozásával 250.000 Ft, „Pro 

Urbe” és „Pro Civitate” kitüntetı cím adományozásával 150.000 Ft pénzjutalom 
jár. 

 
(5) Kitüntetı díjak adományozásával 100.000 Ft, elismerı oklevél adományozásával 

75.000 Ft pénzjutalom jár.  
 
(6) Amennyiben a pénzjutalmat kollektíva kapja, azt utólag az általuk megjelölt 

bankszámlára kell átutalni. 
 
(7) Amennyiben a kitüntetı címet, díjat vagy elismerı oklevelet külföldi állampolgár 

kapja, pénzjutalom helyett képzımővész által készített emlékplakett jutalomban 
részesül. 

 
 
 



7. § 
 
Kitüntetı cím vagy kitüntetı díj az 5. §-ban foglalt eljárás megfelelı alkalmazásával 
vonható vissza attól a magánszemélytıl vagy kollektívától, amely arra érdemtelenné vált. 
 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
8. § 

 
(1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének a helyi 
kitüntetések adományozásáról szóló 19/1996. (VII.2.) önkormányzati rendelete. 

 
 
Komló, 2011. május 26. 

 
 
          dr. Vaskó Ernı      Polics József 

              címzetes fıjegyzı      polgármester 
 
 

 
4. sz. napirend 

 
Mecsekjánosi természeti emlék védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
A Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat a 3/2011. (V.6.) számú határozata 
alapján támogatta a rendelet-tervezetet.  
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, a gazdasági, településfejlesztési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 14 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
14/2011. (V.27)  

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 

A MECSEKJÁNOSI TERMÉSZETI EMLÉKR İL 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a természet védelmérıl szóló 1996. évi 
LIII. törvény 24.§ (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának véleményét kikérve 
a következıket rendeli el: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

Védetté nyilvánítás, természetvédelmi értékek megnevezése 
1.§ 

 
A Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Komló, 0128/26 és 0130  helyrajzi 
számok alatti, Ny-K-i irányú, 180-200 m hosszú és 5-8 m magas kiterjedéső, Komló 
0128/6 helyrajzi szám alatti K-Ny-i irányú, 80-100 m hosszú 5-8 m magas kiterjedéső és 
0132 helyrajzi szám alatti, D-É-i irányú, 100-120 m hosszú és 5-8 m magas kiterjedéső 
miocén idıszaki kızetfalakat, „Mecsekjánosi Természeti Emlék” néven helyi jelentıségő 
természeti területként védetté nyilvánítja. 
 

Védetté nyilvánítás célja, indoka 
2.§ 

 
A védetté nyilvánítás célja a 15-18 millió éves kızettani rétegek megismerhetıségének, 
vizsgálatának, állagának biztosítása, továbbá a Mecsekben igen ritka és védett sárga 
gyapjasszövık és gyurgyalagok élıhelyének fenntartása. 
 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

3.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete nevében a védett természeti területtel 
összefüggı kötelezettségeket és kezelési tevékenységet a Városgondnokság gyakorolja. 
 
 
 
 
 



Kezelési terv 
4.§ 

 
(1) Gondoskodni kell a védett természeti emlék fennmaradásához szükséges 

természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok és a vízháztartás 
megırzésérıl. 

 
(2) A védett területen tilos a talaj bármilyen mértékő kitermelése, továbbá tilos a talajt 

burkolattal lefedni. 

(3) Telekmegosztás esetén a kızetfalak telekmegosztással érintett szélétıl legalább 15 
méterre jelölhetı ki a telekhatár. A kızetfalakat úgy szabad elkeríteni, hogy bárki 
számára biztosított legyen a természeti értékek bemutatása, kapcsolatos 
tájékoztatás, továbbá a kızetfalak megtekintése. 

 
(4) Fákat, cserjéket és lágyszárú növényzetet irtani, ritkítani és vágni csak a 

természetvédelmi kezelés részeként lehet. Kaszálás során a Natura 2000-es 
területekre vonatkozó gyepkezelési elıírásokat be kell tartani. 

 
(5) A terület kezelése során törekedni kell az ıshonos fajok megtartására, kímélésére, 

továbbá a tájidegen, különösen agresszív fajok eltávolítására. 
 
(6) Az arra alkalmas területeken meg kell hagyni a kisebb cserjefoltokat. 
 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 
5. § 

 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 

6.§ 
 
Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének a helyi természeti 
emlék védetté nyilvánításáról szóló 4/2004. (II.1.) önkormányzati rendelete. 
 
 
Komló, 2011. május 26. 

 
 
             dr. Vaskó Ernı       Polics József   

                 címzetes fıjegyzı     polgármester 
 

 



5. sz. napirend 
 
 

A közterület-használat engedélyezésérıl szóló önkormányzati rendelet koncepciója 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

 
Polics József elmondta, hogy most egy koncepciót terjesztettek a képviselı-testület elé, a 
végleges rendelet összeállításához várják a lakosság véleményét. 
 
dr. Makra Istvánné javasolta, hogy a határozati javaslat 5. pontjába kerüljön be az, hogy 
a közintézmények közelében is meg kell vizsgálni a dohányzás visszaszorításának 
lehetıségét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a boltokon kihelyezett táblák nem felelnek 
meg az esztétikai követelményeknek, erre is figyelni kellene, hogy illeszkedjenek a 
városképbe. 
 
Mátyás János felhívta a pártok, civil szervezetek figyelmét, hogy a kihelyezett cetliket 
mindenki szedje le a rendezvény után. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta – dr. Makra Istvánné 
javaslatával együttesen – melyet a képviselı-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

92/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a közterület-használat engedélyezésérıl szóló új 
önkormányzati rendelet koncepcióját. 

 

Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az alábbi szempontokat is figyelembe véve 
készítse elı a közterület-használat engedélyezésérıl szóló új önkormányzati rendeletet, a 
beérkezı javaslatokat összesítse, véleményezze a központi jogszabályokkal való 
összhangjuk szempontjából és a végleges önkormányzati rendelet elfogadása érdekében 
készítsen elıterjesztést a képviselı-testület soron következı rendes ülésére. 

 

 



Jogalkotási szempontok: 
 

1. A közterület-használatának engedélyezése továbbra is a polgármester hatáskörébe 
utalt önkormányzati hatósági ügy. 

 
2. A rendelet-tervezetbe be kell építeni valamennyi jogalkalmazás során nyert 

tapasztalatot, különösen a városi nagyrendezvényekkel összefüggı közterület-
használat és díjtáblázat kapcsán. 

 
3. Ki kell szőrni a magasabb szintő jogszabályokban már szabályozott kérdéseket. 

 
4. Értelmezı rendelkezéseket kell beépíteni az új normaszövegbe. 

 
5. Az irányadó törvényi rendelkezéseket alapul véve meg kell vizsgálni a 

játszótereken, buszmegállókban és közintézmények közelében történı dohányzás 
visszaszorításának helyi lehetıségét. 

 
6. Szabályozni kell a közterületen történı adománygyőjtés helyi feltételeit. 

 
7. Felül kell vizsgálni a reklámcélú táblakihelyezésekkel és az egyes 

szabálysértésekkel kapcsolatos rendelkezéseket. 
 
Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 

 
6. sz. napirend 

 
Címer és zászló alkotásáról és használatáról alkotott 19/1991. (IX.5.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az „A” változatot javasolta elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt 
 
A polgármester a rendelet tervezet „A” változatát bocsátotta szavazásra, melyet a 
képviselı-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
15/2011. (V.27.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

KOMLÓ VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK ALKOTÁSÁRÓL ÉS 
HASZNÁLATÁRÓL 

szóló 19/1991. (IX.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról 
 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv 16 §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1. § 
 
A „R” 3. § (6) bekezdése hatályát veszti. 
 
 

2. § 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2011. május 26. 
 
 
 
 Polics József      dr. Vaskó Ernı 
 polgármester      címzetes fıjegyzı 
 
 

7. sz. napirend 
 

Tájékoztató hitelfelvételekrıl 
Elıadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a „B” változat elfogadását javasolta. 
 
Kispál László arról érdeklıdött, hogy milyen felárat kell fizetni az UniCredit Banknak az 
egy hónapos prolongálásért. A 14 intézmény felújítására most nem lesz benyújtva 
pályázat, mert az is vissza lett fogva? 
 



Polics József elmondta, hogy a 14 intézményre vonatkozó KEOP pályázat már rég alá lett 
írva, melyrıl minden képviselı kapott tájékoztatást a lejárt határidejő határozatokban. 
Tehát arra nem vonatkozik az OTP által írt diktátum, csak a következı napirendekre és 
azért szerepel bennük feltételes mód, mert „elıdeink” a kötvény kibocsátási szerzıdést 
így kötötték meg, benne van ez a korlát. A zárolás a költségvetés 8 sz. mellékletében 
szereplı 80 m Ft „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész keret”-re vonatkozik, a 
folyamatban lévı pályázatokra nem. 
 
Aladics Zoltán elmondta, hogy az UniCredit Bankhoz a képviselı-testületi döntést 
követıen fordulhatnak technikai prolongáció tekintetében, mivel tájékoztatni kell a 
bankot arról a körülményrıl, ami az OTP magatartása miatt kialakult. Az elızetes szóbeli 
egyeztetések alkalmával külön díjat nem jeleztek. Annyit jeleztek, ha csak a 
közbeszerzési eljárás elhúzódásáról van szó, akkor várhatóan nem fognak elzárkózni egy 
hozzávetılegesen egy hónapos prolongációtól, de ez csak egy kis idıbeli laufot ad az 
önkormányzat számára, a problémát nem oldja meg.  
 
Tasnádi László elmondta, hogy nem támogatja az elıterjesztést.  
Az elıterjesztésben szerepel, hogy egyik lehetıség sem biztosítja a külsı forrásokat, mely 
szerint az önkormányzat évi költségvetése végrehajtható. Miért kell ezt a hitelfelvételi 
lehetıséget mindenképpen finanszírozni? A hitelfelvételi feltételek között szerepel, hogy 
1,6 %-kal megemelik az ügyleti kamatlábat, különbözı ingatlanfedezeteket kérnek, 
továbbá 100 m Ft óvadéki betétfedezetet. Felhívta a figyelmet, hogy hitelt hitellel 
finanszírozni nem szabad, mert adósságcsapdához vezet.  
 
Polics József elmondta, hogy jelenleg nem hitelfelvételrıl van szó. A hitelfelvételhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásról az elmúlt testületi ülésen született döntés, most 
tájékoztatás van a hitellel kapcsolatban. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslat B változatát bocsátotta szavazásra, melyet a 
képviselı-testület 13 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a hitelfelvételek állásáról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 
 

I . A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az UniCredit Bank Zrt-nél 
kezdeményezze a jelenleg fennálló 500 MFt összegő rulírozó mőködési hitelünk 
Kbt. 303. §-ára való hivatkozással történı 30 napos technikai prolongációját. 

 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József  polgármester 



II.  
 
1. A képviselı-testület nem hagyja jóvá a kötvény ügyleti kamatfelárának 1,6 %-os 

mértékő megemelését. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az OTP Bank 
Nyrt-t a kamatemelés elutasításáról, továbbá kezdeményezze a kötvénybevételbıl 
még fel nem használt források felhasználásának idıkorláthoz nem kötött 
biztosítását arra való tekintettel, hogy ezen kölcsönösszeg után folyamatosan és 
maradéktalanul ez ideig is sor került a kamatösszegek megfizetésére.  

 
2. A képviselı-testület felhívja az OTP Bank Nyrt. figyelmét, hogy erıfölényével 

visszaélve a kért fedezetek kiengedésének megtagadásával meghiúsítja Komló 
Város Önkormányzatának folyamatban lévı közbeszerzési eljárását 500 MFt 
rulírozó mőködési hitel tárgyában. Amennyiben e hitelt valamely más forrásból az 
önkormányzat nem tudja visszafizetni, úgy várhatóan adósságrendezési eljárás alá 
kerül, melybıl adódó kölcsönös hátrányokra nyomatékosan felhívja az OTP Bank 
Nyrt., mint az önkormányzat számlavezetıje és legnagyobb finanszírozó figyelmét.  

 
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az OTP 

Bank Nyrt. részérıl érdemi tárgyalási szándék jelentkezik, úgy egyeztetéseket 
folytasson mind a fizetendı díjak, mind a felajánlott fedezetek tekintetében. A 
tárgyalás végsı határidejeként a jelenleg fennálló rulírozó mőködési hitel lejárati 
napját megelızı napot, azaz 2011. június 27-t jelöli meg.  

 
4. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. részérıl 2011. június 27-ig nem kerül sor a 

rulírozó mőködési hitelfelvételhez kapcsolódóan felajánlott fedezetek feltétel 
nélküli kiengedésére, úgy az eljárást a közbeszerzési törvény 92. § d.) pontja 
alapján eredménytelenné kell nyilvánítani, illetve intézkedéseket kell tenni a 
rulírozó mőködési hitel maradéktalanul, határidıre történı kiegyenlítése 
érdekében. E körülményrıl az eljárásban résztvevıket tájékoztatni kell. 

 
Határid ı: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
 

8. sz. napirend 
 
Az Egészségcentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának választása 
Elıadó: Polics József    polgármester 
Meghívott: dr. Tánczos Frigyes Attila  ügyvezetı 
   Orbán Irén    könyvvizsgáló 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 



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

 
94/2011. (V.26.)  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 Komlói Egészségcentrum Np. Kft. könyvvizsgálójának választásával 
kapcsolatos elıterjesztést.  
 
A képviselı-testület a következı alapítói határozatot hozza: 
 

1. A képviselı-testület a Komlói Egészségcentrum Np. Kft. könyvvizsgálójának 
2011. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig tartó idıszakra az AD-MŐ 
Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft-t (képviseli Orbán Irén könyvvizsgáló, 1092 
Budapest, Ferenc körút 2-4.) választja meg. 

 

2. Amennyiben a könyvvizsgáló megválasztását elfogadja, a képviselı-testület az 
Egészségcentrum Np. Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával megbízza és 
részére  80.000,- Ft+ÁFA/hó díjazást állapít meg.  

 
Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy az alapító okiratot fenti alapítói határozatnak 
megfelelıen módosítsa és intézkedjen a változásbejegyzés megindítása iránt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben teljes jogkörrel eljárjon, az alapító okirat 
módosítását és az egyéb szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Határid ı: 2011. június 30., illetve értelem szerint 
Felelıs: dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezetı 

  Polics József   polgármester 
 
 

9. sz. napirend 
 

PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Horváth Zoltán  Pannon SZASZET elnök 
 
(Mátyás János képviselı kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 



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

95/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı–testület – a polgármester elıterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sport bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a PANNON 
Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 
 
1.) Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a PANNON Szakképzés Szervezési 

Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
 

I. Általános rendelkezések 
3.1. „A Társulás telephelyei: 7621 Pécs, Tímár u. 21-23. 

     7621 Pécs, Jókai tér 2.” 
4.2. pont következı sorai: „…..Aláírásra jogosult képviselıje: Horváth Zoltán 
elnök,…” 
„Baranya Megyei Önkormányzat II: Béla Középiskolája, Élelmiszeripari 
Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye” 
4.3.2 pont alábbi sora: 
„…Aláírásra jogosult képviselıje: Horváth Zoltán elnök,…” 

 
III. A Társulás szervezet és mőködése 
16. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minısített többséggel, nyílt szavazással, 
tagjai sorából elnököt, elnökhelyettest választ. A Társulási Tanács elnökének és 
elnökhelyettesének megbízatása a megbízástól számított három évre szól, ezt 
követıen a Társulási Tanács – háromévenként – a Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat által delegált képviselı közül 
új elnököt és elnökhelyettest választ. Az elnök és elnökhelyettes részletes 
feladatait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat határozza meg. Az elnök 
személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a 
jelenlévı tagok legalább egynegyedének szavazat szükséges. Az elnökhelyettes 
személyére az elnök tesz javaslatot. 

 
2.) Komló Város Önkormányzat Képviselı–testülete az 1. pontban meghatározott 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Határid ı:  2011. május 30. 
Felelıs:  Polics József  polgármester 
 



10. sz. napirend 
 

Tájékoztató a 2011/2012. évi óvodai, iskolai beíratásról 
Elıadó: Polics József    polgármester 
Meghívott: Király Istvánné    igazgató 

Dobóné Bencze Zsuzsanna  igazgató 
Cseke Gabriella   igazgató 

 
(Mátyás János képviselı visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 14 fı.) 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2011/2012-
es óvodai és általános iskolai tanév indításáról szóló tájékoztatót és tudomásul veszi azt. 

 
 

11. sz. napirend 
 
Alapító okiratok módosítása 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

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

97/2011. (V.26.)  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 az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okirata módosítását. 
 



1.) A Képviselı-testület hozzájárul, hogy a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola alapító okiratában az alábbi változások az alapfokú 
mővészetoktatási tevékenységnél átvezetésre kerüljenek: 
 

a.) Komló Város közigazgatási területén lévı feladat-ellátási helyeken a 
maximálisan felvehetı gyermeklétszám és csoportszám változások: 
Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” 
Óvoda és Általános Iskola 
7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
Képzı- és Iparmővészet:  festészet tanszak 
Maximálisan felvehetı létszám: 80 fı (60 fı volt) 
Csoportok szám:   4 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem 
7300 Komló, 48-as tér 1. 
Táncmővészet:   néptánc tanszak 
Maximálisan felvehetı létszám: 140 fı  (100 fı volt) 
Csoportok száma:   7  ( 5 csoport volt) 
 
Képzı- és Iparmővészet  kézmőves tanszak 
Maximálisan felvehetı létszám: 20 fı  (40 fı volt) 
Csoportok száma:   1  (2 volt) 
 

b.) Mővészeti ágak és tanszakok 2011. szeptember 1. naptól, felmenı 
rendszerben hatályos megnevezése: 

ZENEMŐVÉSZETI ÁG 
 
Klasszikus zene: 
 
Fafúvós tanszak: 
Furulya      (2)+6+4 
Fuvola      (2)+6+4 
Oboa      (2)+6+4 
Klarinét      (2)+6+4 
Szaxofon      (2)+6+4 
 
Rézfúvós tanszak: 
Trombita      (2)+6+4 
Kürt      (2)+6+4 
Harsona-tenorkürt-barintonkőrt  (2)+6+4 
Tuba      (2)+6+4 
 



Akkordikus tanszak: 
Harmonika     (2)+6+4 
Gitár      (2)+6+4 
Ütı      (2)+6+4 
 
Billentyős tanszak: 
Zongora      (2)+6+4 
 
Vonós tanszak: 
Hegedő      (2)+6+4 
Gordonka      (2)+6+4 
 
Vokális tanszak: 
Magánének     (1)+6 
 
Zeneismeret tanszak. 
Szolfézs      (2)+6+4 
Zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól) 2+4 
Zeneelmélet (5. évfolyamtól)   2+4 
 
Kamarazene tanszak: 
Kamarazene (továbbképzı évfolyamoktól) 2+4 
 

Népzene: 
 

Vonós és tekerı tanszak: 
Népi hegedő     (2)+6+4 
Népi brácsa     (2)+6+4 
Népi bıgı/cselló    (2)+6+4 
Zeneismereti tanszak: 
Népzenei ismeretek    (2)+6 
Néprajz (5. évfolyamtól)   2+4 
 
Kamarazene tanszak: 
Népi kamrazene (5. évfolyamtól)  2+4 
 
Jazz-zene 
Pengetıs tanszak: 
Jazz-gitár      1-6 
Jazz-basszusgitár    1-6 
 

Elektroakusztikus zene: 
Billentyős tanszak:  
Szintetizátor-keyboard    (2)+6+4 



TÁNCM ŐVÉSZETI ÁG 
Néptánc      (2)+6+4 
 

KÉPZİ- ÉS IPARMŐVÉSZETI ÁG 
Képzımővészeti tanszak   (2)+3 
Grafika és festészet tanszak   3+4 
Környezet- és kézmőves kultúra tanszak 3+4 
 

c.) a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 7300 Komló, 
Alkotmány u. 2. sz. székhely intézménynél a „szakmacsoportok:” az 
informatika, gépész és egyéb szolgáltatásokkal kiegészítésre kerül. 

d.) A „Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratában a módosító okirat 
szerinti szakfeladat változások átvezetésre kerültek. 

 

2.) Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és 
Általános Iskola alapító okiratában a módosító okirat szerinti szakfeladat 
változások átvezetésre kerültek. 

 

3.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
alapító okiratában a módosító okirat szerint szakfeladat változások átvezetésre 
kerültek. 

 

4.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
alapító okiratában a módosító okirat szerinti szakfeladat változások átvezetésre 
kerültek. 

 

5.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
alapító okiratában a módosító okirat szerinti szakfeladat változások átvezetésre 
kerültek. 

 

6.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Győjtemény alapító okiratában a módosító okirat szerinti változások átvezetésre 
kerültek. 

 

7.) A „Kökönyösi Oktatási Központ” alapító okirata módosítása a törzs-
nyilvántartásba történı átvezetést követıen, 2011. július 1. napjától hatályos. 

 

8.) Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények alapító okirata 
módosítása a törzsnyilvántartásba történı átvezetéskor lépnek hatályba. 

 

9.) A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az alapító okiraton történı 
módosítások átvezetésrıl a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága 
felé intézkedjen. 
 

Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs: Polics József    polgármester 

  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 



12. sz. napirend 
 
Szociális feladat-ellátás átszervezése 
Elıadó: Polics József    polgármester 
Meghívott: dr. Táczos Frigyes Attila  ügyvezetı 
  Kasziba Zsuzsanna   ügyvezetı 
 
Az egészségügyi és szociális, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kispál László arról érdeklıdött, hogy van-e információ arra vonatozóan, hogy a megye, 
hogy áll.  
 
Molnár Zoltánné arról érdeklıdött, hogy polgármester úr mit tervez az idısek 
otthonában élı emberek és az ott dolgozók tájékoztatásával kapcsolatban.  
 
Polics József elmondta, hogy a megye a megoldás mellett áll és azon vannak, hogy a 
kérdést a legrövidebb idın belül megoldják. Az állásfoglalás-kérést eljuttatták a 
kormányhivatalhoz, akik továbbították a minisztériumba. Egy részletes intézkedési terv 
készül. 
Az intézményben az elkövetkezendı napokban egy részletes tájékoztatást fognak tartani. 
Az ott élıket semmilyen hátrány nem éri és nem érheti. A cél az, hogy a mőködés 
biztonságán javítsanak. 
 
dr. Barbarics Ildikó  véleménye szerint a tájékoztatást már korábban meg kellett volna 
tenni, hiszen már az elmúlt ülésen is tárgyalták a napirendet. 
 
Simon János elmondta, hogy az egészségügyi és szociális bizottság az elmúlt 
hónapokban többször is tárgyalta a szociális feladatok átszervezését. 2011-ben Komló 
város életének egyik fajsúlyos feladata a szociális otthonok átszervezése. A 
tájékoztatásból körvonalazódik annak a pozitív lehetısége, hogy ezt a nehéz feladatot 
meg lehet oldani. Az alapkoncepció a város vagyoni, illetve költségvetési problémáiból 
indult ki. Fı prioritásként a szociális ellátás strukturális átszervezése oly módon kell, 
hogy megvalósuljon, hogy az ellátottak ellátása sem létszámban, sem színvonalban ne 
csorbuljon. Az ügyvezetık, a Baranya Megyei Kormányhivatal, valamint a szociális és 
gyámhivatal egyeztetései folytán a mőködési engedély elıkészítése során kialakult a két 
alternatíva. Az egyik ez év július 1. nappal, a másik 2012. január 1. nappal jöhetne létre.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 



98/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület a – polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint az egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembe vételével - 
megtárgyalta a szociális feladat-ellátás átszervezése tárgyú elıterjesztést. 
 

1. Amennyiben az önkormányzat szempontjából elınyös (pl. a tisztán önkormányzati cég 
ingatlana önkormányzati tulajdonnak minısül) és a mőködési engedély kiadásának 
nem látszik akadálya, az alábbi döntést kell végrehajtani: 

 
• A képviselı-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Komlói Szociális 

Nonprofit Közhasznú Kft. a tulajdonában lévı komlói 1251 hrsz-ú ingatlant 
(Legényszálló A és B épület), illetve a feladat-ellátásához szükséges ingóságokat  
ingyenesen használatba adja „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft-
nek 2011. június 30. napjától.  

 
• A képviselı-testület és a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. a 2010. 07. 

02. napján megkötött ápolást, gondozást nyújtószolgáltatásra megkötött feladat-
ellátási szerzıdés közös megegyezéssel, 2011. június 30. napjával megszőnteti, 
arra való tekintettel, hogy a feladat-ellátását a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit 
Közhasznú Kft. veszi át 2011. július 1. napjával.   

 
• A képviselı-testület a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 

2003. augusztus 28-án kötött és 2009. december 12-én módosított ellátási 
szerzıdését 2011. július 1. napjával módosítja, oly módon, hogy a Komlói 
Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. által korábban ellátott feladatokkal (idısek 
otthona, albérlık háza, családok átmeneti otthona) kibıvíti. Komló Város 
Önkormányzata a feladat-ellátáshoz 2012. január 1. napjától önkormányzati 
támogatást nem biztosít a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-
nek. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított ellátási 
szerzıdés aláírására. 

 
• A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyőlésen jelen 

határozati pont tartalmával megegyezı döntést képviselje, minden szükséges 
megállapodást aláírjon, és nyilatkozatot megtegyen. 

 

• A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat jelen 
pontjának végrehajtása során felmerülı pénzügyi tárgyú döntés szükségessége 
esetén a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének kikérését 
követıen döntést hozzon. 

 

 Határid ı: értelem szerint 
 Felelıs:  Polics József  polgármester 



2. Amennyiben az önkormányzat szempontjából elınytelen (pl. a tisztán 
önkormányzati cég ingatlana nem minısül önkormányzati tulajdonnak) az 1. 
pontban foglaltak végrehajtása, és a mőködési engedély kiadása akadályba 
ütközik, abban az esetben a képviselı-testület úgy határoz, hogy a „Mecsek Szíve 
Idısek Otthona, a Családok Átmeneti Otthona, valamint az Albérlık Háza 
feladatok „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-nek történı átadását 
2011. december 31. napjáig kell végrehajtani. Az ingatlan tulajdonjogának 
megszerzéséhez szükséges döntések elıkészítésérıl haladéktalanul gondoskodni 
kell. 

 

 Határid ı: értelem szerint 
 Felelıs:  Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
   Kasziba Zsuzsanna  ügyvezetı 
 
3. A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a 2011. évi költségvetés terhére 

pótelıirányzat biztosítása válik szükségessé. A pótelıirányzat összegének pontos 
ismeretében, annak képviselı-testület elé történı haladéktalan beterjesztése 
szükséges. 

 

 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs:  Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 
 

13. sz. napirend 
 
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 
valamint a jegyzı és a gyámhivatal gyámhatósági tevékenységérıl 
Elıadó: Polics József    polgármester 
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó  intézményvezetı 
  Kasziba Zsuzsanna   ügyvezetı 
  Benácsné Rácz Éva   intézményvezetı 
  Szabó Gabriella   intézményvezetı 
 
(Kispál László képviselı kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
Az egészségügyi és szociális bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



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

 
99/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, az egészségügyi és szociális 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja Komló Város Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, valamint a jegyzı és a gyámhivatal gyámhatósági tevékenységérıl 
szóló beszámolót.  
 
A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala részére. 
 
Határid ı: 2011. május 31. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 
 

Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 
valamint a jegyzı és a gyámhivatal gyámhatósági tevékenységérıl 

 
 

A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján a 
gyermekek védelme alatt a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére, 
veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására irányuló 
tevékenységet értjük. 
 
A települési önkormányzat feladatai: 
� a pénzbeli és természetbeli ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és az 
óvodáztatási támogatás. 

� a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások tekintetében a gyermekjóléti 
szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátásának és átmeneti gondozásának biztosítása. 

 
1. Település demográfiai mutatói 
Komló város lakossága 2010. december 31-én: 26104 fı 

Ebbıl: 
  0-18 év:    4489 fı 
   
A település demográfiai mutatói alapján a 0-18 éves korosztály 17.19 %-át jelentette a város 
lakosságának. 
 
 
 



2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások 
A gyermekvédelmi törvény, a végrehajtására kiadott kormányrendelet, valamint a 
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 15/2003. (V. 06.) számú önkormányzati rendelet 
foglalkozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítı gyermekvédelmi támogatás, a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az óvodáztatási támogatás igénylésének és 
folyósításának feltételeivel. 
 
A/ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 2010. évben 1756 fı. 1777 gyermekre 
vonatkozóan kérelmezték a kedvezményt, 51 gyermek esetében a kérelmet elutasították.  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltétele hogy a gyermeket gondozó 
családban az egy fıre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 140 
%-át (2010-ben 39.900, Ft), egyedülálló vagy tartósan beteg illetve fogyatékos gyermeket nevelı 
szülık esetében az öregségi nyugdíjminimum 130%-át ( 2010-ben 37.050, Ft), feltéve mindkét 
esetben, hogy a család vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg.  
Elutasítás oka: a kérelmezı a jogosultsági feltételeknek nem felelt meg. 
 
B/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  
 

Támogatásban részesített gyermekek száma: 1484 fı  (támogatási esetek száma: 2802) 
 
C/ Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás:  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyám jogosult erre az ellátásra, 
amennyiben a kiskorú tartására köteles és nyugellátásban vagy nyugdíjszerő rendszeres szociális 
ellátásban részesül.  
2010. évben 5 gyermek részesült ebben az ellátásban.  
 
D/ Óvodáztatási támogatás:  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek szülıje jogosult erre az 
ellátásra, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik 
gyermeke rendszeres óvodába járásáról. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra fordított összeg: 17.280.000,- Ft, ami az 
önkormányzatot terheli. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre fordított összeg: 20.622.000 Ft ( Az évi kétszeri 
júliusi és novemberi támogatást tartalmazza, 5.800-5.800 Ft gyermekenként.)  
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra fordított összeg: 376.000,-Ft. Mindkét támogatási 
forma a központi költségvetésbıl visszaigényelhetı.  
Óvodáztatási támogatásra fordított összeg 770.000,-Ft, az összeg a központi költségvetésbıl 
visszaigényelhetı. 
 
E/ Gyermekétkeztetés: a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsıdei, óvodai és iskolai 
étkezéssel történik. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
szabályozza az étkezési térítési díj kedvezményre való jogosultság feltételeit. 



A törvény 148. § (5) bek. szerint gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülı bölcsıdés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerő iskolai 
oktatásban részt vevı gyermek, valamint fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó 
intézményben elhelyezett gyermek utána az intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként kell 
biztosítani.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek és tanuló után, három- és 
többgyermekes családoknál gyermekenként, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után 
az intézményi térítési díj 50 %-t-át kedvezményként kell biztosítani. 
 
2010-ben kedvezményes étkeztetésben részesülık száma: 
- Bölcsıdei ellátott:        45 fı 

ingyenes         9 fı 
- Óvodai:    
  kedvezményes étkezı (50 %):   43 fı 
  ingyenes étkezı:     253 fı 
  összes étkezı:     557 fı 
 
- Általános iskolai: 
  kedvezményes iskolai étkezı 
                       (50%):                                       123 fı 
                        ingyenes étkezı                        551 fı 
  összes iskolai étkezı:      913 fı 
 
Komló Város Önkormányzata a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat közremőködésével 
2010. évben megszervezte a rászoruló gyerekek nyári étkeztetését állami támogatásból. 
A nyári étkeztetésben ténylegesen részesített gyerekek száma: 276 fı. 
Étkezési napok száma: 54 nap 
Felhasznált állami támogatás összege: 5.514.480,- Ft. 
 
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 
 
A) Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének bemutatása  
 
Komló Város Önkormányzata a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) értelmében a 48 / 2001. (03.29.)  sz. határozatával, 
2001. augusztus 1. óta a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményében látja el a 
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokon belül a gyermekjóléti 
szolgáltatást elkülönült szakmai egységben. Komló Város Önkormányzata képviselı testületének 
15 / 2003. (V.6.) sz. rendelete tartalmazza a gyermekvédelem helyi szabályait. 

 
2007. január 1-tıl a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vette át az 

önkormányzatoktól az intézmény mőködtetését, így a gyermekjóléti szolgáltatást együttmőködési 
megállapodás alapján 19 településen biztosítja. 

Komló a gesztortelepülés, Szászvárt telephellyé nyilvánította, mikroközpontként mőködik. 



Szászvár és mikrotérségében 11 településen 2 fı szociális munkás látja el a gyermekjóléti 
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.  

Komlón 7 szociális munkás egy szakmai vezetı irányításával látja el a feladatot.  

Mánfa, Magyarhertelend, Bodolyabér, Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske tekintetében a 
feladatot megosztva végzik a családsegítı szolgáltatással. 

A védelembe vett gyermekek esetében a komlói munkatársak az esetgazdák, az esetfelelıs külsı 
munkatársakkal együttmőködve látják el a feladatot. 

A kijelölt komlói munkatárs kéthetente ügyfélfogadást tart az adott településen, valamint az 
ügyekben szükség szerint eljár. 

A gyermekjóléti szolgáltatás így a törvény szellemében minden településen megjeleníthetı, 
azonban a feladatellátás a komlói munkatársak leterheltsége miatt nehézkes. 

A gyermekjóléti szolgáltatást végzı munkatársak képzettsége a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 
szakmai követelményeinek megfelel. 2009-tıl az intézményvezetı Elmontné Popán Ildikó.  
 

A munkatársak az intézmény továbbképzési tervének megfelelıen teljesítették, illetve teljesítik 
képzési kötelezettségüket. 
 

A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Komló, Kossuth L. u. 103. telephelyen található. 2010 
októberétıl az intézmény a fenti szám alatt az emeleten található  a Védınıi Szolgálat, a 
Szociális Szolgáltató Központ és a Kistérségi Társulási Iroda szomszédságában.  
 

Személyi és tárgyi feltételeiben a Szolgálat a feladat teljes körő ellátására alkalmas, a Gyvt. és 
hatályos rendeleteinek, valamint a szakmai módszertani levelek követelményeinek átlagosan 
megfelel. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata: 
 
A Gyvt. 39-40. § értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás négyféle cél elérése érdekében teljesít 
különféle feladatokat: 

1. A gyermek testi- lelki egészségének, családban történı nevelésének 
elısegítése. 

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelızése. 
3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. 
4. A családjából kiemelt gyermekek családjukba történı visszahelyezése 

érdekében. 
 
A fenti négy cél elérése érdekében a szolgálat prevenciós célzatú feladatokat is ellát a 
gyermekek veszélyeztetettsége kialakulásának megelızése érdekekében, így: 

- pszichológiai tanácsadást, családterápiás kezeléseket, valamint szakemberekhez irányítást heti 
hat órában, 

- ingyenes jogsegélyszolgálatot vehetnek igénybe klienseik havi 6 órában, 
- A Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: GyJSz) szakmai vezetıje részt vesz a 

Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum munkájában, 
- A GyJSz jelzırendszert tart fenn és mőködtet, a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelızése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. 



Kapcsolatot tart különösen: 
- a hatósági ügyintézést végzı szociális és gyámügyi szervekkel 
- a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájával 
- a nevelési-oktatási intézményekkel (együttmőködési megállapodással) 
- az országgyőlési és önkormányzati képviselıkkel 
- a területi egészségügyi hálózattal 
- háziorvosokkal, gyermekorvosokkal 
- a Védınıi Szolgálattal ( együttmőködési megállapodással ) 
- a Szociális Szolgáltató Központtal (együttmőködési megállapodással ) 
- a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal (együttmőködési megállapodással) 
- a Nevelési Tanácsadóval 
- a rendırséggel, ügyészséggel, bírósággal 
- a Vöröskereszttel 
- a mőködı civil szervezetekkel és egyházakkal 
- a lakossággal. 
 

A Gyvt. értelmében a gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig a jelzırendszer 
tagjaival áttekinti szolgáltatási területén a gyermekek védelmével kapcsolatos tapasztalatokat és 
kijelöli a feladatokat gyermekvédelmi tanácskozás keretein belül, ennek a feladatnak 2010-ben is 
eleget tettek.  

Prevenciós célzatú tevékenységeik között kiemelt feladat olyan új szolgáltatások bevezetése, 
amely a hátrányos helyzető gyermekek és családjaik életkörülményein pozitív irányban változtat 
vagy szabadidejük hasznos eltöltésében segítséget nyújt. Ezeket a tevékenységeket általában az 
intézmény szervezi, s amióta térségi feladatokat is ellátnak, az ott élı gyerekeket is bevonják 
programjaikba. A programok költségeit kizárólag pályázatokból, adományokból, önkormányzati 
képviselık felajánlásaiból fedezik. 
 
2007-ben elsı alkalommal szervezték meg „Biztos Kezdet” országos program keretein belül egy 
helyi klub kialakítását, melyben olyan szocializációs hátrányokkal küzdı kismamáknak 
nyújtanak szolgáltatást, akik 0-6 éves gyermekeket nevelnek és az elsıdleges szocializációjukban 
hátrányt szenvedtek. A program olyan háttérbıl irányított, önkéntességen alapuló, önszervezıdı 
tevékenység, amelyben az érdekelt szakemberek önkéntes segítséget tudnak nyújtani a 
rászorulóknak. A fenti programban 12-15 fınek nyújtottak szolgáltatást 2007. májusától heti 
rendszerességgel. 2008-ban 2 millió forintra pályáztak sikeresen, így a klub heti három 
alkalommal 9h-13h-ig áll az ügyfelek rendelkezésére. 2010 októberéig a klub a Kossuth Lajos 
utca 115. szám alatt, a Helyi Érték Egyesület helyiségében mőködött, külön szerzıdés alapján, 
majd az intézmény költözésével a klub is a Kossuth l. u. 103.- ban mőködik a földszinten.                              

 
A Gyermekjóléti Szolgálat több éve folyamatosan jelen van az iskolákban drog és más 
egészségkárosító szerek, tevékenységek, devianciák kezelésére célzott prevenciós elıadásokkal. 
 
2008 elején a KEF támogatásával lehetıségük nyílt Komló és Térsége összes általános és 
középiskolájában felmérni a nyolcadikos és tízedik osztályos gyermekek egészségkárosító 
magatartásokhoz való attitődjeit, melybıl 2009 elsı negyedévében egy kézzelfogható tanulmány 
készült, amely ajánlásokat tartalmaz az átlagostól veszélyeztetettebb iskoláknak az egészséges 
magatartásokkal kapcsolatos prevenciós beavatkozásokat illetıen.  



Szintén a KEF támogatásával lehetıség nyílt egy ún. „prevenciós munkacsoport” kiképzésére. 14 
fı láthatja el Komló és Térségében 2009-tıl a prevenciós feladatokat, mely a deviáns 
magatartások feltárását és korai kezelését célozza meg.  
 
A gyerekek nyári pótvizsgára felkészítı korrepetálását az eddigieknek megfelelıen végzik.   
 
2010. nyarán is júniustól augusztus közepéig, hetente rendeztek szabadidıs napot, a városrészek 
alkalmas terein, játszóterein, iskolaudvarain azzal a céllal, hogy a térség unatkozó gyermekeit 
közösségbe szervezzék és szabadidejük hasznos eltöltésében segítséget nyújtsanak.  
 
2010. novemberében a város és a kistérség általános iskolái 7-8. osztályos tanulóinak negyedszer 
is akadályversenyt „Sétáló Ki-mit tud” névvel szerveztek. 
 
Fontos tevékenységük, hogy a városban és térségében élı fiataloknak prevenciós programokat 
nyújtó civil és nem civil szervezetekkel napi munkakapcsolatban legyenek. Erre többek között 
kiváló lehetıséget biztosít a KEF, melynek állandó és aktív tagjai. 
 
2008 ıszén sikeresen pályáztak az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül a TÁMOP- 5. 
2. 5, A gyermekek és fiatalok integrációs programjai gyermekvédelmi komponensében. A 
program célja, hogy a családban élı és a Gyermekjóléti Szolgálat klienskörébe tartozó 10 év 
feletti csellengı gyermekek és családjaik komplex megsegítését szervezzék, azért, hogy a 
csellengı fiatalok és családjaik problémáinak feltárásával és kezelésével a fiatalok 
visszaintegrálhatók legyenek a normál rendszerő iskolai oktatásba. Komló és Kistérségében 70 
gyermek és családja a célcsoport. 
2010-ben is közremőködtek a nyári ingyenes étkeztetés szervezésében és bonyolításában (350 
gyermek)  
 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében végzett tevékenység: 
 
- a Családsegítı Szolgálattal napi munkakapcsolatban állnak, mely a kliensek egy részének 

együttgondozását jelenti 
- a Védınıi Szolgálattal, mivel a 0-5 éves korú gyermekek, valamint a várandós kismamák 

veszélyeztetettségének megszüntetése kiemelt feladat, óhatatlan a napi együttmőködés, 
melyet írásos formában rögzítettek. (Együttmőködési megállapodás). 

-  Az óvodákkal, iskolákkal való kapcsolattartásban 2001.08.01. óta változásokat 
kezdeményeztek. Így minden családgondozó két- három intézmény állandó koordinátora ami 
az állandó napi kapcsolattartást célozza meg, valamint 2002. októberétıl a GyJSz munkatársa 
heti rendszerességgel fogadóórát tart a nevelési és oktatási intézményekben. Ezt a lépést az 
indokolta, hogy a jelzések kb. 70%-a a nevelési-oktatási intézményekbıl érkezik, s nem 
csupán az iskolai hiányzások okán, hanem gyermekbántalmazás, szülıi elhanyagolás, egyéb 
abúzusok területérıl is.  

- A szülıknek segítséget nyújtanak az iskolaválasztásban. 
 
Továbbra is gondot jelentett a helyettes szülıi hálózat mőködtetése. 2004 augusztusában a Pécsi 
Ifjúságért Alapítvány pályázat útján nyert támogatást helyettes szülıi képzésre. A Gyermekjóléti 
Szolgálat delegált egy házaspárt a képzésbe, így 2004 decemberére két kiképzett helyettes szülı 
él Komlón.  



2008-ban toboroztak helyettes szülıket, így Komló és Kistérségébıl 16 fınek nyújtottak 
tájékoztatást és ajánlottak ingyenes képzési lehetıséget, mely Budapesten a Fehér Kereszt 
Alapítvány szervezésében valósult meg 2008 ıszén. A jelentkezıkbıl 4 fı képzését fogadta el a 
szervezı, ebbıl 2 fı (egy házaspár) végezte el a helyettes szülıi képzést. 2009-ben nem volt 
lehetıségük az ellátás szervezésére. Véleményük szerint a helyettes szülıi ellátást a nevelıszülıi 
üres férıhelyek terhére is meg lehetne valósítani, ha a Baranya Megyei Szakellátás vezetése erre 
együttmőködési lehetıséget adna.  
Az átmeneti elhelyezés kistérségi hiánya miatt egyszer sem fordult elı a szakellátási formák 
kényszerő igénybevétele (ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel). 2010-ben ezt a szolgáltatást két 
családból két gyermek vette igénybe. Idıtartama mindkét esetben rövidebb volt egy hónapnál. 
 
2008. 02. 15-tıl megkezdte mőködését a Családok Átmeneti Otthona. 2010-ben Komló és 
kistérségébıl 19 gyermeket 9 családból delegált a szolgálat. 
 
A gyermek testi- lelki egészségének családban történı nevelésének elısegítése miatt és a 
családjukból kiemelt gyermekek családba való visszahelyezése érdekében: 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat a Gyámhatóság felkérésére részt vesz az átmeneti nevelt gyermekek 
családi körülményeinek felülvizsgálataiban, ezen gyermekek családját is alapellátásban 
gondozza. A fenti cél elérésének érdekében kapcsolatot tart a Gyermekvédelmi Központ illetékes 
családgondozójával. 

2010-ben 95 átmeneti nevelt gyermek családjával tartották a kapcsolatot (a családok száma 71). 

 

A komlói Gyermekjóléti Szolgálat ötlete alapján a bólyi GyJSz-tal és a Baranya Megyei 
Gyermekvédelmi Központtal összefogva, a Munkaügyi Minisztérium támogatásával, életmód 
tábort szervezett olyan családok részére, akiknek átmeneti nevelt gyermekeik vannak. 2010-ben 
is delegáltak 3 családot és 5 átmeneti nevelt gyermeket.  

 

A GyJSz elsıdleges feladatai között szerepelteti a családokkal történı gondozási tevékenységet. 
Az átmeneti nevelt gyermekek esetében kiemelt feladat volt a gyerekek gondozási helyükön való 
meglátogatása, a család gondozása, a kapcsolattartás folyamatos biztosítása és a veszélyeztetı 
problémák leküzdése érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége: 
 
2010.01.01- tıl 2010. 12.31 –ig 
 Komló Mánfa H.-he 

tény 

Magyar- 

szék 

Li- 

get 

Mecsek-

pölöske 

Magyar

herte-

lend 

Bodolya-

bér 

Állandó 

lakosok 

26 453 848 3 417 1 136 437 448 692 276 

0-17 évesek 4 154 142 662 186 101 79 100 56 

Alapellátás 

 

85 10 10 5 29 0 10 7 

Védelembe 

vettek 

124 2 19 1 6 4 0 0 

Utógondozottak  2 0 2 0 0 0 0 0 

Átmeneti 

neveltek 

81 7 4 0 1 1 0 0 

 

Megjegyzések a  táblázathoz: 
Az utóbbi két évben a védelembe vett gyerekek aránya megnövekedett, a többi ellátotthoz képest. 
Oka a súlyos magatartászavarokból adódó teljesítményzavar, illetve iskolai problémák. 
Megnövekedett a szabálysértést és bőncselekményeket elkövetı kiskorúak száma. 
 
A Gyvt. 2010. 09. 01. napjától hatályos módosításával az 50 órát meghaladó igazolatlanul 
mulasztó tanköteles tanulók esetében a gyermek védelembe vételére és az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztésére kerül sor. 2011. 03 22- ig 21 gyermek esetében került sor ilyen intézkedésre. A 
fiatalok túlnyomó többsége halmozottan hátrányos helyzető, legtöbbször egyszülıs családból 15 
év feletti fiatal. A megtett intézkedésnek úgy tőnik kevés a visszatartó ereje. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 
 

2010.12.31. összesen 
Sorszám Megnevezés 

Komló Komló 
mikro 

1. Információ 354 151 

2. Ügyintézés 92 116 

3. Segítı beszélgetés 273 114 

4. Továbbküldés (más int.) 24 16 



5. Tanácsadás 372 120 

6. Családlátogatás 324 154 

7. 
Elhelyezési tárgyaláson 

részvétel 
46 5 

8. 
Felülvizsgálati tárgyaláson 

részvétel 
177 30 

9. Esetmegbeszélések 84 7 

10. 
Örökbefogadással 

kapcs.intézkedés 
2 1 

 

Komló mikro:  

Mánfa, Magyarhertelend, Bodolyabér, Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Hosszúhetény. 

 

Megjegyzések a  táblázathoz: 
- Szakmai tevékenységük szerves részét képezi a gondozási eseteik ügyében különbözı szintő 

döntések meghozatala. Az intézmény szakmai vezetése 2001.08.01. óta nagy hangsúlyt fordít 
az esetmegbeszélések számának növelésére a döntés elıkészítés kapcsán.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálatok új gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja 
szerint 
 

Kapcsolatfelvétel száma 
Sorszám Megnevezés 

Komló Komló mikro 

1. Önkéntes 3 0 

2. Szülı által küldött 8 5 

3. Saját intézmény által 28 14 

4. Jelzırendszer által küldött 14 20 

5. Együttmőködésre kötelezett 5 8 

 

Megjegyzések a  táblázathoz: 

A jelzések 70%-a nevelési oktatási intézményekbıl, 20%-a a Védınıi Szolgálat által érkezik.  

 
 
 
 



Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 
 

2010. 12. 31. 
Sorszám Probléma típusa 

Komló Komló 
mikro 

1. 
Anyagi (megélhetési, lakhatással 

összefüggı stb.) 
115 105 

2. Gyermeknevelési 
 

78 
77 

3. 
Gyermekintézménybe beilleszkedési 

nehézség 
61 43 

4. Magatartászavar, teljesítményzavar 69 73 

5. 
Családi konfliktus (szülık egymás közti, 

szülık-gyermekek közti) 
57 62 

6. Szülık vagy a család életvitele 57 94 

7. Szülıi elhanyagolás 54 7 

8. 
Családon belüli bántalmazás (fizikai, 

szexuális) 
32 36 

9. Fogyatékosság, retardáció 11 38 

10. Szenvedélybetegségek 19 15 

11. Problémák száma összesen (1-10.sorok) 553 550 

 

Megjegyzések a táblázathoz: 

 

A táblázatból jól látható, hogy a Szolgálatot felkeresı kliensek életvezetési nehézségei öt 
problémacsoport köré rendezıdnek (anyagi, magatartászavar- teljesítményzavar, a szülık/család 
életvitele, családi konfliktusok, gyermeknevelési). A tartósan gondozásba vett családoknál az öt 
problémacsoport együttesen áll fenn, veszélyeztetve a családban élı gyermekek testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi épségét, fejlıdését.  

 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a családgondozók igen széleskörő, életbevágó problémák 
megoldásán fáradoznak a családokkal. A szociális problémák súlya a folyamatos team-munka 
létét követeli meg, ezért a heti esetmegbeszélések nélkülözhetetlenek. 
 



2010-ben minden munkatárs részt vett valamilyen speciális módszert átadó tanfolyamon. A 
Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmai mőhelysorozaton 
folyamatosan részt vesznek. 
 
 
C) Bölcsıde tevékenységének bemutatása 
 
A bölcsıde, mint a gyermekek napközbeni ellátása a gyermekek védelmének rendszerén belül a 
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátáshoz tartozik.  
A gyermekjóléti alapellátás részeként 20 hetes kortól – 3 éves korig a kisgyermekek napközbeni 
ellátása, szakszerő gondozása – nevelése a szülı távollétének idejében biztosított. Céljuk a 
gyermekek harmonikus fejlıdésének elısegítése családias, derős légkörben, szeretetteljes, 
érzelmi biztonságot nyújtó környezetben, biztosítva az egészséges személyiségfejlıdéshez 
szükséges sokféle, változatos tevékenységet. A gyermekeket az egyéni bánásmód alapelveit 
figyelembe véve nevelik. Nagy hangsúlyt fektetnek a családokkal való szoros együttmőködésre, 
együttnevelésre. A közös programok, ünnepek lehetıséget teremtenek a család és a gyermeket 
ellátó intézmény közötti kapcsolat elmélyítésére.  

A bölcsıdei gondozásnak jelentıs szerepe van a gyermekvédelemben, a prevencióban, a 
hátrányok csökkentésében.  

A Szilvási Bölcsıde és Családi Napközi két intézményegység integrációjából jött létre 2010. 
július 1-jével, és került át a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásába. 

Ezt megelızıen a Szilvási Bölcsıdét (7300 Komló, Függetlenség u. 28.) Komló Város 
Önkormányzata, a 7300 Komló, Damjanich u. 25. szám alatt található bölcsıdét a Baranya 
Megyei Gyermekvédelmi Központ tartotta fenn.  

2010. június 30.-ig a Szilvási Bölcsıde 40, a Damjanich 20 bölcsıdei férıhellyel rendelkezett. 
2010. július 01-jével a 15/1998. NM. rendelet 40. § (3)-(4) bekezdése szerint alakult a 
férıhelyszámuk: Szilvás 68, Damjanich bölcsıde 26, Damjanich családi napközi 7. 

Kihasználtságukat a következık befolyásolták: 

• 2010. júliustól emelkedett a férıhelyszám, miközben az új csoportszoba a Szilvási 
Bölcsıdében 2 hónappal késıbb, 2010. szeptembertıl indult. 

• 2010. július és december. között a Szilvási Bölcsıdébıl 41, Damjanich bölcsıdébıl 19 
gyerek távozott óvodába. Ez szinte annyi gyermek, amennyi júniusig a férıhelyeik száma 
volt.  

• Városunkban elterjedt a hír, miszerint nincs hely a bölcsıdékben, ezért sok szülı, hogy 
bebiztosítsa magát, jó elıre jelezte szándékát, hogy gyermekét bölcsıdébe hozná és 
feliratkozott. Számítottak rá, ennek ellenére 45 gyermeket nem vittek. Közülük csak 
néhányan jeleztek vissza, hogy nem tartanak igényt a helyre. Olyan is akadt, aki mindkét 
bölcsıdébe feliratkozott, és olyan is, aki beszoktatás után rövidesen kimaradt. 

• Negatív tényezı volt, hogy a családi napközi mőködtetésére 2010. 07. 01-jétıl van 
engedélyük, de ténylegesen szeptembertıl indult el 2 fıvel, majd év végéig 4 gyermek 
után vették igénybe ezt a szolgáltatást.  



A Damjanich utcai bölcsıde és családi napközi tárgyi felszereltsége nagyon jó. Széleskörő 
fejlesztı eszköz áll rendelkezésre, melyet a bölcsıdei csoportokkal és a családi napközivel 
közösen, felváltva használnak. Sor kerülhetett gyermek mérető korlát készítésére, a mőködéshez 
szükséges mosógép és telefon beszerzésére. 
 

4. Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
- védelembe vétel 
- ideiglenes elhelyezés 
 

A. Védelembe vétel: a gyámhatóság védelembe vételi eljárás keretében foglalkozik a különbözı 
okokból veszélyeztetett helyzetbe került gyermekekkel. Az eljárás során törekedni kell arra, hogy 
a veszélyeztetı körülményeket úgy szüntessék meg, hogy a gyermek családból történı 
kiemelésére csak a legvégsı esetben kerüljön sor. A gyermekek érdekében rendszeres, hatékony 
és eredményes a kapcsolatuk azon szervekkel (pl. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Rendırség, Oktatási-nevelési intézmények), amelyek vagy jogszabályi kötelezettségükbıl 
eredıen, vagy munkájuk végzése során (pl. egészségügyi ellátások) szereznek olyan 
tapasztalatokat gyermek veszélyeztetésérıl, amelyek gyámhatósági intézkedést igényelnek. 
 

A veszélyeztetett gyermekek érdekében soron kívül teszik meg a szükséges intézkedéseket. 
2010. december 31. napján nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma: 230 fı 
 Ebbıl:  
  környezeti okból:     72 fı 
  magatartási okból:             127 fı 
  anyagi okból:            21 fı 
Az alábbiak miatt is veszélyeztetettek: 
  egészségügyi okból:    10 fı 
  alkoholizmus:    14 fı 
  lakáskörülmények:      57 fı 
                       szenvedélybetegség:   7 fı 
                       bántalmazás (testi)   31 fı 
                       bántalmazás szexuális   0 fı 
                       bántalmazás érzelmi  :   42 fı 
                       testi  (fizikai) elhanyagolás :  18 fı 
                       lelki ( érzelmi elhanyagolás)   39 fı 
 

Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek: 118 
 

2010. évben védelembe vett kiskorúak száma:   53 
2010 évben megszőnt védelembe vett kiskorúak száma:  17 
2010 évben védelem alatt állók összesen: 151 
Ebbıl: - gyermekkorú 0-14 év     75 
            - fiatalkorú      14-18 év    76 
2010 évben védelem alatt álló kiskorúak védelembe vételének okai: 

•   kiskorú magatartása miatt összesen:  52 
               ebbıl:  

- bőncselekményt követett el    16 
- szabálysértést követett el    24 
- iskolai mulasztás     13   
- kiskorú szenvedélybetegsége    3 



•  szülı(k) magatartása miatt összesen  45 
    ebbıl: 
- szenvedélybetegség     4 
- elhanyagolás , iskolai mulasztás elıidézése  51   
- egyéb        0 
 
• gyermekkorú vagy fiatalkorú által elkövetett szabálysértés vagy bőncselekmény miatt 

       9 
 
• gyermekkorú bántalmazása miatt   16 

 
• környezeti okból     29  
 

2010. évben védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések: 145 
� Szülı kötelezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását: 12 
� Szülı kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet: 53 
� A gyermek és a hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése: 2 
� A gyermek egészségét veszélyeztetı körülmények megszüntetésérıl való intézkedés: 7 
� A gyermek számára – kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében – magatartási 

szabályok megállapítása: 43 
� A szülı figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására: 28 
 
B. Ideiglenes hatályú elhelyezések : 
 
Erre az intézkedésre akkor van szükség, ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlıdését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt 
azonnali elhelyezése szükséges. Ideiglenes elhelyezésre hatásköre van a jegyzın és a 
gyámhivatalon kívül a bíróságnak, ügyészségnek, rendırségnek és a BV. Intézet 
parancsnokságának.  
2010. évben 17 esetben rendelte el a jegyzı, 4 esetben a gyámhivatal. Ezek az intézkedések 
összesen 25 gyermeket érintettek. Közülük 19 gyermek átmeneti nevelésbe, a többi gyermek 
visszakerült a családjába a védelembe vétel egyidejő elrendelésével, családba fogadásáról döntött 
a gyámhivatal vagy harmadik személynél került elhelyezésre.  
 
5. Gyámhivatal hatósági intézkedései 
 
A gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb feladatok az alábbiak: 

• Gyermekvédelmi intézkedések (átmeneti nevelés, tartós nevelés, családba fogadás, 
utógondozás és utógondozói ellátás, nevelési felügyelet) 

• Családi jogállás rendezése 
• Örökbefogadás 
• Kapcsolattartás, házasságkötés engedélyezése, szülıi ház elhagyásának engedélyezése 
• Gyámság, gondnokság 
• Vagyoni ügyek 
• Pénzbeli ellátások (gyermektartásdíj megelılegezés, otthonteremtési támogatás) 

 



Gyermekvédelmi intézkedések 
 
Családba fogadás 
A gyámhivatal a szülı kérelmére járulhat hozzá, hogy a szülı egészségi állapota, indokolt 
távolléte, vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett 
család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, ha ez a gyermek érdekében áll. 
A családba fogadó szülıt (akik többnyire nagyszülık) a gyámhivatal gyámul kirendeli. Ez idı 
alatt a szülı szülıi felügyeleti joga szünetel. 
 
Családba fogadott kiskorúak száma  2010. december 31-én        77  fı. 

2010. évi elrendelés:          24  fı,  
2010. évi megszőnés:         10  fı,  

 
Átmeneti nevelésbe vétel 
A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlıdését családi környezete 
veszélyezteti és a veszélyeztetettséget az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, 
valamint védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, 
továbbá, ha a gyermek megfelelı gondozása a családján belül nem biztosítható. 
Ezeket a gyerekeket a gyámhivatal nevelıszülıknél, gyermekotthonban vagy pszichiátriai 
betegek otthonában helyezi el és gyámot rendel. 
 
2010. december 31-én nyilvántartott átmeneti neveltek száma:   99 fı. 
2010. évben új elrendelés             22 fı, 
2010. évben a megszüntetések száma            20 fı,  
 
Az átmeneti neveltek számának változása 2002 óta: 

 
2002-ben   99 fı 
2003-ban   91 fı 
2004-ben   87 fı 

                        2005-ben   81 fı 
2006-ban   78 fı 
2007-ben                                82 fı 
2008-ban                                86 fı 
2009-ben                                97 fı 
2010-ben                                99 fı 
 

Az átmeneti nevelés megszüntetésével 2010-ben három gyermek került vissza családjába, a többi 
esetben nagykorúság vagy örökbefogadás miatt szőnt meg az átmeneti nevelés. A családok 
körülményei a gyermekek kiemelése után nem változnak pozitívan oly módon, hogy a gyermekek 
hazakerülhessenek. 
 

Örökbefogadás 
 
2010. évben 5 gyermek örökbefogadását engedélyezte a gyámhivatal. Mindegyik örökbefogadás 
titkos volt.  



Gyámság, gondnokság 
 
2010. december 31-i állapot szerint 177 gyermek van a gyámhivatal mőködési területén gyámság 
alatt, akik a szülık halála, bírósági elhelyezés, családba fogadás vagy állami gondoskodás miatt 
állnak gyámság alatt. 116 fı gondnokolt van a gyámhivatal mőködési területén, akik egy része 
elme-szociális otthonokban, szenvedélybetegek otthonában van elhelyezve, más része otthon, 
családban él.  

Az önkormányzat 2 fı hivatásos gondnokot alkalmaz azon személyek törvényes képviseletének 
ellátására, akiknek nincs hozzátartozójuk, vagy a gondnoki tisztet nem vállalták. 

 
Vagyoni ügyek 
 
A gyámhivatal 310 ingatlannal rendelkezı kiskorút és 82 ingatlan tulajdonnal rendelkezı 
gondnokoltat, valamint 208 gyámi fenntartásos betétkönyvvel rendelkezı kiskorút és 109 
gondnokoltat tart nyilván.  

 
Pénzbeli ellátások 
 
Gyermektartásdíj megelılegezése: 2010. évben 15 gyermek esetben állapította meg a 
gyámhivatal 3 éves idıtartamra.  
Otthonteremtési támogatás (az átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerült fiatal felnıttek lakáshoz 
jutását, tartós lakhatása megoldását segíti elı):  
2010. évben: 7 fı 10.175.000,- Ft összegben részesült. 
Mindkét ellátási formában kifizetett pénzösszeg a központi költségvetésbıl visszaigényelhetı. 
 
Utógondozói ellátás, utógondozás 
 
Az utógondozói ellátást a gyámhivatal annak a fiatal felnıttnek a kérelmére rendeli el, akinek 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szőnt meg és létfenntartását önállóan 
biztosítani nem tudja, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint, illetve felsıfokú iskola nappali 
tagozatán tanulmányokat folytat, vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. Az 
utógondozói ellátást a fiatal felnıtt 24. életévének betöltéséig kérheti, illetve amennyiben 
létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, 21. életévének betöltéséig. 
Utógondozói ellátottak száma     2010. december 31-én     24 fı, 
          2010. évi elrendelés        12 fı, 
          2010. évi megszőnés         7 fı .  
 
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenırzések tapasztalatai 
 
A gyámhivatal mőködését a 2006.01.01.napjától 2009. februárjáig terjedı idıszakra vonatkozóan 
ellenırizte a Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 
Vizsgálata során a gyámhivatal tevékenységét jó színvonalúnak ítélte, megállapította, hogy a 
döntések elıkészítése, illetve a döntéshozatal helyes jogértelmezésen alapul. 
 



A Komlói Városi Ügyészség 2009-ben vizsgálta a cselekvıképességet érintı gondnokság alá 
helyezett személyek vagyonának védelmét. A vizsgálat általános megállapítása szerint a 
gyámhatósági eljárások jellemzıen megfelelnek a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak, a hozott 
határozatok törvényesek és megalapozottak voltak.  
 
7. Jövıre vonatkozó célok meghatározása 
 
A jövıre nézve az eredményes gondozás érdekében továbbra is szükséges lenne a helyettes szülıi 
hálózat megszervezése.  
 
A Kistérségi Családok Átmeneti Otthona 40 férıhellyel 2008. február 15-én átadásra került.  
Az otthontalanná vált szülı kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhetı el a 
gyermek és szülıje, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított.  
2010. végén 12 család élt itt, 43 fı, 24 gyermek és 19 felnıtt.  
 
8. Bőnmegelızési program 
 
Bőnmegelızési programmal önkormányzatunk nem rendelkezik, de 2003. november 27-
én a képviselı-testület elfogadta Komló Város Közbiztonsági Koncepcióját, melynek 
célja, hogy az életminıséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a közrend 
megóvásában, a bőnmegelızésben és a bőnüldözésben résztvevık közötti célirányos 
párbeszédet elısegítse, és megfelelı keretet biztosítson a közös feladatok eredményes 
ellátására.  
A bőnmegelızés érdekében Komló Város Rendırkapitánysága együttmőködik különbözı 
szervezetekkel –elsısorban a Komlói Polgárır Egyesülettel és az iskolákkal.  
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a drogfogyasztás megelızése és a kábítószer-bőnözés 
ellen tesz jelentıs erıfeszítéseket. (Kábítószer-ellenes Egyeztetı Fórum, Focival a drog ellen, 
Közösségfejlesztı drog-prevenció). 
Évrıl-évre ismétlıdı programok: DADA-program, Iskola Rendıre, Tesco-Roadshow. 
A komlói bőncselekményt elkövetı és próbára bocsátott kiskorúakkal Hideg Zoltán hivatásos 
pártfogó foglalkozik. 
 
A bőnmegelızés ellen ható tényezık: 
- Általában a családok anyagi helyzetének romlása. 
- A kisebb súlyú cselekmények –szabálysértési értékhatárt meg nem haladó esetek, alkalmi 
lopások- családon belül elítélésének elmaradása. 
- A szabadidı kulturált eltöltéséhez szükséges programok és intézmények hiánya.  
- A TESCO áruház megnyitását követıen a bolti lopások száma jelentısen nıtt. (A Tesco minden 
esetben feljelentést tesz.). 
Kevés eszköz áll a gyámhatóság rendelkezésére (figyelmeztetés, védelembe vétel, ideiglenes 
hatályú elhelyezés) és a rendelkezésre álló eszközöknek nincs kellı visszatartó ereje.  
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata az „Áldozatsegítı 
szolgáltatások fejlesztése” alprojekt keretében a bőncselekmények áldozatainak segítséget nyújtó, 
2006.01.01-tıl mőködı Áldozatsegítı Szolgálat szolgáltatásainak fejlesztését, bıvítését valósítja 
meg. Az áldozatsegítı szolgálatok 2011.01.01. napjától a megyei kormányhivatalok igazságügyi 
szolgálataként mőködnek és a megyeszékhelyeken elérhetıek.  



9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttmőködés 
 
Az önkormányzat a következı civil szervezetekkel mőködik együtt: 
 

- Kábítószer Egyeztetı Fórum: (bőnmegelızés és szenvedélybetegség tárgyában) 
- Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alapítvány 
- Polgárırség 
- Szent Kinga Caritas Alapítvány 
- Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

 
Komló, 2011. május 16. 

dr. Lassan Krisztina 
gyámhivatal és szociális irodavezetı 

 
 
 

14. sz. napirend 
 
 

A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
(Kispál László képviselı visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 14 fı.) 
 
 
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 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a helyi közforgalmú közlekedés 
normatív támogatásának igénylésével kapcsolatos elıterjesztést. 
 
1.) A képviselı-testület a helyi közforgalmú közlekedés mőködtetéséhez 2010. évben 

14.000.000,-Ft összegő saját forrást biztosított szolgáltató részére és ez alapján 
normatív támogatási kérelem benyújtását határozza el az ide vonatkozó rendelet 
szerint meghatározott vissza nem térítendı központi támogatás elnyerése 
érdekében. 



 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet mellékleteivel a 
rendelet elıírásának megfelelıen az igényelhetı legmagasabb összegre nyújtsa be.  

 
 Határidı: 2011.06.06. 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
 
2.) A képviselı-testület kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerzıdést az autóbusszal 

végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 6. §-a 
alapján lefolytatott pályázati eljárást követıen kötötte meg a Pannon Volán Zrt-vel. 

 
3.) A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert támogatási összeget 

a vonatkozó rendeletben foglalt határidıre szolgáltató részére átadja. 
 
4.) A képviselı-testület a helyi közforgalmi közlekedést 2011. január 1-tıl 2011. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
 
 

15. sz. napirend 
 

KEOP-7.1.0/11-Szennyvízelvezetés és -tisztítás elıkészítési projekt 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Karnis Gyula   igazgató 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslat 2. és 3. pontjával 
egyetértett, az 1. pontot az alábbi kiegészítéssel javasolja a képviselı-testületnek 
elfogadásra: „…összesen bruttó 12.520.000,- Ft-ot” a költségvetési rendelet 8. számú 
mellékletében szereplı tervezés, lebonyolítás pályázati önrész keret elıirányzat 
terhére biztosítja azzal, hogy a pályázat-benyújtás feltétele az OTP Bank Nyrt. 
hozzájárulása a forrás felhasználása tekintetében. 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a bizottsági kiegészítéssel együttesen – 
szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság állásfoglalása 



figyelembevételével – megtárgyalta a KEOP-7.1.0/11 Szennyvíztisztítás és 
szennyvízelvezetés elıkészítési projekt címő elıterjesztést. 

 

1. A képviselı-testület a komlói szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat 
felújítását, bıvítését szolgáló KEOP-1.2.0 megvalósulási projekt elıkészítésére 
vonatkozó KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázati kiírásra pályázat benyújtását 
határozza el. A nettó 31.300.000,- Ft összértékő pályázathoz szükséges saját 
forrást, nettó 4.695.000,-Ft -ot, - ÁFA visszaigénylés biztosítottsága hiányában 
4.695.000,- Ft + 7.825.000,- Ft ÁFA, összesen bruttó 12.520.000,- Ft-ot a 
költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplı „Tervezés, lebonyolítás 
pályázati önrész keret” elıirányzat terhére biztosítja azzal, hogy a pályázat-
benyújtás feltétele az OTP Bank Nyrt. hozzájárulása a forrás felhasználása 
tekintetében. 
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására és felhatalmazza a pályázattal 
kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint felkéri, hogy az ÁFA 
visszaigénylés minden jogi és pénzügyi lehetıségét megvizsgálva annak projekt 
keretében történı biztosítása érdekében járjon el.  
 
Határid ı:  pályázat benyújtására: 2011. június 30. 
Felelıs:  Polics József  polgármester 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat változás átvezetésérıl a soron következı 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

2. Az 1. pontban megjelölt elıkészítésre vonatkozó KEOP-7.1.0/11. számú pályázat 
kedvezı elbírálását és az elıkészítési (tervezési, tanulmánykészítési) munkák 
befejezését követıen a pontos számadatok birtokában a megvalósításra vonatkozó 
KEOP-1.2.0 kódszámú pályázat beadása elıtt az arról szóló elıterjesztést a 
képviselı-testület aktuális rendes ülésére be kell nyújtani. 

 
Határid ı:  értelem szerint  
Felelıs:  Polics József  polgármester 

 
3. A képviselı-testület a KEOP-2011-4.4.0 pályázati konstrukcióban korábban 

meghirdetett, majd felfüggesztett „Megújuló energia alapú villamos energia, 
kapcsolt hı és villamos energia, valamint biometán termelés” címő pályázati 
felhívásra – annak esetleges újabb megnyitása esetén – az önkormányzat elızetes 
regisztrációját jóváhagyja. 



Felkéri a polgármestert, hogy a regisztrációt követıen a pályázat elıkészítésére, 
mőszaki tartalmára és költségvetésére vonatkozó részletes anyagot a képviselı-
testület aktuális rendes ülésére terjessze be. 
 
Határid ı:  értelem szerint  
Felelıs:  Polics József  polgármester 

 
 

16. sz. napirend 
 

Ipari Park útjainak fejlesztése 
Elıadó: Polics József   polgármester 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett örömmel fogadta az elıterjesztést, mert az ott élık lakókörülményeit 
sokkal jobbá fogják varázsolni, várják a megvalósulást.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a gazdasági, 
településfejlesztési bizottság javaslata és a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság korábbi 
döntése figyelembevételével – megtárgyalta az Ipari park útjainak fejlesztésérıl szóló 
elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület tájékozódott a komlói Ipari park útfejlesztéseivel kapcsolatos 
tervezett beruházásokról, az ehhez szükséges elıkészítı munkákról és azok költségérıl. 
 
A képviselı-testület – tekintettel a pályázati kiírás megjelenésére és a tervezés átfutási 
idejére – utólagosan jóváhagyja az Altáró utcai és Patak utcai útfejlesztésekre 
késıbbiekben kiírandó pályázathoz szükséges tervezés 1.682.500,- Ft-os költségére 
vonatkozó polgármesteri kötelezettségvállalást.  
 
 
 
 
 
 



17. sz. napirend 
 

Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése 
Elıadó: Polics József   polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel 
javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra: „…a megvalósításhoz szükséges legfeljebb 
5 MFt  forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 8. sz. mellékletében 
szereplı tervezés, lebonyolítás pályázati önrész keret elıirányzat terhére biztosítja” azzal, 
hogy a megrendelés feltétele az OTP Bank Nyrt. hozzájárulása a forrás 
felhasználása tekintetében.  
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, valamint a 
pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság javaslatai alapján – megtárgyalta a „Helyi és térségi 
jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” megnevezéső pályázat elıkészítésével kapcsolatos 
elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” 
megnevezéső pályázathoz kapcsolódó tervezési, elıkészítési munkák megrendelését jóváhagyja. 
A megvalósításához szükséges legfeljebb 5 m Ft forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletének 8. sz. mellékletében szereplı „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész keret” 
elıirányzat terhére biztosítja, azzal, hogy a megrendelés feltétele az OTP Bank Nyrt. 
hozzájárulása a forrás felhasználása tekintetében. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a tervek, tanulmányok elkészítésére 
vonatkozó árajánlatokat az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglalt eljárásrend 
szerint kérje meg. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

 
 
 
 



18. sz. napirend 
 

Beszámoló a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0001 kódszámú pályázatról 
Elıadó: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
(dr. Makra Istvánné képviselı kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslat 3. bekezdését az alábbi 
kiegészítéssel javasolja elfogadásra: „…2011. évre tervezett felhalmozási célú támogatási 
bevételeit – a mőködési célú bevételek változatlanul hagyása mellett – az alábbiak 
szerint hagyja jóvá:” 

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

104/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – jegyzı elıterjesztésében, a pénzügyi, 
jogi és ellenırzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a DDOP-
4.1.1/D-09-2f-2009-0001 „Komló város kulturális intézményhálózatának és 
programkínálatának fejlesztése” címő projektrıl szóló beszámolót. 
 
A képviselı-testület a 205.301.259 összköltségő, 153.250.319 forint európai uniós 
támogatású és 52.050.940 forint önerejő (melybıl 17.879.203 forint EU Önerı Alap 
támogatása) projekt megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
A képviselı-testület a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0001 projekt 2011. évre tervezett 
felhalmozási célú támogatási bevételeit – a mőködési célú bevételek változatlanul 
hagyása mellett – az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
a/ Fejlesztési támogatás: 36.327.000,- forint 
b/ EU önerı: 9.078.000,- forint 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy Komló Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésrıl szóló rendelet soron következı módosításakor az elıirányzat átvezetésérıl 
gondoskodjon. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
 



19. sz. napirend 
 

Könyvvizsgálói díj átvállalása 
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 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2011. (V.26.)  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 Komló és Térsége 
Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi években felhalmozott könyvvizsgálathoz 
kapcsolódó tartozásának átvállalásáról szóló elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület egyetért a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
AD-MŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. felé fennálló korábbi évek könyvvizsgálatához 
kapcsolódó 385.250,- Ft tartozásának átvállalásával.  
 
A kiadás fedezeteként a polgármesteri hivatal dologi elıirányzatain belül a tárgy évi 
könyvvizsgálatra tervezett elıirányzat maradványát jelöli meg.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tartozásátvállalással kapcsolatos dokumentumokat aláírja, 
illetve kezdeményezze a taggyőlésnél, hogy a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójának könyvvizsgálatára ismételten kérjék fel az AD-
MŐ Kft-t.  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
  Golyák Jánosné mb. ügyvezetı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sz. napirend 
 

Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011. évi módosítása 
Elıadó: Polics József   polgármester 
 
(dr. Makra Istvánné képviselı visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 14 
fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslat 1. pontjával egyetértett, a 
2. pontot az alábbi kiegészítéssel javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra: 
„…2,4 M Ft + ÁFA összeget biztosít a költségvetési rendelet” 8. számú mellékletében 
szereplı tervezés, lebonyolítás pályázati önrész keret elıirányzat terhére azzal, hogy 
a szerzıdéskötés és megrendelés feltétele az OTP Bank Nyrt. hozzájárulása a forrás 
felhasználása tekintetében. 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
1. Komló város önkormányzat képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében, a 

gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
állásfoglalásával – a város településrendezési tervének módosítását határozza el. A 
rendezés alá vont területek a város bel- és külterületén elszórva, pontszerően 
helyezkednek el, ezért a rendezés alá vont terület szinte valamennyi belterületi 
szelvényt érinti és igényli a külterületi szabályozási terv és településszerkezeti terv, 
valamint a helyi építési szabályrendelet módosítását is.   
 
A rendezés célja és remélt eredménye, hogy a helyi és a városba települı 
vállalkozások fejlesztési igényeit segítse, valamint a felmerült és szakmai szempontból 
teljesíthetı lakossági szándékoknak megfeleljen.  
 
Utasítja a városi fıépítészt hogy a határozat nyomán az elızetes szakhatósági 
egyeztetést folytassa le.  
 

Határid ı:  2011. június 30.  
Felelıs:  Kovács Péter  fıépítész  
 

 
 



2. A képviselı-testület a településrendezési terv elkészítésére illetve az annak 
elkészítéséhez szükséges naprakész digitális alaptérkép beszerzésére 2,4 MFt + ÁFA 
összeget biztosít a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplı „Tervezés, 
lebonyolítás pályázati önrész keret“ elıirányzat terhére azzal, hogy a szerzıdéskötés 
és megrendelés feltétele az OTP Bank Nyrt. hozzájárulása a forrás felhasználása 
tekintetében. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására, és utasítja a 
jegyzıt, hogy az elıirányzat átvezetésrıl a soron következı költségvetési rendelet 
módosításakor gondoskodjon. 
 

Határid ı:  2011. június 30.  
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı  
 

 

21. sz. napirend 
 

Vöröskereszt helyiséghasználati kérelme 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Varga Zsolt   kistérségi irodavezetı 
  Hinterszerné Nagy Ágnes VK vezetı 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

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

107/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Vöröskereszt helyiséghasználati kérelmét. 
 
A képviselı-testület határozatlan idıre a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei 
Szervezete térítésmentes használatába adja a komlói 3604 hrsz-ú, „garázs, raktár és 
udvar” megnevezéső ingatlanból a megüresedett 14 m2 nagyságú helyiséget (garázs) 
raktározás céljára, azzal hogy a helyiségre jutó rezsiköltségek – a korábban már a 
használatukba adott helyiségekhez hasonlóan - a használót terhelik. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy gondoskodjon a használati szerzıdés 
elkészítésérıl, és felhatalmazza a Városgondnokság vezetıjét annak aláírására. 

 
Határid ı: 2011. július 1. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

  Bogyay László Városgondnokság vezetıje 



22. sz. napirend 
 

Komlói Amerikai futball Közhasznú Egyesület terület-használati kérelme 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Karagity István  az egyesület elnöke 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kiosztásra került a területrıl a térkép. 
 
Kispál László véleménye szerint ez sok millió forintos bekerülési költséget és sok millió 
forintos éves fenntartási költséget feltételez. Mibıl kívánják megoldani a finanszírozást? 
 
Mátyás János arról érdeklıdött, hogy nem túl gyors-e ez a tempó? 
 
dr. Barbarics Ildikó  arról érdeklıdött, hogy mikor lett bejegyezve az egyesület. 
Milyen költségei vannak az átsorolásnak, és ki fogja ezen költséget viselni, mi van a 
haszonbérlettel? 
Több olyan sportlétesítmény van, amely kívánna hozzájárulást, ehelyett létrehoznak egy 
újat, ami komoly költségekkel fog járni. 
 
Polics József elmondta, hogy a meglévı sportlétesítményekben már megpróbálták ezt a 
sportot, azok erre nem voltak megfelelıek és ezt a területet nézték ki a fiatalok. A 
területnek eddig nem volt haszonbérlıje, most lesz, olyan feltételekkel, amelyet az 
önkormányzat nem tud teljesíteni. Adott egy fejlıdési lehetıség.  
Az egyesület idén került bejegyzésre. 
Nem szeretne a lendületnek gátat szabni. Adott a lehetıség, bizonyíthatnak. Ezt a 
lehetıséget akkor kell megadni, amikor igény van rá. A fenntartás dolga az egyesületé, 
nagyon sok pályázati lehetıség van, ha ezeket kijárják és az általuk elképzelt dolog a 
vásártéren megvalósul, csak javítani fogja a jelenlegi állapotokat. 
Az önkormányzatnak nem kell plusz költségeket fordítani az átsorolásra.  
 
Karagity István (egyesület elnöke) Mátyás János kérdésével kapcsolatban elmondta, ha 
úgy állnának neki az egyesület létrehozásának, hogy majd valamikor lesz belıle valami, 
akkor soha nem lenne belıle semmi. A gyorsaság relatív. 3-4 hónap alatt, mióta elkezdték 
a játékot, 40 ember van a csapatban. Ez országos szinten is példaértékő. Nem rövidtávon 
terveznek, azt szeretnék, hogy idıvel, amit megálmodtak, megvalósuljon. Úgy gondolja, 
ha már az a 40 ember beleadja a saját keze munkáját, akik együtt sportolnak, már akkor is 
lehet belıle valami.  
Az egyesület 2011. február 14-én fogadta el az alapszabályt, amely május elsı hetében 
emelkedett jogerıre.  
 
 



Elmondta, hogy amikor elkezdte alapítani az egyesületet, akkor úgy gondolta, hogy nem 
sportegyesület lesz, hanem közhasznú egyesület. A legtöbb amerikai egyesület az 
közhasznú is. Az elsıdleges cél, hogy segítsenek másokon és hirdessék az együtt minden 
könnyebb elvet. Ennek az apropójából így is lett meghirdetve az egyesület és így is 
fogadta el a Megyei Bíróság az alapszabályt. Ebben a közhasznú egyesületben 
szeretnének a jövıben is tevékenykedni. Az elmúlt idıszakban már több rendezvényük, 
programjuk volt. Az egyesület bárki rendelkezésére áll és segítenek mindenkinek.  
 
Mátyás János véleménye szerint a vállaltakat szinte lehetetlen teljesíteni. Nem támogatja 
az átminısítést. A lehetıséget mindenképp meg kell adni, de nem ezen a területen, hiszen 
Komlón több helyen is van sportolásra lehetıség.  
 
Simon János örül annak, hogy Komlón vannak olyan fiatalok, akik az új lehetıségeket 
keresik. Véleménye szerint az elıterjesztést támogatni kell, fıként akkor, ha a várostól 
kért segítség egy olyan terület, amelynek a kihasználatlansága ismert mindenki számára. 
Az egyesület egyik tagjával beszélgetve azt a tájékoztatást kapta, hogy a sportszeretetük 
mellett a kallódó fiatalokat szeretnék bevonni mindabba, amit ık elkezdtek, jelenleg is 
tesznek. Társadalmi jelleggel segítséget próbálnak nyújtani mindazoknak, akik megkérik 
ıket (körtvélyesi városrész korlátainak festése, szemétszedés, stb.). Abban az esetben, ha 
sikerült kialakítani a sportág feltételeit, akkor meg szeretnék ismertetni azokkal a kallódó 
fiatalokkal, akik a felesleges energiájukat nem a megfelelı módon vezetik le. Támogatja 
az elıterjesztést. 
 
dr. Barbarics Ildikó  nem érti miért nem megfelelı a már kész sportlétesítmény. A leírt 
határozati javaslatok több mindent érintenek, de elégtelennek érzi. Nem látja azt a jövıt, 
amit ezzel mutatni próbálnak. Dicséretes dolog, hogy a szervezet közhasznú, de ez vagy 
mőködik, vagy nem, lehet jó is és lehet kevésbé jó. Dicséretesek a célok, melyeket a 
közhasznúság kapcsán maguk elé tőztek. Kívánja, hogy valósuljon meg. A határozati 
javaslatban szerepel, hogy amerikai és európai futballpálya és a hozzá tartozó öltözık 
létesítése céljára… Nem érti, hogy mi a gond a már meglévı pályával, van öltözı, aminek 
nem tudják fizetni a díjait, mert nincs, aki használja. Ekkor jön egy fiatal szervezet és 
milliókat ölnek ebbe. Utánanéztek-e már az engedélyezési eljárásoknak? Ilyenfajta 
sportoláshoz a létesítményekben meghatározott biztonsági felszerelések szükségesek, 
melyek ezek? Milyen engedélyeztetései eljárások vannak? Mibıl szeretnék mindezt 
megvalósítani, csak pályázati pénzekre számíthatnak? Véleménye szerint az a tenni 
akarás és az az anyagi tıke, ami itt megmutatkozik, Komló városában sok más helyen 
hasznosítható lenne.  
Elhamarkodottnak tartja a dolgot, hiszen a meglévı épületek esetében is fenntartási, 
felújítási problémák vannak. Sokkal megfontoltabbnak kellene lenni, hiszen a város több 
sportlétesítménnyel és kiszolgáló épülettel rendelkezik. 
A határozati javaslatban nincs semmi leszabályozva, hogy mit, hogyan, meddig… 
Véleménye szerint ez sokkal összetettebb feladat annál, sem mint, hogy ad az 
önkormányzat egy területet, jön egy közhasznú egyesület és mindent meg fog oldani. 



Kispál László véleménye szerint több másra is lehetne használni azt a területet. A 
sportpályán nem tudták fizetni a tagdíjat és most nekik szeretnék adni ezt a területet. 
Aggodalmát fejezte ki, ne engedjék a fiatalos lendületet túlburjánzani.  
 
Borbás Sándor örömét fejezte ki az elıterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Schalpha Anett az egyesület közhasznúságát hangsúlyozva bejelentette, hogy május 28-
án a focicsapat a Tompa Mihály Utcai Óvodában a halmozottan hátrányos helyzető 
gyermekek számára különféle játékos vetélkedıket szervez, és apró ajándékokkal 
kedveskednek. A többi intézményt is megkeresték és hasonló felajánlásokat tettek. A 
város óvodái és intézményei nevében ezúton is köszönetét fejezte ki a csapat tagjainak. 
 
Polics József elmondta, hogy elsı körben a területet fogják rendbe tenni a fiatalok, nem a 
létesítmény építésével kezdik. Aztán folyamatosan kialakul, hogy hogyan tovább. Ha nem 
megfelelıen végzik a munkát, akkor nem fogják megkapni a késıbbiekben az 
engedélyeket. A KBSK pályát kipróbálták, de nem felelt meg az igényeknek. 
Véleménye szerint a határozati javaslati pontok nagyon óvatosak.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
108/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 030/5 hrsz-ú ingatlan 5 ha 2531 m2 nagyságú 
„Vásártér” megnevezéső alrészletének használatára vonatkozó elıterjesztést. 
 
1.) A képviselı-testület a Komlói Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (Komló, Móricz 

Zs. u. 4.) részére határozatlan idıre térítésmentesen használatba adja az önkormányzati 
tulajdonú 030/5 hrsz-ú ingatlan 5 ha 2531 m2 nagyságú „vásártér” megnevezéső 
alrészletébıl a haszonbérlık által nem használt 5 ha 0390 m2 nagyságú területét, 
amerikai és európai focipálya és a hozzá tartozó öltözık létesítése céljára, az alábbi 
feltételekkel: 

- az ingatlan szükség szerinti kaszálása, rendbetétele az Egyesület feladata, 
- a használati jogviszony idıtartama alatt a terület üzemeltetésével, 

fenntartásával és karbantartásával kapcsolatban felmerülı minden költség a 
használót terheli, 

- a használatba adási szerzıdést az önkormányzat azonnali hatállyal felmondja, 
ha a használó az ingatlan karbantartási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 



2.) A képviselı-testület felkéri a városi fıépítészt, hogy a szabályozási terv soron 
következı módosításakor a 030/5 hrsz-ú ingatlan „vásártér” megnevezéső részét 
minısítse át mezıgazdasági területrıl sportterületté. 

 
3.) A képviselı-testület hozzájárul, hogy az övezet módosítást megelızı idıszakban a 

Komlói Amerikai Futball Közhasznú Egyesület a területen építési engedélyt nem 
igénylı tevékenységet (tereprendezést) végezzen. Az egyes munkafázisokat 
megelızıen azok részletes mőszaki tartalmáról egyeztetnie kell az önkormányzattal. 

 
4.) Amennyiben az Egyesület az ingatlan használatáról lemond, az általa az ingatlanon 

eszközölt beruházásokkal kapcsolatban a tulajdonossal szemben semmiféle igényt 
nem jogosult érvényesíteni, a tulajdonost ezzel kapcsolatban kötelezettség nem terheli. 

 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy gondoskodjon a használati szerzıdés 
megkötésérıl. 
A képviselı-testület utasítja a városi fıépítészt, hogy gondoskodjon az övezet 
módosításáról. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 Kovács Péter fıépítész 

 
 

23. sz. napirend 
 
Murber Zoltán Munkácsy M. u. 36. sz. alatti lakos belterületbe csatolási kérelme 
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 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

109/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta Murber Zoltán Komló, Munkácsy M. u. 36. 
szám alatti lakos belterületbe csatolás kérelmét. 
 
A képviselı-testület a szabályozási tervnek megfelelıen a 9482 hrsz-ú ingatlant 
belterületbe csatolja. A terület terület-felhasználási célja: kertvárosias lakóterület. 



A belterületbe csatolással kapcsolatos mindennemő költséget Murber Zoltánnak, a 9482 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kell állni. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a belterületbe vonási kérelem 
földhivatalhoz történı benyújtása iránt.  
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

 
24. sz. napirend 

 
TDM egyesület megalakításának elıkészítése 
Elıadó: Polics József   polgármester 
 
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 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2011. (V.26.)  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 mecsek-hegyháti térség turizmusfejlesztését célzó egyesület alapításával 
kapcsolatos elıterjesztést.  
 
A képviselı-testület a következı határozatot hozza: 
 

3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Komló Város 
Önkormányzata képviseletében részt vegyen a mecsek-hegyháti térség 
turizmusfejlesztését megcélzó egyesület megalapításában, az egyesületen belül 
támogassa a TDM szervezet felállítását és mőködtetését, illetve a pályázat 
elıkészítését. 

 
4. A megalakítandó egyesület tagdíjfizetési kötelezettségére a Képviselı-testület 

legfeljebb 850.000,- Ft erejéig kötelezettséget  vállal a Polgármesteri Hivatal egyéb 
dologi kiadása elıirányzat terhére. Az egyesület tárgy évi fejlesztési/pályázati 
céljaihoz az idegenforgalmi adó és kapcsolódó állami támogatás 20%-ával egyezı 
összegő, legfeljebb 1,8 millió forint  pénzeszközt/többlet tagdíjat biztosít a 



Költségvetési rendelet 12. számú mellékletében szereplı támogatási kerettartalék 
elıírás terhére. 

 
5. A TDM pályázat benyújtása esetén az önerı Komló Város Önkormányzatára jutó 

összegérıl a Képviselı-testület külön határozattal dönt.  
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben teljes jogkörrel eljárjon, az alapító 
okiratot és az egyéb szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
 

25. sz. napirend 
 

Komló Város Sportkoncepciója 
Elıadó: Kupás Tamás Levente alpolgármester 
Meghívott: Szigeti Szabolcs  Komló Sport KFT.  

Ordas Miklós   KBSK elnöke 
Huszár Zoltán  Gagarin Általános Iskola 
Balogh Bettina   
Iván Attila    
Halász Gábor    
Vertike Erika    
Gyıri János    

 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kupás Tamás Levente a 8. fejezet „Sport finanszírozás” „Fejlesztési irányok, feladatok” 
alcím elsı bekezdés utolsó mondatának törlését kérte. (Az iskolai sportkörök, és 
egyesületek finanszírozásánál meghatározza, hogy a tanulói normatíva 50 %-át az 
intézmény kifejezetten sportcélú támogatásra használja fel.) 
 
Kispál László hiányosnak tartja a koncepciót, kevés utalás van a jövıképre, mőködésre, 
fenntartásra. Véleménye szerint az anyag inkább egy történeti áttekintés, mint koncepció.  
 
Jégl Zoltán arról érdeklıdött, hogy miért nem került az anyagba a nıi kézilabda 
története, ami egyidıs a férfiéval, 1952. óta mőködik a városban. Kérte, ezzel egészüljön 
ki a koncepció. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy több vezetıvel, sportszakemberrel együtt 
alkották meg a jelenlegi koncepciót. Ez a koncepció elengedhetetlen feltétel több 
pályázathoz a közeljövıben.  



A 2. határozati pontban szerepel, hogy december 31. napjáig a sportkoncepciót felül kell 
vizsgálni, újra kell alkotni. A Sport Kerekasztal ki fog dolgozni egy kérdıívet, melyet 
minden iskolába el fognak juttatni, és ezáltal egy alapos helyzetelemzés fog készülni. 
Kormányzati szándék van a sporttörvény és a finanszírozás megváltozatására. Mivel nem 
szeretnének lemaradni semmilyen pályázati összegrıl, szükség volt a sportkoncepció 
elkészítésére. Véleménye szerint a sportkoncepció így is alapos. Minden egyes fejezetben 
kitérnek a komlói helyzetelemzésre, feladatokra, fejlesztésekre, irányokra.  
A nıi kézilabda története a következı koncepcióba bele fog kerülni, elnézést kért, amiért 
most kimaradt. 
 

Mátyás János megemlítette, hogy a Komlói Bányász Horgászegyesület is szerepelhetne 
az elızményekben, hiszen az egyesület már 1956-ban alakult és a város legnagyobb 
egyesülete. 
A koncepciót jónak tartja. A helyzetelemzés, a célok meghatározása, fejlesztési irányok, 
feladatok minden pontja korrekt.  
 

dr. Makra Istvánné kifejtette, hogy a sportkoncepció legnagyobb érdeme, hogy 
elkészült, hiszen eddig nem volt. Legnagyobb erénye, hogy létrejött a Sport Kerekasztal, 
hiszen eddig Komlón ez sem volt, mindenkit megszólít, aki a sport területén érdekelt és 
mindenkivel együtt kíván dolgozni. Elmondta, hogy bizottsági ülésen elhangzott, hogy 
szívesen vennék, ha az elkövetkezendı idıben Kispál László gyakorlati gondolataival 
támogatni, kiegészíteni tudná a sportkoncepciót.  
 

Kupás Tamás Levente elmondta, hogy nemsokára sport iroda fog nyílni, amelynek a 
különbözı egyesületek programjainak koordinálása lesz a feladata. A sportkoncepció 
tartalmilag és formailag megfelel a pályázatoknak. Véleménye szerint az anyag nem egy 
sporttörténet, hanem sportkoncepció. A 38 oldalból 12 oldal a sporttörténet, a többi pedig 
helyzetelemzésrıl, értékelésrıl, a fejlesztési irányokról, és a feladatokról szól.  
 

Polics József elmondta, hogy áprilisban egy létesítmény fenntartási pályázatról a 
sportkoncepció hiánya miatt maradt le az önkormányzat. Mindenkit arra kért, hogy tegye 
meg a szükséges észrevételeit.  
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot a módosítással együttesen szavazásra bocsátotta, 
melyet a képviselı-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

111/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – az alpolgármester elıterjesztésében, valamint az oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével – Komló Város 
Sportkoncepcióját megvitatta. 



1.) A képviselı-testület a sportkoncepciót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2.) A képviselı-testület a sportkoncepció felülvizsgálatát, a jogszabályi változásokat 

követıen 2011. december 31.-ig elıírja. 
 
Határid ı: 2011. december 31. 
Felelıs: Kupás Tamás Levente alpolgármester 
 
 

 
Komló Város Sportkoncepciója 
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Bevezetés 
 
Magyarország új alaptörvénye szerint mindenkinek joga van a testi és lelki 
egészséghez. A jog érvényesülését Magyarország a sportolás és a rendszeres 
testedzés támogatásával is elısegíti. 
 
A sport „minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett 
formában a fizikai és szellemi erınlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok 
teremtése vagy különbözı szintő versenyeken eredmények céljából”. (Európai 
Sport Charta) 
 
A sportban igazgatási és szervezési szempontból három területet lehet 
megkülönböztetni: iskolai és diáksportot, szabadidısportot (rekreációs sportot), 
valamint versenysportot. Ezek szorosan összefüggnek egymással, integrált 
egészként szükséges kezelni. Az egyes területek érintik az épek és fogyatékkal 
élık sportját együttesen is, ezért néhány alkalmazásban nem külön, hanem az 
épek sportjának területeiben jelenítik meg a fogyatékkal élık sportját. 
 
A sportkoncepció fı célja, hogy meghatározza azokat a fejlesztési irányokat, 
illetve hosszú távú feladatokat, melyek végrehajtása során a város sportjában rejlı 
értékek megırizhetık és gazdagíthatók, az egyetemes magyar sportstratégia céljai 
megvalósulhatnak, a lakosságának mind szélesebb köre számára lehetıvé válhat az 
egészséges, mozgásgazdag életmód.  
 
A koncepció alapelvei: 

• tegyen eleget a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben, és a törvényhez kapcsolódó ágazati 
jogszabályokban a települési önkormányzatok számára megfogalmazott 
követelmények teljesítésének; 

• legyen összhangban a sportra vonatkozó európai uniós/nemzetközi 
dokumentumokkal, különös tekintettel az Európai Sport Chartára; 

• segítse az egyetemes magyar sport hosszú távú fejlesztési céljainak 
megvalósulását, kiemelten a 65/2007.(VI.27.) OGY határozattal elfogadott 
SPORT XXI. Nemzeti Sportstratégiában foglaltakat; 

• eszközrendszerével fokozottan biztosítsa a város lakossága pozitív 
szemléletének formálását, egészségének és teljesítıképességének 
megırzését, „a sport legyen mindenki szenvedélye”; 

• tartsa tiszteletben a sporttal foglalkozó szervezetek önállóságát; 



• egy jelenlegi helyzetkép bemutatásán keresztül, a sport társadalmi 
szervezeteinek problémáit, igényeit meghallgatva, adjon irányt a sport 
különbözı területeinek városi szintő fejlesztésére. 

 
A sport jelenlegi helyzete Magyarországon  
 
A sport társadalmi megítélése: az emberek zöme jelentısnek ítéli meg a 
gyermekek sportolását, illetve a rekreációs sportot, azonban a versenysportot is a 
kiemelkedıen fontos kategóriába sorolják, elsısorban a nemzetközi sikerek miatt 
(példamutatás). 
 
A sport területei 
 
Az iskolai testnevelés és diáksport: 

• az óvodai és általános iskolai tanulók száma a demográfiai folyamatok 
következtében folyamatosan csökken; 

• mozgásszegény életmódot folyat a diákok több mint egyharmada; 
• a gyermekek és ifjúsági korúak rendszeres testmozgása elsısorban az iskolai 

tanórák keretében valósul meg; 
• a diákolimpiai rendszer alapfokú versenyrendszerében mintegy 300 ezer fı, a 

középfokú versenyrendszerében mintegy 80 ezer fı vesz részt, azaz 
mindössze az érintettek 20 %-a; 

• a gyermekek fizikai állapota az elızı évek viszonylatában romlik; 
• a heti kötelezı testnevelés órák száma alsó tagozatban 3, felsı tagozatban 

2,5; 
• a kötelezı testnevelési órák jelenleg nem alkalmasak az egészséges életmód 

fontosságának kellı tudatosítására; 
• a testnevelı hozzáállásán és attitődjén, valamint a tananyag változatosságán 

múlik, hogy a diákok szeretik-e az órát. 
 
A szabadidısport: 

• az embereknek fontos az egészségük, tisztában vannak azzal, hogy a sport 
pozitív hatással van az egészségi állapotra, mégsem tesznek azért, hogy 
egészségük megırzése érdekében sportoljanak; 

• a felnıtt népesség 16 %-a sportol, ha azonban szőkebb értelemben vesszük a 
sportolást, akkor a felnıtt népesség mindössze 9%-a végez 
sporttevékenységet; a fiatalok esetében a sportolók aránya 28%; 

• az életkor növekedésével csökken a sportolási kedv; 



• a rendszeresen sportolók körében legnépszerőbb a labdarúgás, kocogás, 
futás, kerékpározás, aerobik, tornázás, úszás; 

• a rekreációs sporttevékenységet végzık nagy része létesítményhez nem 
kötötten sportol, általában nem szervezeti keretek között, hanem 72%-uk 
egyénileg és/vagy családban mozog; 

• nem jellemzı a szenior sport. 
 
A versenysport és utánpótlás-nevelés: 

• a központi nyilvántartási rendszerben szereplı, versenyengedéllyel 
rendelkezı, igazolt sportolók száma kb. 200 ezer fı; 

• a versenysportra biztosított állami támogatás sportolónként átlagban 20 ezer 
forint; a szórás jelentıs, egyes sportágak esetében 3 ezer forint/fı, más 
sportágak esetében 300 ezer forint/fı; 

• az utóbbi években megnıtt a „nemzetközi konkurencia”, de ennek ellenére 
még mindig az élmezınyben szerepel Magyarország az olimpiai 
pontszerzésben; 

• az utánpótlás-nevelésben a versenysportból lemorzsolódott gyermekek 
sportolási lehetısége nem biztosított; 

• a szándék a fogyatékosok versenysportjának, ezáltal a fogyatékkal élık 
sportolásának az integrációja. 

 

A sport feltételrendszere 
 

A létesítményellátottság, és -helyzet: 
• általánosságban kijelenthetı, hogy a települések, illetve a sportágak nagy 

része jelentıs létesítménygondokkal küzd;  
• a sportlétesítmény-ellátottság katasztrofális helyzetben van, mind 

mennyiségi, mind minıségi mutatók alapján; 
• a sportlétesítményhez való hozzáférés a 2500 fınél kisebb településeken a 

legkevésbé biztosított; 
• a legnagyobb problémát az uszodához való hozzáférés jelenti. 

 

A sportfinanszírozás: 
• az EU országaival összevetve Magyarországon a sport alulfinanszírozott; 
• Magyarországon az egyébként is alacsony állami támogatásoktól is messze 

elmarad a magántıke szerepe; 
• az elosztás intézményi rendszere túlstrukturált, sokcsatornás rendszerben 

mőködik, azaz egy szervezet a tevékenységéhez több forráshoz kénytelen 
fordulni; 

• a finanszírozási rendszer nem kellıen részletesen ellenırzött. 



A sport szervezeti és irányítási rendszere: 
• a sport szervezeti felépítése túlstrukturált, a szükségesnél több a szervezeti 

lépcsı és egység; 
• több szervezet nagyszámú apparátussal és aránytalanul sok mőködési 

költséggel tevékenykedik, az információáramlás pedig minimális és 
nehézkes a szervezetek között; 

• a vertikális és horizontális kommunikáció nehézségei, és az együttmőködés 
hiánya jellemzi valamennyi szintet; 

• a sportigazgatás (mint a közigazgatás) országos-megyei-települési 
struktúrára épül, de a nevesített feladatok ellátásához nincs mellérendelve 
kötött felhasználású állami normatíva, melynek eredményeként maradnak 
ellátatlan feladatok; 

• a gazdasági és jogi környezet változásai az utóbbi években elindították a 
sportegyesületek alkalmazkodási folyamatát: megszőnıben vannak a több 
szakosztályos sportegyesületek, helyükre a néhány, vagy csupán egy 
szakosztályt mőködtetık lépnek; 

• a sportági szakszövetségeknél bejegyzett sportegyesületek száma jelentısen 
csökkent, ugyanakkor növekedett a versenyrendszerben nem szereplı 
sportegyesületek száma; 

• a sportvállalkozási forma elsısorban a csapatsportágak mellett jelent meg, a 
látványsport jelleg kihasználása miatt. 

 
 

I. A város sportjának története 

A kezdetekt ıl napjainkig 
 
Komló elsı sportegyesülete Komlói SC néven alakult meg 1928-ban. A korabeli 
feljegyzések azonban arról tanúskodnak, hogy már 1922-ban szerveztek 
futballcsapatot a településen. Az elsı edzı, Dobsa Elek, az MTK-tól érkezett, – és 
szinte kézen fekvı - kék-fehér sportfelszerelést hozott magával a fıvárosból.  
A komlói labdarúgók 1936-37. évi bajnokságban már a megyei elsı osztályban 
játszottak, a mai Városház tér területén felépített fedett, falelátós pályán.  
A 40-es évek történelmi eseményei nem kedveztek a komlói sport fejlıdésének, ám 
a II. világháború után szinte azonnal megkezdték a futballcsapat szervezését. 1948. 
augusztus 30-án alakult meg a községi sportegyesület, Komlói Sport Egyesület 
néven, akik Albert József edzı irányításával rövidesen a másodosztály küzdelmeire 
készülıdhettek.  



Az elsı nagy sikerre 1957-ig kellett várni, amikor a kék-fehér labdarúgók 
feljutottak az élvonalba. Az újoncra hatalmas erıpróba várt az elsı NB I-es 
mérkızésén: a Népstadionban 70 ezer nézı elıtt, a Ferencváros volt az ellenfél.  
 
1952-ben indult meg a kézilabdaélet Komlón. Az elsı, még nagypályás csapatnak 
mindössze öt évre volt szüksége, hogy az élvonalba küzdje fel magát. Bár az 
együttes Vincze Vilmos vezetésével a szezon végén búcsút intett az elsı 
osztálynak, a komlói kézilabda letette névjegyét a sportág asztalára. Ennek a 
csapatnak volt tagja Papp Imre, aki játékvezetıként 1985-ös visszavonulásáig 147 
hivatalos nemzetközi mérkızéssel, több mint 600 NB–s találkozóval a háta mögött 
akasztotta végleg szögre a sípot.  
 
Élénk sportélet folyt az 1950-ben alakult úszó- és vízilabda szakosztályban. 
Hátúszásban Sági Jenı és gyorsúszásban Gyimes Zsolt révén országos 
bányászbajnokságot is nyertek. 
  
Az idıszak legsokoldalúbb alakja Cserháti Zoltán volt. Igaz, labdarúgóként került 
Komlóra, ám néhány év múlva már az atlétika szakosztály edzıjeként, majd hosszú 
évtizedeken keresztül megszállott testnevelıként szolgálta a komlói sport ügyét. 
Zoli bácsi több évtizedes sporttevékenységét a város Pro Civitate díjjal jutalmazta. 
 
1952-ben kezdıdött meg az új stadion építése, ami több sportág otthonává vált. 
Köztük a Komló várossá nyilvánításával egyidıs tornaszakosztályé. Egyik 
legsikeresebb versenyzıje ebben az idıszakban Podpácz Klára, aki ha csak egy 
hajszál híján is, de lemaradt az 1954-es a helsinki olimpiáról.  
A hölgyekkel párhuzamosan a férfi tornaszakosztály is az ötvenes években alakult. 
Csaba András és Czukor András irányításával elsısorban a Bányászbajnokságokon 
értek el figyelemreméltó eredményeket. 
 
Az évtized végén alakult meg az asztalitenisz szakosztály, mely Kovács Tivadar 
vezetésével 1965-ben jutott fel az NB III-ba.  
 
Az 1949-ben létrehozott nıi kosárlabda szakosztályban az ötvenes évek legvégén 
kezdıdik igazából nagy fejlıdés. A megyebajnoki szereplést követıen 1962-tıl, 
Kérész Sándor és Ekler János szakmai munkájának köszönhetıen 1971-ben már 
NB II-es nıi csapattal büszkélkedhet a város.  
Ebben az évtizedben hallatnak magukról a férfi kosárlabdázók is, akik 1967-ben a 
Magyar Népköztársaság Kupában, a világhírő, Európa-bajnokokat is soraiban tudó 
BP. Honvéddal is megmérkıztek.  



Különleges csemegének számított az NB III-ban ebben az idıszakban a Komlói 
Bányász – Komlói Vízmő városi rangadó, mely többnyire a Bányász gyızelmével 
záródott.  
 
Az ötvenes évek második felében élénk röplabdaélet zajlott a bányászvárosban. 
Egyszerre két csapat is részt vesz a megyei bajnokságában. A Komlói Bányász 
mellett a tőzoltóság együttese is állandó szereplıje a baranyai röplabda 
eseményeknek. Jelentıs eredményt az 1966-os év hoz, amikor a két gárda 
egyesülése után az NB II-ben is kipróbálhatta magát a város röplabdasportja.  
 
A hatvanas évek eleje sikereket hozott a komlói atléták számára. Az országos 
pályabajnokságon Prohászka Magdolna 400 méteren 2., Sági Sándor a 
vidékbajnokságon 400 m gátfutásban szintén 2., míg Czuder Károly 3000 m 
akadályon 3. helyezést ért el. A hatvanas évek kimagasló atlétája vitán felül Sági 
Sándor, aki állandó szereplıje a ranglistáknak, bajnokságoknak. 1967-tıl 
sportiskola rendszerben folyt tovább a képzés, ahol Cserháti Zoltán, Fogarasi 
Sándor és Sági Sándor kezei alatt bontogatta szárnyait több tehetség: az olimpiai 
kerettag Dudás István, valamint Homoki Vince és Kispál László. Az országos 
maratoni bajnokságot ebben az évben a Salpa, Homoki, Dudás trió nyerte. Nem 
véletlenül lett a komlói atlétika szakosztály a vidék legjobbja. 
 
1961. augusztus 20. különleges nap a város életében.  Nemcsak a világ elsı 
őrhajósa, Gagarin, hanem a Mátrai, Novák, Dalnoki, Rákosi, Albert fémjelezte 
Ferencváros is Komlóra látogatott. A 10.000 nézı elıtt lejátszott mérkızésen Iván 
a vezetést is megszerezte, de Fenyvesi pazar szabadrúgása végül a 2-2-es 
pontosztozkodást jelentette. A komlói együttes ebben az évtizedben hét éven 
keresztül szerepelt kisebb megszakításokkal az elsı vonalban. Legnagyobb sikerét 
a 1964-as félfordulós sorozatban érte el, amikor a 4. helyen fejezte be a szezont. Az 
akkori gárda erejét jelzi, hogy a kék-fehérek ez idı alatt a Vasas, az MTK, a 
Honvéd, és az Újpest együttesét is legyızte.  
Ennek az együttesnek egyik legkiválóbb játékosa a már említett Iván József, aki 
1964-ben, fiatalon, gyógyíthatatlan betegség következtében hunyt el. 
Népszerőségére jellemzı, hogy a városi tanács díszsírhelyet biztosított a 
balszélsınek. A komlói temetıben lévı síron ma is egy futball-labda emlékeztet a 
nagyszerő játékosra. 
 
 
 
 



1970-1980 közötti évek 
 
A 60-as évek végén Dénes István veszi át az irányítást az NB II-es kézilabda-
csapatnál. Az idıközben elkezdett fiatalítás azonban olyan jól sikerült, hogy a keret 
még a Japán válogatottat is megszorongatta. Nem véletlen, hogy az együttes 1970-
ben feljutott a sportág második vonalába.  
 Sıt két évvel késıbb az Ózd mögött a második helyen végeztek, ám a szövetség 
zöld asztalnál döntötte el, hogy a komlóiak nem indulhattak az elsı osztályban. 
 
A tovább erısödı nıi kosárlabda-csapat Varga Ferenc vezetésével az évtized 
közepén már az ötödik helyet foglalta el a sportág második vonalában. Ennek a 
kosaras generációnak volt tagja többek között Hollós Anna, aki késıbb a PVSK-t is 
megjárva lett válogatott játékos, illetve a pécsi egyetemistákkal az NB I-et is 
megjárt Szirtes Judit. Az országos szövetség által az „Év edzıjének is választott” 
Varga Ferenc helyett ekkor már Egri Nándor ült a kispadon. 
 
A hetvenes évek eleje a komlói tornasport szempontjából megújulást hozott. 
Különösen Tóth Lívia eredményei keltették fel a szakemberek figyelmét. A komlói 
tornászlány többször is meghívást kapott a válogatottba, sıt 1976-ban a montreáli 
olimpiára készülı keret tagja lehetett. Az utazók közé nem került be, így mégsem 
vehetett részt a világeseményen.   
 
A hetvenes évek elsı felében kiváló atléták szerepeltek komlói színekben: a 
bajnoki dobogós gátfutó Deák Géza, és a korosztályos versenyeken rendre az élen 
végzı, majd késıbb sokszoros válogatott több próbázó, Vanyek Zsuzsa és a 
hosszútávfutó Kiskirály Ernı. 
1970. nyara soha nem látott sikert hozott a KBSK labdarúgóinak, bejutottak a 
Magyar Népköztársasági Kupa döntıjébe. Az Újpest elleni mérkızésen Juhász és 
Horváth révén is eredményes volt a Bányász, a kupát mégis a fıvárosi együttes 
szerezte meg. Mivel a bajnokságot is az Újpest nyerte, a Kupagyıztesek Európa 
Kupájában az MNK-döntı másik résztvevıje, a Komlói Bányász indulhatott. A 
KEK-ben a komlóiak ellenfele a világhírő belgrádi csapat, a Crvena Zvezda 
együttese volt. Az elsı találkozót Komlón játszották, melyet a Magyar Televízió 
egyenes adásban közvetített. A mérkızés 7-2-es belgrádi gyızelmet hozott. Ezzel 
tulajdonképpen el is dılt a továbbjutás sorsa. A visszavágón - meglepetésre - a 
KBSK 2-1-re nyert Belgrádban.  
A kupamérkızés folyományaként Dél-Amerikai túrán vehetett részt a Bányász. 
Ecuadorban, Costa Ricá-ban és Kolumbiában léptek pályára a kék-fehérek, ahol 2 
gyızelmet és 3 döntetlent értek el. A Komló 1973-ban intett végleg búcsút az elsı 
osztálynak, 1974-ben azonban még egyszer megdobogtatták a szurkolók szívét. 



Már NB II-es csapatként ismét szereplıi lehettek a Magyar Kupa fináléjának. Az 
ellenfél ezúttal a Ferencváros együttese volt. Lantos Mihály együttese Cs. Kovács 
góljával 70 percen keresztül vezetett, ám végül a zöld-fehérek 3-1 arányban 
nyertek.  
1975-tıl az asztalitenisz szakosztály élére Rajnai József került. Irányításával a 
Berta, ifj. Rajnai, Sáfrány trió országos visszhangú eredményeket ért el. Az NB III-
ba felkerült együttes Arató Csabával kiegészülve harmadik helyen zárta a 1981-es 
szezont.  
Hetvenes évek második felének legsikeresebb atlétája azonban Kispál László volt. 
Az 5000 méteren többszörös magyar bajnok, mezei bajnokságokon és 1500 
méteren is országos elsıséget szerzett. Az ı nevéhez főzıdik 1978-ban a 
Rózsavölgyi által tartott szakállas, egykor világcsúcsként számon tartott 2000-es 
csúcs megdöntése. Kispál az olimpiai bajnok, finn Lasse Virent is legyızte, és csak 
egy adminisztrációs hibának köszönhette, hogy nem vehetett részt a 78-as prágai 
EB-n.   
 

1980-1990 közötti évek 
 
Az 1949-ben alakult sakkszakosztálynak elıször 1970-ben sikerült feljutnia a 
sportág második vonalába. Grünwald Mátyás, Molnár István, Reszler Zoltán, Iván 
Zoltán és a fiatal tehetség, Iván Attila fémjelezte ezt az idıszakot, ám a szakosztály 
fénykorát a 80-as évek közepén élte. 1986-ban a dobogó harmadik fokára is 
felállhattak. Napjainkban a komlói sakkozók az NB II-es bajnokság Asztalos 
csoportjának dobogós helyeiért csatáznak. 
 
 Az NB II-be jutás motiválta az Arató, Haiser, Rajnai, Barbér, Scmidt, Leipold, 
Kun összetételő asztalitenisz- csapatot a 80-as évek elsı felében. A feljutást 
követıen azonban nem tudott végérvényesen megkapaszkodni a csapat a felsı 
osztályban, amely évekig a második és a harmadik vonal között ingázott.  
Az évtized különösen a nıi kosárlabdázás fejlıdésérıl szólt. Egri Nándor edzı a 
nyolcvanas évek végére az NB II. élmezınyébe vezényelte a komlói lányokat. Bár 
az elsı alkalommal elbuktak az osztályozón, 1992-ben már feljutottak az NB I/B-
be, ami a szakosztály addigi legnagyobb sikere. Az elsı NB I/B-s találkozón a 
Komló hihetetlen izgalmak között hosszabbításban gyızött a Zala Volán ellen, ám 
ezt követıen már csak két alkalommal vonulhattak gyıztesen le a pályáról a 
lányok. Végeredményben a 12. helyen végeztek, s kiestek az NB I/B-bıl. A 
szövetség felajánlotta Prelogeréknak az NB I/B-s indulás jogát, az anyagiak miatt a 
következı szezonban ismét az NB II-ben léptek pályára a lányok.  



A kiesést követıen az NB II élcsapatai között tartották számon a Bányászt – 
bajnoki címet is nyertek a lányok – ám a támogatók hiánya miatt napjainkban is 
ebben az osztályban szerepelnek a komlói kosaras hölgyek. 
 
1968-ban alakult újjá az ökölvívó szakosztály Farkas Béla edzı vezetésével. A 
kiváló szakember kezei alatt egy sor nagyformátumú ökölvívó bontogatta szárnyait. 
Kalányos Sándor az utánpótlás-bajnokságokon négy bajnoki elsıséget szerzett, míg 
Urszán volt az elsı komlói ökölvívó, aki magyar bajnokságon dobogóra állhatott, 
sıt a magyar válogatott keretének is tagja lehetett. 1984-ben a klub az NB II-ben a 
3. helyen végzett. Urszánt kiváló teljesítményének köszönhetıen négyszer is 
meghívták a válogatottba. 1987-ben a létszámemelésnek köszönhetıen végre NB I-
es csapata lehetett a városnak, melyben szerepet kapott a sokszoros válogatott pécsi 
Alvics Gyula. A szőkös anyagiak azonban megpecsételték a komlói ökölvívás 
sorsát. Hiába irányította az addigi sikerkovács Gyıri Miklós helyett újból Farkas 
Béla az együttest, nem sikerült bennmaradni az élvonalban, ami egyben a 
szakosztály megszőnését jelentette. 
 
A 80-as évek atlétikáját Komlón a gyaloglók elıretörése jellemezte. Ez idı alatt 
négy komlói versenyzı – Alföldi Andrea, Alföldi Csaba, Bauer Attila és Szatzer 
Csaba - is meghívást kapott a nemzeti válogatottba. Közülük is talán legismertebb 
Alföldi Andrea volt, aki EB, VB és Világ Kupa, valamint Universiade 
helyezésekkel, országos csúcsokkal uralta a honi nıi gyalogló mezınyt. A Sao 
Paolo-i universiadén is gyıztes atlétanı pályafutásának csúcsa az 1992-ben 
rendezett barcelonai nyári olimpia, ahol a 18. helyet szerezte meg. 
A labdarúgó-csapat 1982-ben búcsúzott a másodosztálytól. Elırelépésre 1985-ben 
kínálkozott lehetıség. A Csordás István által felkészített együttes a Sabaria elleni 
osztályozón jutott vissza az NB II-be. A komlói csapatban, ezidıtájt több ismert 
klasszis is pályára lépett. Felhúzta a kék-fehér mezt Fekete László, az Újpest 
egykori válogatott játékosa, Menyhárt László a Honvéd korábbi kapusa, és 
visszatért Dárdai Pál is korábbi egyesületébe. Mellettük hiába brillírozott az egykor 
a Honvédban is szóhoz jutó Hohmann Ferenc a középpályán, néhány éven belül 
visszaesett a csapat a harmadik vonalba. 
 

1990-2000 közötti évek 
 
A 60-as évek elején alakult tekeszakosztály két legeredményesebb játékosa Czukor 
László és Vincze Sándor volt, akik az amatır bányászbajnokságok során többször 
is az élen végeztek. 



Látványos fejlıdés 1994-ben indult a szakosztályban. Ekkor igazolt Komlóra a 
nagy tapasztalattal rendelkezı játékos-edzı Lukács Márián. Irányításával a 1995-
96-os szezonban jut fel az együttes az NB II-be.  
A Lukács, Balogh, Molnár, Hartmann, Jungvirt, Vincze összetételő csapat rövid idı 
alatt, megvetette a lábát a másodosztályban, sıt utódaik a bajnoki dobogóra is fel-
felkapaszkodtak. 
 
A kilencvenes években a Mecseki Szénbányák anyagi nehézségei kihatottak a sport 
támogatására is. A focicsapat ennek ellenére bajnok tudott lenni az NB III-ban. A 
Bük elleni osztályozót több idegenben lıtt góllal a Komló nyerte, s feljutott az NB 
I/B-be. A csapatnak sikerült a bentmaradás és egy újabb átszervezést követıen az 
1998-99-es bajnokságot is a magyar labdarúgás NB I/B-nek nevezett második 
vonalában kezdte a Komló. 2001-ben a bánya bezárása miatt a csapat szinte 
teljesen kicserélıdött, és kiesett. 2008-ban a Bányász újból a sportág második 
vonalában szerepelt, de a bentmaradás nem sikerült, s jelenleg is az NB III-as 
pontvadászatban szerepel. 
 
A komlói sport zászlóshajójának tartott kézilabda életében az 1990-es esztendı 
számít mérföldkınek. Sokévnyi próbálkozást követıen jutottak fel a komlói 
kézilabdázók az elsı vonalba. Fenyvesi Károly együttese – köztük az irányító Papp 
Lászlóval, a tehetséges lövı Keszthelyivel, Szabó Péterrel és a rutinos Szőcs 
Ferenccel – valósággal megfertızte a várost kézilabdával. 
Az NB I-es szezonnyitón a zsúfolásig megtelt sportcsarnokban egy megerısödött 
gárda verte a Debrecen együttesét. A Komlóban jobbnál jobb hazai és külföldi 
játékosok fordultak meg a 90-es években. Az orosz légiósok – Sevcov, Nyeretyin, 
Kuzmicsov és Szergej Tolsztih - mellett hazai sztárok sora húzta fel a komlóiak 
kék-fehér mezét. Hogy csak a gyıri Czakó Gábor, Polgár László, Cseh Zsolt, a 
szegedi Sándor István nevét említsük, de ne feledkezzünk meg a Czimmer Tamás 
utánpótlás csapatából a felnıttek között is helytállt Horváth Tamásról, Németh 
Zoltánról, vagy Bognár Norbertrıl. A komlói kispad is népszerő volt a honi edzık 
körében. A Veszprémet is irányító Kiss Szilárd, a válogatott szövetségi 
kapitányaként is sikeres Faludi Mihály, Kovács László, a Gyırrel nemzetközi kupát 
nyert Szaló Tibor egy-egy külön fejezet a Komlói Bányász történetében. A 
legnagyobb sikert, mégis – az akkor még ismeretlen – Skaliczki László érte el. A 
magyar válogatottat olimpián is irányító szövetségi kapitány 1993-ban a negyedik 
helyre kormányozta a kék-fehéreket, ami nemzetközi kupaszereplést jelentett. Bár a 
Braga elleni hazai mérkızést a vendég portugálok nyerték hét góllal, a 
formalitásnak számító visszavágón a Komló néggyel verte ellenfelénél. Ezekben az 
években talált egymásra a komlói közönség a csapattal. A komlói kézilabdázókat 
sokan irigyelték a hazai bajnoki mérkızések atmoszférája miatt.  



A szurkolók segítségével még a legnagyobbaknak – köztük a világhírő sztárokkal 
teletőzdelt Veszprémnek és Pick Szegednek is – csak nagy kínkeservvel sikerült 
pontot rabolnia a komlói sportcsarnokból. Külön csemegét jelentettek a Komló-
Pécs megyei rangadók, melyek rendszerint zsúfolt telt ház elıtt, mind a pályán, 
mind a nézıtéren parázs körülmények között értek véget. 
Az évtized második felében Szaló Tibor irányításával a bajnokság élmezınyébe 
tartozott a Komló, majd ezt követıen, igaz egy rövid stagnáló idıszakban a 
második osztály légkörét is megízlelte a szakosztály.  
 

2000-tıl napjainkig 
 
A Dél-Dunántúli régió egyik darts-fellegvára Komló. Ami elsısorban Bozsok 
Attilának köszönhetı. A 2002-ben és 2003-ban is bajnoki címet szerzett komlói 
éljátékos a magyar válogatott színeiben is bemutatkozott. Egyik legnagyobb sikerét 
a 2006-ban érte el, amikor a horvátországi Umagban rendezett EB-n tagja lehetett a 
bronzérmes magyar csapatnak. Legutóbb 2010 áprilisában, a Nemzetek 
Bajnokságán szerepelt a válogatottban, ahol szintén bronzérmet szerzett.   
Komló 2000. utáni legnagyobb sportsikerei a kézilabdához főzıdnek. Az együttes 
2006-ban a Magyar Kupában ért el 3. helyet. A Százhalombatta legyızése nem 
csak a bronzéremrıl döntött, hanem lehetıvé tette, hogy az egykori kiválóság, Papp 
László által irányított kék-fehérek ismét kiléphessenek a nemzetközi porondra. Az 
EHF kupában a – késıbb az elıdöntıbe jutott – Silkeborg elleni hazai döntetlen a 
komlói sport legszebb pillanatai közé tartozik. 
De nem ez volt a komlói kézilabdázás legutolsó sikere. A válogatott 
másodedzıjeként ismertté vált Farkas József 2008-ban ismét nemzetközi szintérre 
vezette a komlói kézilabdázást. A Macabbi Rishont azonban hiába gyızte le a 
második találkozón a csapat, összesítésben az izraeli együttes jutott tovább. A város 
legnépszerőbb sportolói jelenleg a második vonalban szerepelnek, de a cél 
természetesen az elsı osztályú szereplés kivívása.   
  
 Közel 15 éve meghatározó a komlói szabadidısport térképén a Diák és 
Öntevékeny Körök Egyesülete (a továbbiakban: DÖKE). A sokszínő egyesületben 
jelenleg 7 szakosztály mőködik. A komlói fiatalok a futó és triatlon, kosárlabda, 
hegyi- és túrakerékpáros, röplabda, túra és tánc szakosztályokban hódolhatnak 
szenvedélyüknek. A helyi rendezvények mára nem képzelhetık el DÖKE által 
szervezett esemény nélkül, melyek a régiónk számos pontján ismertek. Közülük is 
a legnépszerőbb a kosárgála, mely idén 2010 percig tartott, de szintén sokan vettek 
részt a 2010 másodperces futáson, vagy a Fut a Komló, illetve Napfordí-tó futáson. 
 



A DÖKE szakosztályai közül a legsikeresebbek az asztali labdarúgók. A 
szakosztályt Karácsony László alapította még 1975-ben, és az elsı évben 
feljutottak az elsı osztályba. Karácsony László – több évtizedes 
megszállottságának köszönhetıen, a DÖKE 2005-ben bajnoki címet nyert. 
Karácsony mellett a Balla testvérek, Takács Zoltán és Sinkovics Tamás voltak 
részesei a sikernek.  
A nagyszerő eredményt Tyukodi Györggyel, Major Istvánnal és az évszázad 
legnagyszerőbb gombozójával, Szendrey Józseffel kiegészülve 2008-ban, és 2009-
ben megismétli a szakosztály. A triplázásban a legnagyobb érdem mégis – a túlzás 
nélkül világsztárnak nevezhetı – Fülöp Eleméré. A fiatal komlói játékost 
pályafutása során többször választották meg az év játékosának; kétszeres 
csapatvilágbajnok, egyéniben ezüst és bronzérmet akasztottak a nyakába 
világversenyen. Emellett Európa-bajnoki címmel büszkélkedhet, nem beszélve a 
ranglista elsıségekrıl, Bajnokok Ligája bronzéremrıl, magyar Kupa gyızelmekrıl. 
 
A komlói sport egyik legnagyobb értéke a gyalogló olimpikon Czukor Zoltán. 
Részt vett a sidney-i, az athéni, valamint a pekingi olimpián. A sokszoros magyar 
bajnok és csúcstartó Mandel András és Dudás István kezei alatt kezdett atletizálni. 
20 és 50 km-es versenyszámban az olimpián a 24., Vb-n 20., az Európa-
bajnokságon 11. helyezés a legjobb szereplése. A több nagy nemzetközi versenyen 
– többek között Bergamóban is – élen végzı, 48 éves versenyzı jelenleg negyedik 
olimpiájára készülıdik.  
 
A város egyik legfiatalabb szakosztálya a biliárdozóké. 1991-ben Casino Biliárd 
Sport Egyesület néven alakultak meg, 1995-tıl a Komlói Bányász égisze alatt rövid 
idı alatt feljutottak az élvonalba. A legsikeresebb versenyzıi Bandula Norbert, 
Fülöp Tibor és Ráki István voltak. Bár a szakosztály megszőnt, a legjobbak ma is 
pécsi együttesekben szerepelnek. 
 
Komló jelenlegi sportviszonyai között az asztaliteniszezık szereplése igazi 
sikertörténet. 30 igazolt versenyzıje között az elmúlt években Bolvári Katalin 
személyében, egykori világsztár is felsorakozott. Bolvárinak is köszönhetıen a nıi 
csapat évrıl évre jobb eredményeket ér el az NB I-ben. 2009-ben éppen csak 
lemaradtak az extraligáról. A Pata Erika, Szita Natasa, Dénes Tímea összetételő 
együttes jelenleg is a dobogós helyezésekért küzd. Az NB II-ben acélosodó férfi 
gárda tavaly az 5. helyen végzett. A szakosztály utánpótláskorú játékosai közül 
Sabján Gergely, Szita Márton a korosztályos válogatottak tagjaiként, nemzetközi 
mezınyben is sikeres. A KBSK Szita, Sabján, Óbert, Kaiser összetételő 
serdülıcsapata 2010-ben bajnoki címet szerzett. 
 



Komló természeti adottságai kiváló terepet biztosítanak az íjászatnak. A Hétdomb-, 
valamint a Fınix egyesületnek köszönhetıen egyre népszerőbb a városban. A 
sportág legjelentısebb komlói eseménye a Hétdomb Kupa, melyet idén negyedszer 
rendeztek a festıi Sikonda erdeiben.  
 
A kilencvenes években vált népszerővé a petanque Komlón. Gál Károly és Tálosi 
Krisztián személyében többszörös magyar bajnokokkal is büszkélkedhet a város, 
akik a magyar válogatott tagjaiként világversenyeken is részt vehettek. 2010-ben 
Gál Károly nyerte a bajnokságot, a Gál és Tálosi a fıvárosi Nagy Lászlóval 
kiegészülve pedig triplett bajnoki címet szerzett. 
 
Viszonylag szők bázissal rendelkezik a Komlói TE-SÍ Klub, mely a város 
teniszezıit győjti maga köré. Városi bajnokságot a 80-as évektıl rendeznek a 
településen. A szakosztály csapata a Baranya megyei bajnokságban szerepel, s 
többnyire a dobogón végez.  
 
Új színfoltja Komló sportéletének a 2007-ben alakult Hélix Egyesület. A városi 
úszásoktatás megszervezésén túl úszó- duatlon, aquatlon, és triatlon sportágakban 
kínál versenyzési lehetıséget. Népszerőek a tömegsport rendezvényei, köztük az 
évente megrendezett családi váltóversenyek a Hélix- Rati-Kétéltő Kupa versenyek, 
valamint a nyári iskolai szünetben lebonyolított tenisz, úszó- és kerékpáros táborai. 
Úszótanfolyamai a város szinte valamennyi korosztálya számára elérhetık.     
Az évtized közepén alakult Villa Complov SC vívószakosztályában elsısorban 
utánpótláskorú párbajtırözık versenyeznek. Dr. Csontos Gergely irányításával az 
Olimpici versenysorozat keretében érnek el egyre fényesebb sikereket. Szintén a 
Villa Complov keretein belül mőködik a város sportlövı szakosztálya, melynek 
edzıje és legeredményesebb versenyzıje a volt válogatott kerettag Karmacsi 
Ildikó, aki legutóbbi országos bajnokságon egyéniben és csapatban is bajnoki címet 
szerzett.  
A Komló-Szilvási Aerobik Egyesület versenyzıi a diákolimpia versenysorozatában 
szerepelnek már egy évtizede szép sikerrel. Teltházas rendezvényeik bizonyítják a 
sportág népszerőségét Komlón. 
Napjainkban ismét népszerő Komlón az autósport. Az amatır versenyek mellett 
Országos bajnoki futamok helyszíne a Mecsek. 
 
 
 
 
 



II. A sport társadalmi és gazdasági környezete 
 

A sport, mint fogalom a Föld öt-hat milliárd lakója számára ugyanazt a tartalmat 
jelenti. Ez valami egészen különleges jelenség. S ha tekintetbe vesszük, hogy ehhez 
egy általánosan elfogadott szabályrendszer elfogadása és tudomásulvétele is 
hozzátartozik, akkor világos, hogy az emberiség egészét átfogó dologról van szó. 
Egyes nézetek szerint a sport szó ıse a latin "disportáre" ige. A "portáre" jelentése a 
régi rómaiaknál: valamilyen nagy és nehéz tárgyat cipelni, vinni, szállítani. A "dis-" 
elıtag az eredeti fogalmat éppen az ellenkezıjére változtatja, azaz nem szenvedni, 
nem kínlódni, hanem könnyedén végezni.  
Az emberi lét minıségének egyik fontos eleme, hogy a társadalom milyen 
feltételrendszert biztosít a nevelésben, az oktatásban, az egészségügyben, az 
elhelyezkedésben és munkavégzésben, a gyermek-, család- és ifjúságvédelemben, a 
kultúrában, a sportban, a közösségi élet szervezésében (másképpen: az európai 
humanista értékek továbbhagyományozásában) a felnövekvı új nemzedéknek. A 
társadalmi lét korábbi minıségének javítására akkor van esélye az új generációnak, 
ha az életre való felkészülés, felkészítés idıszakában mindazok, akik felelısséggel 
és hatalommal bírnak, megteszik kötelességüket.  

Egy település önkormányzatának elsıdleges feladata a város lakói életminıségének 
javítása, az ehhez szükséges feltételrendszer kialakítása, és biztosítása. A rekreáció, 
a szabadidı hasznos eltöltése, a szervezett és rendszeres mozgás biztosítása 
preventív célt is szolgál. A deviancia visszaszorításának fı pillére a sport. A mai 
társadalmi viszonyok között egyre nagyobb teret hódít magának a számítógép 
használat, DVD, helytelen táplálkozás. A fiatalok társadalmi normáktól eltérı 
magatartása, agresszivitás, rongálás, szenvedélybetegség. 

A rendszerváltást követı idıszakban számtalan elemzés és tanulmány született a 
sport témakörében, és a sport törvényi szintő szabályozásának módosítására is sor 
került három alkalommal. Ezt követıen 2007-ben az Országgyőlés ötpárti 
konszenzussal elfogadta a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. 
(VI. 27.) OGY határozatot (a továbbiakban: Sportstratégia). Mindezek ellenére 
leszögezhetı, hogy a sport területén gyakorlatilag mind a mai napig nem történt 
meg a rendszerváltás. Az elmúlt években állam egyre hátrébb húzódott a nemzeti 
sportrendszer mőködtetésének feladataitól.  
Az egyre nehezedı körülmények hatására a sport társadalmi célja megváltozott. 
Feladatát, értékeit tekintve nem maradt más, mint a biológiai szükséglet szerinti 
mozgás lehetıségétıl megfosztott közösség számára – életkorra való tekintet 
nélkül, vonzó keretek között – megfelelı felszereltséggel és szervezéssel biztosítani 
a rendszeres testedzés lehetıségét, illetve a fiatal korosztályokban elültetni és 



elmélyíteni a testedzés és az egészséges életmód iránti igényt, hiszen ez lenne a 
sport nemzeti erıforrás-gyarapító funkciója. 
 
Több tanulmányban, cikkben, szakirodalomban olvashatjuk, hogy a sport kulturális 
érték is. Tudjuk, és évrıl évre tapasztaljuk, hogy közösség összetartozását 
rendkívüli mértékben erısítik a nemzetközi színtéren is számon tartott sportsikerek. 
A nemzet önbecsülését, kulturális összetartozását határozottan befolyásolja, hogy 
országunk idırıl-idıre képes-e kinevelni fiataljai közül olyanokat, akik sikereket 
tudnak elérni a legmagasabb szinten, és helytállnak a versengésben. A sport 
kulturális értéke számos területen tetten érhetı. Eseményei turisztikai vonzerıt 
jelentenek. Rendezvényei felkeltik a figyelmet, szabadidısport programjai szó 
szerint megmozgatják társadalmunkat, miközben a sport szociális hálót teremt a 
legelesettebbeknek is. A sport értéke nem csupán a versenyeredményekben jelenik 
meg, hanem abban a késztetésben is, amit a versenysportolók sikerei jelentenek a 
közösség, elsısorban a gyermekek számára. Jól látjuk, hogy egy rangosabb 
nemzetközi sportsiker után hogyan ugrik meg az adott szakágban sportolásra 
jelentkezı gyermekek száma. A sikeres nemzeti versenysport tehát önmagában is 
kulturális érték, de még inkább az, ha mintaadó szerepét hangsúlyozzuk. Ez a 
mintaadó szerep pedig, az országhatárokon túllépve alapja lehet a több állam 
fennhatósága alá vetett magyarság részére az államhatárok feletti összetartozás 
megtapasztalásának. 
 
A 2009. december 1. napjával valamennyi EU tagországban hatályba lépett a 
Lisszaboni Szerzıdéssel, mely a sportot az Európai Unió hatáskörébe tartozó 
területként deklarálta, a sport európai szintő megítélése is megváltozott. 
 
A szerzıdés értelmében „az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes 
részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira, valamint a társadalomban és a 
nevelésben betöltött szerepére tekintettel hozzájárul az európai sport 
elımozdításhoz. A szerzıdés szerint továbbá „az Unió fellépésének célja – többek 
között – a sport európai dimenzióinak fejlesztése a sportversenyek tisztaságának és 
nyitottságának, valamint a sport területén felelıs szervezetek közötti 
együttmőködésnek az elımozdítása, illetve a sportolók, köztük különösen a 
legfiatalabbak fizikai és szellemi épségének védelme révén.” 
 
A Sportstratégia elfogadása óta – a Lisszaboni Szerzıdéshez szervesen 
kapcsolódóan – az Európai Unió szervei több, a sport újdonsült szerepét európai 
közegben értelmezı munkát is készítettek, melyek megerısítik a sport jelenlétét az 
unióban, növelik a sport sajátosságainak és szükségleteinek tudatosítását, valamint 



segítenek meghatározni azon területeket, ahol közösségi szintő intézkedések 
szükségesek a jövıben. 
 
Az Európai Bizottság által kiadott sportról szóló Fehér Könyv, és az annak 
mellékletét képezı Pierre de Coubertin cselekvési terv olyan ajánlásokat fogalmaz 
meg, melyekre közösségi szintő válaszokat kell adni. 
 
A helyzet súlyosságát felismerve kezdte meg a kormányzat a sport teljes struktúra 
átalakítását. Nemzeti konzultációk keretében győjtötte össze azokat az 
információkat, melyek felhasználásával elkészült az új sporttörvény tervezete. 
Átalakításra kerül az intézményrendszer, és a finanszírozás is.       
 

III. Az iskolai testnevelés és diáksport 
 
A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnıttkori sportolási 
hajlandóságra. Az iskolai testnevelés és diáksport jelentısége elsısorban a 
korosztály fogékonyságában rejlik. Az iskolai testnevelés óra, illetve a tanórán 
kívüli rendszeres sportfoglalkozások alapozzák meg a gyermekek fizikai 
kondícióját, ugyanakkor ezek azok az (elsı) keretek, melyek között 
megszerettethetı a mozgás, illetve tudatosítható a sportos, egészséges életmód 
fontossága. Jelentısége továbbá, hogy „mással nem helyettesíthetı értékeivel 
hozzájárul a fiatalok testi, lelki egészségéhez, szellemi és fizikai erınlétük 
kialakításához, szabálytisztelı, pozitív közösségi magatartás megalapozásához, a 
reális önértékelés és önbecsülés kialakulásához”. Szerepét az is erısíti, hogy a 
diákok többsége kizárólag iskolai keretek között végez rendszeres testmozgást. 

Általános helyzetkép 
 
A gyermekek, fiatalok sportolására, szabadidejének eltöltésére vonatkozó 
(legutóbbi) országos felmérések alapján: 

• a gyermekek 75%-a kizárólag a testnevelésóra keretében végez rendszeres 
testmozgást; 

• a diákolimpia versenyrendszerében a diákok 19%-a vesz részt; 
• a sportszövetségi versenyrendszerben a gyermekek 6%-a sportol; 
• az életkor emelkedésével csökken a rendszeresen sportolók száma. 

 
Az érvényben lévı Nemzeti Sportstratégia – többek között – az alábbiakban jelölte 
meg ennek okait: 

• a testnevelı tanárok motivációjának hiánya; 



• nincs kellı tudatosítás a tananyag (mozgásanyag) emberi szervezetre 
gyakorolt hatásáról; 

• pénzügyi, adminisztrációs nehézségek; 
• a tanórán kívüli foglalkozások rendszere nem egységes szemlélető; 
• a diákolimpia tömegeket megmozgató volta ellenére kevésbé motiválja a 

diákokat a rendszeres testmozgásra; 
• az igazolt és nem igazolt versenyzık közös versenyeztetésének 

problematikája; 
• a számtalan szabadidı-eltöltési lehetıség megjelenésével a „piacon számos 

konkurenciája akadt a sporttevékenységnek”. 
 
A Testnevelı Tanárok Országos Egyesületének (legutóbbi) állásfoglalása szerint az 
okok – többek között – az alábbiakban keresendık: 

•  a kötelezı testnevelés órák száma kevés: az 1-4. vagy 1-6. évfolyamon heti 
3 óra, a felsı tagozaton heti 2,5 óra, a 9-13. évfolyamon heti 2 óra; 

• a testnevelést nemcsak testnevelı tanárok, és testnevelés mőveltségi területen 
végzett tanítók oktatják (1-6. évfolyamon); 

• a testnevelı tanárok tanítási idıkeretébe nem számít bele a tanulók versenyre 
kísérése, illetve versenyeztetése, valamint a túrákon, táborokban való 
részvétele; 

• az iskolák pedagógiai programjában általában nem került kiemelt helyre az 
egészségmegırzés, egészségfejlesztés; az iskolai egészségfejlesztı 
programok irányításával nem a testnevelı tanárokat bízzák meg; 

• az iskolai sportkörök mőködésére biztosított (központi költségvetésbıl 
származó) összeg („diáksport normatíva”) megszőnt, nem „címkézve” kerül 
a fenntartókhoz; 

• az iskolai sportköröknek kevés lehetıségük van pályázatok benyújtására, 
ezáltal forrásaik szőkösek. 

 

Városi helyzetelemzés 
 
Óvodai létszám: 742 fı 
A város minden óvodájában nagy gondot fordítanak az egészséges életmód 
kialakítására, melynek szerves része a testnevelés foglalkozás. A Szilvási és 
Felsıszilvási Óvoda pedagógiai programjában fı prioritásként az „Egészséges 
életmódra nevelés” szerepel, melyet testnevelés munkaközösség irányításával 
valósítanak meg.  



Minden nap van „kis testnevelés” és heti egy alkalommal minden csoport számára 
tartanak „nagy testnevelés” foglalkozást. A város óvodáinak sportvetélkedıjét is ık 
szervezik. 
A Sallai utcai, Körtvélyesi, Ligeti, Magyarhertelendi, Magyarszéki Óvodák helyi 
nevelési programja a következıket tartalmazza: 
A mozgástevékenységek szervezeti formáinak biztosítása. 
A testi nevelés szervezeti formái mindennapi gyakorlatunkban: 

1. Testnevelés foglalkozás 
2. A szabad játékidıben adódó mozgáslehetıségek kiaknázása.   

Mindhárom korosztály számára heti egy alkalommal, különbözı idıkeretben az 
óvónı kötelezı foglalkozást szervez.  
A foglalkozások színtere változó. Foglalkozásokat a csoportszobában, az óvoda 
udvarán szervezik, de kihasználják a környék adta mozgáslehetıségeket is 
(sportpálya, játszótér) 
A Sallai óvoda nem rendelkezik külön tornaszobával, ezért a foglalkozások egy 
részét a csoportszobában tartják. (Péntekenként a közelben lévı Gagarin Általános 
Iskola új csarnokában tartják foglalkozásukat, melyhez az iskola eszközeit is 
rendelkezésre bocsájtja). Az egészséges, biztonságos, balesetmentes mozgástér 
kialakítása érdekében szükség van a csoportszoba teljes átrendezésére. 
A gyermekek nagymozgása jól fejleszthetı az óvoda udvarán, ahol nagy tér, (füves 
és betonos terület aránya), változatos terepviszonyok és különbözı mozgásfejlesztı 
eszközök (kötéllétra, mászókák, csúszda) állnak rendelkezésünkre. A közeli 
sportpálya adta lehetıségekre (futófolyosó, tornaterem) is építenek.  
A Körtvélyesi Óvodában, a differenciált mozgásfejlesztés és változatos 
mozgásélmények lehetıségeinek bıvítése céljából, rendszeresen, hetente egy 
alkalommal sor kerül a Mozgáskotta fejlesztı eszközrendszer használatára. 
 
A „kötelezı” formában szervezett mozgásfejlesztés. 

• A kötelezı jelleget egészségvédelmi szempontok, és a balesetveszély 
elhárításának szándéka indokolja 

• A Körtvélyesi és Magyarszéki Óvodában, a Ligeti Óvodában a csoportoktól 
távol esı tornaterem, a kötelezı rendszerő megoldást igényli. 

• A Magyarhertelendi és a Sallai utcai Óvoda nem rendelkezik tornateremmel, 
a csoportlétszámok magasak, így a mozgásfejlesztéshez szükséges helyet, 
valamint a biztonságos és balesetmentes környezetet csak a játékok 
elpakolásával, az egész csoport együttes foglalkoztatásával tudják biztosítani. 
A játékos elemekre épülı mozgásfejlesztést hetente egyszer tartanak.  
 



A foglalkozás kötelezı jellege miatt fontos, hogy a gyermekekkel fokozatosan 
megszerettessék a mozgást. A gyermekek ne külsı kényszer hatására, hanem belsı 
késztetésbıl, mozgásigényük kielégítése céljából, örömmel mozogjanak. 
Általános iskolai tanulólétszám: 1641 fı 
Óraszám: 194 óra/hét (ez tartalmazza a testnevelés órák, úszás és tömegsport 
foglalkozásokat is) 
 
Az alapfokú oktatást biztosító intézményekben a heti 3 testnevelés óra, a középfokú 
oktatási intézményekben heti 2 testnevelés óra áll rendelkezésre a tanulók számára. 
Ezen felül emelt szinten folyik testnevelés tantárgy oktatása a Gagarin Általános 
Iskolában és felmenı rendszerben a szakközépiskolai intézményegységben. 
Minden intézmény igyekszik megoldani a tanulók délutáni foglalkoztatását is 
különbözı iskolai sportcsoportok szervezésével és tömegsport jellegő 
foglalkozásokkal.  
 
Gagarin Általános Iskolában: 
(részlet a pedagógiai programból) 
Emelt szintő testnevelés oktatása 
A Gagarin Iskola kiemelten kezelt területe a testnevelés tagozatos osztályok 
mőködtetése. Évfolyamonként egy osztályba szervezik azokat a megfelelı 
mozgásügyességgel rendelkezı tanulókat, akiknek emelt szintő testnevelés oktatást 
(külön tanterv szerint), edzési, versenyzési lehetıséget biztosítanak. 
Ezek a tanulók többszörös szőrın keresztül kerülnek iskolába: a város 
nagycsoportos óvodásait testnevelı tanáraik több ízben megfigyelik óvodai 
sportfoglalkozás közben, az óvodások ellátogatnak az iskolába, ismerkednek az 
ottani sportszerekkel, körülményekkel, a város összes érdeklıdı, iskolaérett 
gyerekének felmérı jellegő sportdélutánt tartanak. 
 
Testnevelı tanáraik képesítésüknek megfelelıen lehetıleg 1. osztálytól 8. osztályig 
foglalkoznak az adott tanulócsoporttal.  
Feladatuk: a tanulók terhelhetıségének, általános állóképességének, ügyességének 
egyéni és csoportban történı fejlesztése mellett széleskörő sportági ismeretek 
nyújtása – legalább egy sportágban versenyeztetés, a tehetségek felismerése, 
fejlesztése. 
 
A 8 év során módja van másik iskolába, osztályba járó tanulónak is bekerülnie 
ezekbe az emelt szintő testnevelést oktató osztályokba. Az emelt szintő minıséget 
elıtérbe helyezı tanítás mellett párhuzamos osztályaikban is biztosítják a 
mindennapos testedzést és sportfoglalkozásokat. A testnevelés órák része az 
úszásoktatás, melyet az emelt szinten tanulóknak egész tanév során biztosítunk. 



A Kenderföldi Általános Iskolában a testnevelés órákat úszásoktatás egészíti ki, 
valamint délután lehetıség van asztaliteniszezésre, labdarúgásra, tömegsport 
foglalkozásra, játékos ügyességfejlesztésre járni. 
A Kodály Zoltán Általános iskola is nagy gondot fordít a sportra, a testnevelés órák 
része az úszásoktatás, valamint délutáni programok is vannak: labdarúgás, 
kosárlabda, röplabda, gyerektorna. 
 
A Szilvási Iskola a testnevelés órák és úszásoktatás mellett délután a kosárlabdára 
helyezi a fı hangsúlyt. 
 
A Felsıszilvási Iskolában a délelıtti testnevelésórákat és úszásoktatást kiegészíti 
alkalomszerően a labdarúgás és játékos vetélkedı. 
 
Minden tanulónak, akinek iskolaorvos javasolja, lehetısége van gyógytestnevelés 
foglalkozáson részt venni. 
 
Középiskolai tanulólétszám: 979 fı 
Óraszám: 76 óra/hét 
Mindhárom intézményben heti 2 testnevelés óra van, kivéve a Szakközépiskolában 
a tantárgyat emelt szinten tanulókat, számukra 2+2 óra áll rendelkezésre. 
Az iskolák délutáni lehetıségeket is biztosítanak. A kosárlabda, röplabda, 
kézilabda sportágakon kívül súlyt emelhetnek, és házibajnokságokat is szerveznek 
a diákok számára. 

 

Diáksport 
 

A diáksport alapfeladata a közoktatásban (6-19 éves korig) tanuló fiatalok iskolán 
kívüli sportfoglalkoztatási és versenyrendszerének kialakítása, mőködtetése és az 
intézmény pedagógia programjával összhangban, azt kiegészítı és gazdagító 
szabadidıs sporttevékenységek szervezése. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény arról rendelkezik, hogy az iskola 
köteles biztosítani – ha az iskolában legalább négy évfolyam és annak keretén belül 
évfolyamonként legalább egy-egy osztály mőködik – az iskolai sportkör 
mőködését.  
Az iskolai sportkör feladatait az iskolában mőködı diáksport egyesület is elláthatja. 
Ez utóbbi forma kedvezıbb a forrásszerzés szempontjából, de sajnos kevés 
intézmény választja, a sok adminisztratív és összetett pénzügyi-gazdálkodási 
teendıkre hivatkozással.  



Baranya megyében (városunkban is) inkább az iskolai sportkör (ISK) mőködtetése 
a jellemzı, csak néhány esetben látja el feladatokat diáksport egyesület. A 
megyében mőködı iskolai sportkörök száma az intézmények összevonása, illetve 
„betagozódása” miatt az elmúlt években változott, jellemzıen kismértékben 
csökkent.  
 
A diáksport versenyrendszerének Baranya megyei szervezıje és irányítója a 
Baranya Megyei Diáksport Tanács (a továbbiakban: DST) – amely a Magyar 
Diáksport Szövetség területi szervezete – a megye diáksport szervezeteire épülı, 
tevékenységüket összehangoló, önkormányzati elv alapján mőködı 
érdekképviseletet ellátó, társadalmi szervezet. 1987-ben jött létre és akkor alakultak 
meg a kistérségi/körzeti szinten mőködı Diáksport Bizottságok, így Komlón is. A 
rendszerváltást követıen, a civil szervezıdések létrehozását támogató, az 
egyesületi jogról és a közhasznú szervezetekrıl szóló jogszabályok megszületése 
után vált a Diáksport Tanács - majd folyamatosan a diáksport bizottságok 
(továbbiakban: DSB-k) többsége - önálló jogi személlyé.  
Az operatív feladatokat (versenyek, programok szervezését, nyilvántartások 
vezetését, nevezések továbbítását, kapcsolattartást a tagszervezetekkel, 
szakszövetségekkel, a versenyek helyszínein szükséges pénzügyi feladatok 
ellátását, stb.) a DST titkára látja el.  
A területi szervek (így városunkban is), a DSB-k elnökei választott tisztségviselık, 
többségükben testnevelı tanárok. Sportszervezési tevékenységükhöz a települési 
önkormányzatoktól vagy iskolájuktól, esetenként a kistérségi társulásoktól 
kap(hat)nak segítséget.  
 
A Diáksport Tanács célja, hogy a tanulóifjúság egészséges életmódra nevelésének 
elısegítése érdekében megkedveltesse a rendszeres testedzést, sportolást, növelje a 
rendszeresen sportoló diákok számát és a versenysport utánpótlás bázisát. 
Tevékenységi körében elsı helyen az alapfokú, a szabadidıs és a diákolimpiai 
versenyrendszer szervezése és lebonyolítása áll. Ezt a feladatot a Magyar Diáksport 
Szövetség versenyrendszere alapján elkészített, egyes tanévre vonatkozó 
versenyprogramjuk alapján látják el.  
Ebben (egy tanévben általában) csak a megyei diákolimpiai versenyek - melyek 12 
sportágban és hat korcsoportban kerülnek megrendezésre - több mint 70 
versenynapot jelentenek. Ezeket elızik meg a tagszervezetek, a DSB-k által 
rendezett körzeti diákolimpiai versenyek, melyek lebonyolításában aktívan részt 
vesz Komló városa is. 
 
 
 



A megyei diákolimpia program- és versenyrendszerben a tanulói részvétel 
összességében növekedett annak ellenére is, hogy az összes tanulólétszám a 
megyében csökkent. Ezt annak a tudatában is eredményként értékeli a DST, ha egy 
diák több versenyen is részt vesz, hiszen számuk minden évben szerepel a 
kimutatásban. 
Komlón, helyi Diáksport Bizottság által koordinált diákolimpia versenyeken 
(atlétika, aerobik, asztalitenisz, duatlon, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, úszás, 
játékos vetélkedı, lövészet, íjászat) kívül a DÖKE által szervezett versenyeken, 
rendezvényeken is sportolhatnak, melyek egyre népszerőbbek a tanulóifjúság 
körében. 
 

 Létesítményellátottság  
 
A sportlétesítményekre általánosságban jellemzı magas mőködési költségek miatt 
nagy teher hárul az üzemeltetı önkormányzatokra. Erre a területre szükséges egy 
korszerő finanszírozási rendszer kidolgozása a helyi modellértékő épületek 
fenntarthatósága érdekében, melyben fontos szerepet játszik a magántıke 
bevonása. 
 
Komlói létesítményellátottság: 
Minden oktatási intézmény rendelkezik tornaszobával, tornateremmel. A városban 
3 tornacsarnok áll rendelkezésre, valamint bitumenes kézilabda pályák, bitumenes 
kosárlabda pálya, valamint füves és mőfüves pálya biztosít sportolási lehetıséget. 
Az úszásoktatás és a sportág őzésére tanuszoda vehetı igénybe. 
 
A közoktatási intézmények iskolai testneveléshez szükséges sporteszközökkel, 
sportfelszerelésekkel való ellátottsága igen eltérı. Vannak olyan alapfokú oktatási 
intézmények, ahol a pedagógiai programjuk megvalósításához szükséges alapvetı 
eszközök is hiányoznak (lásd: kötelezı eszköz- és felszerelésjegyzékben foglaltak 
elérésének problémái). Azonban olyan is akad a megyében (fıleg a 
megyeszékhelyen), ahol a „jó gazdálkodás eredményeként” sikerült olyan speciális 
sportági eszközöket beszerezni, amelyek több helyen „kuriózumnak” számítanak 
(például: aerobik és fitness eszközök, stb.). Az ellátottságot, csakúgy, mint a 
sporteszközök, -felszerelések állapotát elsısorban az anyagi források befolyásolják.  
 
Az iskolai testnevelés személyi feltételei adottak a megyében: az 5., 7. évfolyamtól 
a testnevelési órákat szinte minden közoktatási intézményben (fıiskolai vagy 
egyetemi végzettségő) testnevelı tanárok vagy testnevelés mőveltségi területen 
végzett tanítók oktatják. A Gagarin Általános Iskolában 1. osztálytól már 



szakképzett testnevelı foglalkozik a tanulókkal.  Kisebb települések közoktatási 
intézményeiben elıfordul, hogy nem felsıfokú pedagógus végzettséggel, hanem 
sportedzıi képesítéssel tartanak délutáni, tömegsport foglalkozásokat, illetve az 
iskolai sportkörökben sportági csoportfoglalkozásokat. 
 

Fejlesztési irányok: 
• a mindennapos testnevelés bevezetésével mód nyílhatna arra, hogy ne a 

testnevelés órák terhére oktassa néhány iskola az úszást, hanem plusz 
lehetıség legyen, kiszélesítve minden alsó tagozatos diák számára, 

• anyagi források bevonásával több délutáni sportcsoport indítására lenne 
lehetıség, 

• sportági prioritások meghatározásával iskolai „sport bázisokat” hozhatnánk 
létre a megfelelı anyagi forrás mellérendelésével, 

• eszközrendszer fejlesztése minden iskolában, 
• pályázati lehetıségek növelése, kihasználása. 

 
IV. A szabadidısport 

 
A szabadidısport lényege az egészség megırzésében, javításában, a hasznos 
idıeltöltésébıl adódó összetett értékben rejlik. Fontos, mert a sport, a mozgás 
élettani elınyén kívül jelentıs közösségformáló ereje is van. Szerepét továbbá az is 
erısíti, hogy Magyarországon a szervezett szabadidı-eltöltésnek jelentıs 
hagyományai és szervezetei, elızményei vannak. 
 

Általános helyzetkép 
 
Az emberek szabadidejének eltöltésére, illetve a szabadidıben végzett 
testmozgásra, testedzésre vonatkozó (legutóbbi) országos felmérések alapján 
megállapítható, hogy Magyarországon a szabadidı-eltöltési kultúrában jelentıs 
változások, sıt torzulások következtek be: 

• a felnıtt népesség csupán 16%-a végez sporttevékenységet, ha azonban 
szőkebb értelemben vesszük a sportolást (minimum heti 2 alkalom, és 
minimum fél óra alkalmanként), akkor a felnıtt népesség mindössze 9%-a 
sportol (egyes kutatási eredmények ennél alacsonyabb részvételi hányadot is 
mutatnak); 

• a szabadidı eltöltésekor a sportolás nem élvez prioritást, szemben például az 
otthoni tv-nézéssel, amelyre a felnıtt lakosság 144 percet fordít naponta;  



• az emberek alacsony sportolási hajlandóságukat elsıdlegesen a szabadidı 
hiányával magyarázzák;  

• a jelenleg nem sportolók 38%-a szeretne valamilyen formában sportolni, ami 
egy minimum 900 ezer fıs mozgósítható, megerısítésre és lehetıségre váró 
potenciális réteget jelenthet; 

• a szabadidıs sporttevékenységet végzık (szabadidı-sportolók) nagy része 
nem szervezeti keretek között végez testedzést; 

• jelenleg csak a népesség kis hányada képes megfizetni az utóbbi években 
fejlıdésnek indult, a specializálódott szolgáltatók által nyújtott sportolási 
lehetıségeket (pl. fitness terem, squash pálya);  

• a munkaadók még nem kellı mértékben ismerik fel azt, hogy a 
munkavállalók egészségének megırzése közös érdek, amelynek fontos 
eszköze lehet a szabadidıs sporttevékenység. 

 
A Nemzeti Sportstratégia ennek okait – többek között – az alábbiakban foglalta 
össze: 

• több társadalmi réteg nincs fogyasztói helyzetben, hiányzik a fizetıképes 
kereslet, ami akadályozza a sportolási forma és hely szabad megválasztását; 

• a létesítményhez való hozzáférés korlátozott; 
• a társadalom sporttal és egészséggel kapcsolatos szemlélete fokozatos 

átalakításra szorul; 
• nincsenek kellıképpen kihasználva a tömegkommunikációs és a direkt 

kommunikációs eszközök nyújtotta lehetıségek; 
• hiányoznak a korosztályokra, célcsoportokra lebontott stratégiai és 

keretprogramok; 
• hiányzik a szabadidısport szervezésében résztvevı szervezetek között az 

együttmőködés: az önkormányzatoknak, a helyi civil szervezeteknek, az 
önkénteseknek, a szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak, illetve a 
lakóközösségnek, a családnak, a baráti közösségeknek és az egyénnek jobban 
össze kell fogniuk; 

• a munkahelyi sportolás feltételeinek hiánya, a munkahelyi sportolás 
szemléletének torzulása, a munkahelyen töltött idı mennyiségének 
növekedése; 

• a szabadidısport végzéséhez „szükséges velejárók” költségei viszont 
folyamatosan növekednek (például az utazás, a sporteszközök, -
felszerelések), ami szintén megtorpanást idéz elı a sportolni vágyóknál. 

 



Komlói helyzetkép 
 
A szabadidısport feltételrendszere - az elmúlt évek viszonylatában – összetett, és 
néhány esetben ellentmondásos változáson ment keresztül. A szabadidısport 
végzésére alkalmas létesítmények száma növekedett a kistérségben. A 
létesítményhez kötött tevékenységek infrastrukturális feltételei javultak. Ma már 
multifunkcionális sportlétesítmények, fitness-termek, mőfüves pálya, stb. várják a 
mozogni vágyókat. Ugyanakkor a szabadban őzhetı, hagyományos 
szabadidısportokhoz (például kocogás, gyaloglás, kerékpározás) szükséges 
feltételek mind mennyiségben, mind minıségben eltérık. Fokozatosan bıvül a 
kistérség kerékpárútjainak hossza, ugyanakkor továbbra is hiányoznak a megfelelı 
szabadidıparkok.  
A szabadidısport személyi feltételeiben meg kell különböztetni egymástól az 
egyénileg sportolókat, illetve a szervezett keretek között testedzıket. Ez utóbbi 
esetben is beszélhetünk olyan testmozgásról, amely elsısorban sportlétesítményhez 
kötött és nincs direkt hozzárendelve szakember (például baráti társaság által 
szervezett teremlabdarúgás), és van olyan mozgásforma is, melyet csoportban, 
szakember irányításával (például tanfolyam keretei között) végeznek, illetve 
szabadidısport rendezvények alkalmával szervezık felügyeletében.  
 
A szabadidısport rendezvények személyi hátterét a szervezı intézmények, civil 
szervezetek adják: olyan lelkes segítık ık – több esetben pedagógusok, szabadidı-
szervezık, diákok és egyéb önkéntesek – akik munkájukat gyakran társadalmi 
munkában végzik, egy idıben azzal, hogy sokszor maguk is aktív résztvevıi 
(sportolói) az adott rendezvénynek. 
 
A szabadidıben végzett sportolás pénzügyi oldala – helyi szinten – egyrészt 
jelentkezik az egyén szemszögébıl, másrészt a szabadidısportot szervezı 
intézmény keretei között. Az intézménynek lehet alap- vagy kiegészítı 
tevékenysége a szabadidısport szervezése. Tevékenységét végezheti többféle 
szervezeti formában: lehet gazdasági társaság, korlátolt felelısségő társaság, 
egyesület, stb. Alkalmazhat fıállású szabadidısport szervezıt, vagy vállalkozót, de 
segítheti munkáját társadalmi aktíva is. Rendelkezhet saját sportlétesítménnyel, 
bérelheti, vagy bérbe adhatja, csak úgy, mint a szükséges sporteszközöket, - 
felszereléseket. Mindezek befolyásolják a szabadidısport pénzügyi kereteit: 
bevételi és kiadási oldalát nem csak az intézmény, hanem (már) az egyén 
szempontjából is.  
A városi szabadidısport rendezvényekhez – fıleg a regionálisan is meghirdetett 
programokhoz – a Baranya Megyei Önkormányzattól igényelhetı támogatás 
programfinanszírozásra – pályázat útján. 



A Baranya Megyei Önkormányzat mindig kiemelten kezelte a szabadidısportot, 
közvetlenül (szakbizottsági) pályázat útján, vagy egyéni kérelmek alapján is 
támogatta a szabadidısporttal foglalkozó egyesületeket, illetve programokat, 
aminek forrását elsısorban saját költségvetésébıl biztosította (szakbizottsági vagy 
elnöki, alelnöki keretbıl).  
 
Komlón a DÖKE emelkedik ki szabadidısportok szervezésével. Mellettük egyéb 
szervezetek is felvállalnak egy-egy rendezvényt (Sportnap, Kihívás napja, 
Sportbörze, Sportágválasztó), ugyanakkor a DÖKE egész évet átfogó esemény 
naptára gondoskodik arról, hogy Komló lakossága szabadidejét aktívan tölthesse.  
 
Komlón a DÖKE által lefedett sportágakon kívül leginkább kispályás labdarúgás 
formájában jelentkezik igény a szervezett szabadidıs sportra. Számos baráti 
társaság veszi bérbe a városi sportközpontot edzéseikhez, illetve kupák alkalmával 
egymással is összemérik erejüket. Továbbá a Komló Városi Kispályás Labdarúgó 
Bajnokságban évrıl évre több mint száz játékos sportol heti rendszerességgel. 
 

Fejlesztési irányok, feladatok 
 
Célok meghatározása: 
 

• a sportolás iránti igény felkeltése, a társadalom sporttal és egészséggel 
kapcsolatos szemléletének fokozatos átalakításával; 

• a lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, a szabadidı 
kulturált eltöltése feltételeinek javítása; 

• olyan szabadidıs programok megvalósítása, amely alapvetıen a város 
lakosságának lelki és testi egészségét, jó közérzetét szolgálja, lehetıvé teszi a 
nık, a családok és a hátrányos helyzető társadalmi csoportok rendszeres 
sportolását is; 

• olyan szabadidıs tevékenységek elıtérbe helyezése, illetve támogatása 
(elsısorban programfinanszírozással), melyek eredményeként a lehetı 
legtöbb embert lehet „megmozgatni”; 

• a szabadidısport és egészséges életmódra nevelés komplex kezelése: a 
mozgás, az egészség, a táplálkozás összekapcsolása, együttes megjelenése. 

 
 
 
 
 



A helyzetelemzésbıl és célmeghatározásból adódó feladatok: 
 

• minél több résztvevıt kell bevonni a szabadidısportba; segíteni kell a 
szervezett, regisztrált szabadidı-sportolók létszámának (dinamikus) 
növelését; 

• szükséges a szemléletváltás ösztönzése direkt és indirekt kommunikációs 
eszközökkel; 

• felvilágosítást kell adni az alapvetı sportolási lehetıségekrıl (információ, 
szaktanácsadás, média közvetlen bevonásával); 

• törekedni kell a városban és környékén meglévı természeti és 
infrastrukturális adottságoknak a szabadidısportban történı jobb 
kihasználására, 

• javítani kell a szabadidısport tárgyi, személyi és létesítményi feltételeit; 
ösztönözni kell a meglévı önkormányzati sportlétesítmények több funkciós – 
szabadidısport és rekreációs célú – használatát; fejleszteni kell a szabadtéri 
és szabadidısport létesítményeket; 

• támogatni kell a helyi kezdeményezéseket, a hagyományok felélesztését; a 
tömegeket megmozgató elsısorban kistérségi és helyi szabadidıs 
rendezvényeket és a rendszeres sportolást népszerősítı programok 
szervezését; 

• szorgalmazni és támogatni kell az öntevékenységre épülı szabadidısport 
kiteljesedését; 

• a legmeghatározóbb szabadidısport egyesülettel (DÖKE) történı szorosabb, 
hosszabb távú együttmőködés, a rendezvényeik népszerősítésében való 
részvétel: propagálás a különbözı csatornákon keresztül. 

 
V. Versenysport, utánpótlás-nevelés 

 
A jelenkor szakirodalmai szerint: 
A versenysport minden olyan sport-aktivitás, amelyet igazolt keretek között, 
versenyszerően őznek. Ebbe beletartozik a gyermek, ifjúsági és felnıtt korosztály 
sportolásai a sportágaktól függetlenül.  Magában a kifejezésben is benne van, hogy 
verseny, ami azt jelenti, hogy adott sportágban meghatározott szabályrendszerben 
mérik össze tudásukat. A versenysportban szereplık magunkat döntı többségében 
amatır sportolónak tartják, ezért is különböztetjük meg a versenysportot az 
élsporttól. 
Élsport a versenysport csúcsa. A hivatásszerő, egyre jobb hazai és nemzetközi 
eredmények eléréséért, igazolt keretek között végzett sporttevékenység, mely 
tudományos támogatottsággal, professzionális módszerekkel történik.  



A versenyrendszer Itt már nagyfokon szabályozott, hierarchikusan felépített, a 
nemzetközi versenyrendszerhez kapcsolódó. Az élsportban kiemelten jelenik meg a 
szórakoztatás és az üzleti érdek.  
Az élsportban foglalkoztatottak döntı többsége fıállású, úgynevezett profi 
sportoló, akinek egyetlen feladata a felkészülés és a versenyzés. 
Az úgynevezett látványsportágban jól elkülöníthetı, hiszen osztályokra bontja a 
részvevıket. A legmagasabb osztályban élsport szinten mőködı versenyzés 
biztosított, míg alacsonyabb osztályban a versenyzés kerül elıtérbe. 
 
Mindkét terület alapja az utánpótlás-nevelés, melynek célja, az élsport és 
versenysport céljaival összhangban kettıs: egyrészt széles tömegbázis 
megteremtése, másrészt a tehetséggondozás. Minden sportág maga dolgozza ki 
sportágfejlesztési koncepcióját, építi fel az utánpótlás nevelés bázisait. Megjelentek 
az akadémiai jellegő sportképzések, melyek a versenyszerő sportolást iskolai 
rendszerrel kapcsolják össze. 
 

Általános helyzetkép 
 
Az igazolt versenyzık több mint fele a gyermek korosztályból kerül ki. A 
versenyengedélyek száma alapján a legnépszerőbb, legtöbb gyermeket és felnıttet 
megmozgató sportágak a labdajátékok. Magyarországon ezek közül a jégkorong, a 
kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgás, a röplabda és a vízilabda sportágakban van a 
legtöbb versenyengedéllyel rendelkezı sportoló. A sportágak jelentıségét – a 
létszám adatok mellett – közösségteremtı hatásuk is erısíti. Városunkban a 
kézilabda, labdarúgás, kosárlabda sportágakban van a legtöbb igazolt versenyzı. A 
ma már kiemelt látványsportágak versenyzıi egyre nagyobb sikereket érnek el 
utánpótlás szinten.  
 
A Komlói Bányász Sport Klub 7 szakosztálya összesen 260 igazolt sportolót foglal 
magába.  
 

Szakosztályi létszámok 
1. Labdarúgás 129 
2 Labdarúgás Öregfiúk 17 
3. Kosárlabda 38 
4. Asztalitenisz 35 
5. Sakk  28 
6.  Teke 12 
7. Atlétika 1 



Komló városban az elmúlt 20 év legsikeresebb szakosztálya a kézilabda. A Gagarin 
Általános Iskolában mőködı sporttagozat kitőnı hátországot jelent az 
egyesületnek. Hosszú évtizedek óta sikeres az utánpótlás nevelés.  
A szakosztályt sportvállalkozásként a Komló Sport Kft. mőködteti. Nyugodt, 
kiegyensúlyozott körülmények, szakképzett, testnevelési egyetemet végzett edzık 
biztosítják a sikeres szereplést. Hat korcsoportban közel 90 gyermek és a felnıtt 
NB I/B osztályban szereplı csapat 15 játékosa versenyez hétrıl hétre.  
2011. szeptemberéig elkészül a sportág négyéves szakmai programja, melyet az 
újonnan készülı sporttörvény is megkövetel. Általános iskola elsı osztályától az 
egyetemi tanulmányok befejezéséig biztosítják a versenyzést. Ezt követıen 
elsısorban helyi játékosokkal teletőzdelt felnıtt csapatban nyílik továbbsportolásra 
lehetıség.  
Együttmőködése a pécsi tudományegyetemmel hosszú évek óta kitőnı, ennek 
keretében játékosai folyamatosan szerepelnek az egyetem csapatában. Idén sikerült 
megnyerni az egyetemek közötti országos bajnokságot. A csapatban 6 játékos is 
helyet kapott, ami azt bizonyítja, hogy a sportolás mellett a versenyzık oktatására 
is nagy hangsúlyt fektetünk. 
2013-ra szeretnék elérni, hogy a helyi középiskolában is legyen testnevelés tagozat, 
így az általános iskola és az egyetem közötti intervallumban is Komlón 
biztosítanánk a versenyzık oktatását. 
Akadémiai mintára épülı kézilabda iskola 2015-tıl kezdhetne mőködni a Gagarin 
Általános Iskola és a Nagy László Gimnázium bevonásával.   
 
 

Fejlesztési irányok, feladatok, célok 
 
Célok meghatározása: 
 

• a városi eredményesség javítása; 
• a sporttal foglalkozó szervezetek mőködıképességének megırzése;  
• a sportszféra és az állami/önkormányzati támogatás szemléletváltásának 

elısegítése; a helyi szinten értéket képviselı sportágak helyi szintő 
támogatása; 

• a lakosság látványsporttal kapcsolatos igényének kielégítése; 
• a versenysport utánpótlás-bázisának szélesítése; a versenyszerően sportolók 

számának növelése; 
• a becsületes, sportszerő sportolás, az olimpiai eszme népszerősítése. 

 
 



A helyzetelemzésbıl és célmeghatározásból adódó feladatok: 
 

• el kell ismerni a sportegyesületek, sportvállalkozások munkáját, segíteni kell 
mőködésüket, támogatni szükséges az utánpótlás-nevelési tevékenységeket. 
Segíteni kell a városban mőködı sportegyesületek (sportági) összefogását, 
együttmőködését,  

•  költségvetési források függvényében biztosítani kell a városi egyesületek 
mőködésének alapvetı feltételeit;  

 

VI. A fogyatékkal élık sportja 
 
A testileg, szellemileg akadályozottak sportja az elmúlt évtizedben folyamatosan 
fejlıdött. A 80-as évektıl a városban mőködı Tompa Mihály Úti Óvoda, Általános 
Iskola és Diákotthon foglalta magába mindezt. Ottó György, majd Kerekes Sándor 
testnevelı vezetésével, heti rendszerességgel labdarúgó és atlétikai foglalkozásokat 
tartottak közel 40 értelmileg akadályozott gyermek részére. Az iskolából kikerülı 
gyermekek a helyi szakképzı intézet speciális tagozatán folytatták tanulmányukat, 
és sportolásukat immár Wágner László irányításával.  
A 2000-es évekre komoly országos és nemzetközi sikereknek örülhettünk. A 
Wágner László irányította csapatból hárman a tanulásban akadályozottak magyar 
labdarúgó válogatottjának tagjai lettek. Világ- és Európa bajnoki helyezések, 
külföldi meghívások a sikerek részei. 2010-ben sikerült kijutniuk Dél-Afrikába is. 
Atlétikában szintén a tanulásban akadályozottak szerepeltek kimagaslóan, hiszen 
többször országos diákolimpiai gyızelmeknek tapsolhattunk.   
A gyermekek részére heti rendszerességgel biztosított az edzéslehetıség. 
Valamennyi sikerrıl részletesen beszámolt a helyi média. 
A testi fogyatékosok közül kiemelendı a Vakok és Gyengénlátók teke 
szakosztálya, valamint a Fehérbot Kajak Egyesület. 
Önkormányzatunk hosszú évek óta támogatja látássérült embertársaink sportolását 
a KBSK sporttelepen mőködı tekepályán, valamint a nem költségvetési szervek 
részére kiírt pályázaton keresztül anyagilag a versenyzést. A Fehér Bot Kajak 
Egyesület pedig iroda helyiséget kapott.  
Mindezek mellett akadálymentesített sportközpont és horgásztanya várja a 
sportolni vágyókat. 
A következı években továbbra is segítjük meglévı egyesületeinket. 
Sportlétesítményeink alkalmasak az egyre nagyobb népszerőségnek örvendı 
csörgılabda mérkızések és edzések lebonyolítására. 
 



VII. A sportlétesítmény-helyzet, -ellátottság 
 
Sportlétesítménynek, illetve sportcélú ingatlannak nevezik a hatályos jogszabályok 
azt az ingatlant, ingatlanrészt, amelynek alapvetı rendeletetése, hogy a 
Sporttörvényben meghatározott sporttevékenységre használják. A 
sportlétesítmények közül (a definiálás körében) a legjellemzıbb a sportpálya, a 
sporttelep, a sportcsarnok, a tornaterem, az uszoda, a teniszpálya, stb. 

Városi helyzetkép 
 
A Komlói Bányász Sport Klub telephelyén megtalálható füves pálya hitelesítve van 
és alkalmas bajnoki mérkızések lebonyolítására. Emellett megtalálható egy-egy 
füves, salakos és mőfüves edzıpálya, sportcsarnok, asztalitenisz csarnok, 
futófolyosó és kiszolgáló létesítmények.  
 
A fedett sportlétesítmények nagy része a közoktatási intézmények mellett található 
tornaszoba, tornaterem, illetve tornacsarnok. Számuk – a megyére levetítve – a 
közoktatási intézmények átszervezésével párhuzamosan csökken. A fennmaradó 
közoktatási intézmények egy része továbbra is tornaterem hiánnyal küzd, ami az 
iskolai testnevelés és diáksport feltételbeli problémáit tovább súlyosbítja, hiszen a 
tornaszoba nem felel meg a tanórai követelményeknek, a diákok mozgásigényének.  
 
Városunkban található sportlétesítmények:  

• Sportközpont (sportcsarnok, tanuszoda), 
• Gagarin Általános Iskola tornaterme, 
• KBSK füves edzıpályák, mőfüves sportpálya világítással, 2 db tornacsarnok, 

fedett futófolyosó, elektromos tekepálya, 
• a Móricz Zsigmond utcai tenisztelepen több salakos teniszpálya, 
• európai színvonalú, motocross pálya, dirtpark, 
• a helyi lovas egyesületek által alakított akadálypályákon lovaglási lehetıség 

biztosított. 
  

Fejlesztési irányok, feladatok 
 
Célok meghatározása: 
 

• a sportlétesítmény ellátottságának, – helyzetének javítása, a 
sportlétesítményekhez való hozzáférés elısegítése; 



• a tulajdonában lévı sportlétesítmények hatékonyabb fenntartása és 
üzemeltetése; 

• a tulajdonában lévı sportlétesítmények fejlesztése, az infrastruktúra és az 
eszközellátottság sportfunkcióinak erısítése. 

 
A helyzetelemzésbıl és célmeghatározásból adódó feladatok: 
 

• az országos sportlétesítmény-fejlesztési akciókban való (lehetıség szerinti) 
részvétel a tulajdonban lévı sportlétesítmények, különösen a sporttábor 
fejlesztése érdekében,  

• az országos sportlétesítmény-fejlesztési akciókban a települési 
önkormányzatok részvételének segítése, támogatása; 

 

VIII. A sportfinanszírozás 

 

Helyzetelemzés 
 
A sport területét is alapvetıen befolyásoló elem a finanszírozás. A sportra fordított 
összegek négy fı részbıl tevıdnek össze: kormányzati források, önkormányzati 
források, vállalati és médiaforrások, háztartási források. 
A magyarországi sportfinanszírozás döntıen az állami és az önkormányzati 
forrásokra épül jelenleg. A még gyenge mecenatúra rendszere mellett a 
szponzorálás egyre nagyobb mértéket ölt, de még nem nyújt elegendıen erıs 
finanszírozási támaszt a versenysportoknak. A háztartások szerepe a 
sportfinanszírozásban nem elég jelentıs, egy szők társadalmi réteg képes csak részt 
venni. A szülıi, családi kiadások, hozzájárulások mértéke – fıképpen az 
utánpótlássportban – jelentıs. 
A kizárólag állami és önkormányzati szerepkör a sportfinanszírozásban egyre 
szőkösebb kereteket szab a helyi sportfeladatok ellátásához, továbbá fellelhetık a 
jelenlegi finanszírozási rendszerben fogyatékosságok (magas mőködési költségek, 
pályázati alapú finanszírozás alacsony aránya). 
A sportfinanszírozás megújítása egyszerre célozza a a források hatékonyabb 
felhasználását, valamint a sportra fordítható források növelését.  
2011-ben kerülnek elfogadásra a sporttal kapcsolatos szükséges jogszabályok az 
Európai Unióval folytatott eredményes tárgyalást követıen. 
 



Fejlesztési irányok, feladatok 
 
Komló Város Önkormányzata a lehetıségeihez mérten pályázati úton támogatja a 
sportegyesületek, klubok mőködését, valamint a szabadidı és tömegsportot. Az 
elsıdleges cél a sport általános támogatása, a sportolás feltételeinek megteremtése.  
 
A finanszírozandó területeket és feladatokat célszerő a sport színterei mentén 
megfogalmazni az alábbiak szerint: 
 

• A városi sportélet finanszírozásában a háztartások, illetve a vállalati szféra 
jelenleginél nagyobb arányú részvételét az önkormányzatnak is ösztönöznie 
kell. 

• Kiegészítı tıke teremthetı európai uniós forrásokból az Új Széchenyi Terv, 
a Területi Együttmőködési (ETE, IPA, ENPI), valamint az EGT és Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus programjain keresztül. A sport területén 
kitőzött társadalmi célok és a meghatározott fejlesztési prioritások között 
összhang van. Ezen forrásokhoz elsısorban komplex fejlesztések és 
kapcsolódó területek (mint a képzés, esélyegyenlıség, regionális kapcsolatok 
stb.) esetében lehet hozzáférni. 

• A szakmai programok finanszírozásának ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kell 
kapnia. Olyan helyzetet kell teremteni, ahol minden sportszervezet a jól 
kidolgozott, hosszú távú szakmai programjához kap támogatást.  

 
Célok meghatározása: 
 

• a sportra fordítható források növelése, a források hatékonyabb felhasználása;  
• élvezzen elınyt a mőködési támogatásokkal szemben a szakmai programok 

támogatása  
• a pénzelosztás kapcsán minél több pénznek kell jutnia közvetlenül a 

sportolókhoz, sportegyesületekhez, leginkább a gyermek, ifjúsági 
korosztályú versenyzıkre, és az eredményes utánpótlás-neveléssel 
foglalkozó sportszervezetekre; 

• szükséges az együttmőködések kialakítása a sportszervezetek bevételeinek 
növelése érdekében. 

 
 
 
 
 



A helyzetelemzésbıl és célmeghatározásból adódó feladatok: 
 

• a célok megvalósítása érdekében az önkormányzatok a lehetı 
leghatékonyabban gazdálkodjanak a meglévı forrásokkal; 

• a városi sportszervezetek mőködéséhez szükséges alapvetı feltételek 
biztosítását – az érintettek bevonásával – újra kell gondolni, segíteni kell a 
sportszervezetek mőködési kiadásainak racionalizálását, a költség-hatékony 
megoldások alkalmazását; 

• a sportszervezetek racionálisabb mőködtetése érdekében őjra kell gondolni 
szükséges feladataikat, szervezeti kereteiket. 

 

IX. A sport szervezeti- és irányítási rendszere 
 
A sportról szóló törvény (2004. évi I. tv.) sportszervezetnek minısíti a 
sportegyesületeket és a sportvállalkozásokat. A sportegyesületek társadalmi 
szervezetek, amelyek alaptevékenysége a sporttevékenység, illetve a 
sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Amennyiben a sporttevékenység a 
közoktatási intézmények tanulóira, a diákokra irányul, akkor diáksport egyesületrıl 
beszélünk.  
 
A diáksport egyesületek, iskolai sportkörök kapcsolatban állnak a területi diáksport 
bizottságokkal, amelyek végzik az iskolai sportkörök, iskolai sportegyesületek 
tevékenységének összehangolását. Alapfeladatuk a diákok mozgásos életmódra 
nevelésének segítése. 
  
Helyzetelemzés 
 
A sport szervezeti felépítése túlstrukturált jelenleg. A civil sportigazgatást tagolt, 
de nem decentralizált szervezeti felépítés jellemezte, az egyes területeken központi 
köztestületek mőködnek. A sport részterületei között nem biztosított az átjárás, 
ugyanakkor szervezeti szempontból átfedések tapasztalhatóak. 
Sok szervezet, nagyszámú apparátussal, magas mőködési költséggel 
tevékenykedik. Jellemzıek a vertikális és a horizontális kommunikáció nehézségei, 
továbbá az együttmőködés hiánya. 
 
A sportigazgatás is az országos – megyei - települési struktúrára épül a 
közigazgatási rendszerhez hasonlóan. Városi szinten is kevés helyen, a 
kistelepüléseken pedig egyáltalán nincs sportigazgatásban foglalkoztatott 
szakembere az önkormányzatoknak. A központi sportigazgatási szerv korábban 



elindította az ún. Kistérségi Sportmenedzser Hálózat kiépítését. Többcélú kistérségi 
társulások pályázhattak helyi sportmenedzser alkalmazására.  
 
A helyi önkormányzatoknál a foglalkoztatást nehezíti az, hogy nincs mellérendelve 
kötött felhasználású állami normatíva a Sporttörvényben elıírt feladatok 
ellátásához. Ez nehezíti az önként vállalt feladatok ellátását is.  
 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény a helyi önkormányzat feladataként határozza 
meg a helyi sportfejlesztési koncepció kialakítását, és annak megvalósításáról való 
gondoskodást, valamint a célkitőzéseivel összhangban a helyi sportszervezetekkel, 
sportszövetségekkel való együttmőködést. 
 

Fejlesztési irányok, feladatok 
 
Célok meghatározása: 
 

• szorosabb együttmőködés kialakítása a sport ágazat szereplıivel, elsısorban 
a sport területén felmerülı feladatok megosztásában és az 
információáramlásban. 

 
A helyzetelemzésbıl és célmeghatározásból adódó feladatok: 
 

• a városi sportfeladatok ellátásához a megfelelı humánerıforrás biztosítása, a 
szervezeti keret stabilitásának megalapozása; 

• a területi sportigazgatásban a szubszidiaritás és decentralizáció elvének 
érvényesítése; a döntések elıkészítésének szakaszában az érintettek 
bevonása; 

• sportiroda létrehozása: a sportegyesületek, szervezetek információs, 
találkozási központja. Összehangolja a városban lebonyolításra kerülı 
sportrendezvényeket, sportegyesületek munkáját; 

• sportnaptár: sportiroda keretein belül információs fal, amely az érdeklıdök 
részére biztosít tájékozódást a városon belüli sporteseményekrıl; 

• sportfórum: az önkormányzat koordinálásával mőködı kerekasztal, a város 
legjelentısebb sportegyesületeinek, sportszervezeteinek, vezetıinek 
részvételével; 

 
 
 
 



X. A sport innovatív elemei 
 
 
A sportot befolyásoló további mozgatórugók alapvetıen a sportszakember-képzés, 
a sportegészségügy, a sporttudomány, a sportinformációs rendszer, valamint a 
határon túli sportkapcsolatok. 
 
A sportorvoslás a fizikai aktivitást és a sport tudományos és gyakorló orvosi 
vonatkozásait jelenti. Ide tartozik a magas szintő fizikai aktivitást végzı 
versenysportolók egészségügyi ellátása. A sportegészségügy integrálja az 
orvostudomány mindazon területeit, ahol a testmozgás a terápia és a rehabilitáció 
eszközeként felhasználható.  
 
Az állami sportinformációs rendszerrıl szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 
meghatározza az adatszolgáltatásra kötelezettek körét. A sportszervezetek, 
sportközalapítványok, sportszövetségek, meglévı sportlétesítmények tulajdonosai 
szolgáltatnak adatot. a sportigazgatási szervnek a sportági szakszövetség részére. 
Az adatszolgáltatásra kötelezettek az adatokat a valóságnak megfelelı tartalommal, 
megszabott határidıben és meghatározott módon kötelesek szolgáltatni. 
 
A sport önálló nemzetközi kapcsolatrendszert tart fenn, amelyeket a sport és a 
külpolitika kettıssége jellemez. A sporttal kapcsolatos nemzetközi tevékenység 
egyfelıl az ország külpolitikai kapcsolatrendszerébe ágyazódik, másfelıl az állami 
és civil sportigazgatás szakmai igényeihez igazodik. 
 
A kapcsolatok elsısorban versenyek, edzıtáborozások, sportszakmai 
továbbképzések formájában realizálódnak. Gyakoriságuk általában évenkénti, oda-
vissza alapon mőködık. A sportolók létszámát tekintve 15-20 fı fogadása, illetve 
utaztatása jellemzı.  
Több esetben ezek a kapcsolatrendszerek túlmutatnak a sporton, hiszen nagy részük 
hagyományırzı, kulturális eseményekhez is kötıdik. Kiemelt területnek 
számítanak a nagy nemzetközi sportesemények (például: kosárlabdában, úszásban, 
sakkban, tájfutásban), melyek az események súlypontozott helyszínei. 
 
A nemzetközi találkozókat döntıen az anyagi kondíciók határozzák meg. A 
sportegyesületek szponzorok és a résztvevık hozzájárulását, olykor a helyi 
önkormányzat segítségét veszik igénybe a kiutazások, a kinn tartózkodás és a 
vendégek fogadásának költségeinek fedezésére.  
 



Fejlesztési irányok, feladatok 
 
Célok meghatározása: 
 

• a város sportszakember-ellátottságának növelése; 
• a városi sportolók rendszeres sportorvosi alkalmassági- és 

szőrıvizsgálatának segítése; 
• a mozgásban gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító 

tevékenység támogatása; 
• részvétel az állami sportinformációs rendszer mőködtetésében. 
• a város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, különös tekintettel a 

sportterületet is magukban hordozó kapcsolatokra; 
 

A helyzetelemzésbıl és célmeghatározásból adódó feladatok: 
 

• a sportszakember-képzés támogatása és népszerősítése; 
• rendszeres sportorvosi alkalmassági- és szőrıvizsgálatok helyi szintő 

feltételeinek megteremtésének támogatása; 
• közremőködés a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos 

felvilágosító tevékenységben. 
 

 

 

 

 

A sportkoncepcióhoz felhasznált források: 

  

• Fehér könyv a sportról (Európai Bizottság) 
• 2004. évi I. törvény a sportról 
• Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI.27.) OGY határozat 
• A Baranya Megyei Önkormányzat Testnevelési- és Sportkoncepciója 
• Komló Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

 
 



26. sz. napirend 
 
Bejelentések 
 
 
dr. Barbarics Ildikó  a Jó Szerencsét újságban megjelent, a korkedvezményes 
nyugdíjazásról szóló cikk kapcsán elmondta, hogy folyamatosan errıl hallani. Elıször 
arról volt szó, hogy mindenkit érint a kérdés, most már azt mondják, hogy csak a BM 
dolgozókat. Jó lenne végre helyretenni a kérdést.  
 
Borbás Sándor tájékoztatta a jelenlévıket, hogy május 18-án Budapesten részt vett az 
Európai Ifjúsági Hét keretében rendezett Parlamenti Ifjúsági Napon közel 20 komlói 
gimnazista, szakközépiskolás és szakiskolás fiatallal együtt. Az országból 12-15 
csoportnak nyílt erre lehetısége és Komló köztük volt. A szervezımunkáért köszöntet 
mondott Topolcsányi Dánielnek, aki a Nagy László gimnázium tanulója.  
Értesítette a testületet, hogy június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján trianoni 
megemlékezést tart a Komlói Erdélyi Kör, mely rendezvényt Komló Város 
Önkormányzata is támogatja. A szervezık mindenkit szeretettel várnak. 
 
Kupás Tamás Levente a sportkoncepció kapcsán megköszönte a Balogh Bettina, Szigeti 
Szabolcs, Ordas Miklós, Iván Attila, Halász Gábor, Vertike Erika, Gyıri János és Huszár 
Zoltán munkáját, segítségükre a továbbiakban is számítanak. 
 
Polics József köszönetet mondott a III. Bányásztalálkozó szervezıinek és támogatóinak, a 
Szigetvári Takarékszövetkezetnek, a Nemzeti Civil Alapnak, a Hosszúhetény Fejlıdéséért 
Alapítványnak, a Hosszúhetényi Civil Szervezetek Parlamentjének, a Kİ-KA Kı és 
Kavicsbányászati Kft-nek, a Jégl-H Kft-nek, a Komló-Víz Kft-nek, a Hétrıl-Hétre 
Hirdetı Újságnak, a Komlói Kirakatnak, a Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezetnek. 
A dandár támogatását Komló Város Önkormányzata biztosította.  
A korkedvezményes nyugdíjazással kapcsolatban elmondta, hogy ez nem helyi, hanem 
parlamenti téma.  
 
 
A polgármester a nyilvános ülést 18 óra 20 perckor lezárta és zárt ülés tartását rendelt el.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 


