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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
2012. március 8-i ülésérıl 

 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
jelen van 14 fı képviselı. Mink Ernı képviselı igazoltan volt távol. 
 
A polgármester 16 óra 3 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester 12. számú napirendként a „Tőzoltóság átadása” címő szóbeli napirend 
felvételét javasolta, melyhez a határozati javaslat mellékleteivel együtt e-mailben 
kiküldésre került (meghívóhoz csatolva). 
 
A polgármester a kiküldött napirendek tárgyalását – a módosítással együttesen - 
szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület kézfeltartással, 14 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott. 
 

 
1. sz. napirend 

 
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
E-mailben kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt idıszakban 
végzett tevékenységérıl szóló beszámoló (elıterjesztéshez csatolva). 
 
dr. Barbarics Ildikó  a Solar céggel kapcsolatban arról érdeklıdött, hogy tudják-e tartani 
az elızetes terveknek megfelelıen a március végi határidıt. 
A vízmő kapcsán érdeklıdött, hogy tárgyaltak-e a DRV-vel, mivel a társulás a 
továbbiakban nem mőködhet önállóan. 
 
Kispál László a kórházról érdeklıdött. 
 
Polics József a Solar Kft-rıl elmondta, hogy a testület március 31-ig hosszabbította meg a 
szerzıdést, április 30-i beszámolási kötelezettséggel. Mindennapos egyeztetések után 
eljutott az ügy oda, hogy a Solar Kft. új tulajdonosa a munkaügyi központban egyeztetett 
a mai nap folyamán. 



Nagyon feszített munkatempóval kell dolgozni, hogy megvalósuljon a beruházás. A MAG 
Zrt., mint közremőködı szervezet helyszíni ellenırzést tartott és megadta a határidı 
hosszabbítást. Március 31-ig biztosan nem fog elkészülni 100 %-ban a beruházás. 
A vízmővel kapcsolatban elmondta, hogy folyamatosak az egyeztetések – akár a kórház 
vonatkozásában – mire kell, el fognak jutni abba az állapotba, ami a cél. A jelenlegi 
törvényi háttér nem tesz lehetıvé bizonyos dolgokat és több olyan feltételt kell teljesíteni, 
amire a Komló-Víz Kft. azért nem alkalmas, mert az elızı ciklusokban beleengedtek a 
szervezetbe olyan gazdasági társaságokat, amelyek a törvény szerint nem megengedhetık. 
A DRV 25 %-os tulajdonát is rendezni kell. A DRV azért lett a rendszerbe beengedve, 
hogy „csöpögtessen” egy kis pénzt az uszodához.  
A DRV több mint 90 %-ban állami tulajdonú vállalat, jelenleg a taggyőlésen egyetlen 3/4-
es határozatot sem szavazott meg. Egy-két nem kardinális kérdést leszámítva, jogszerő 
határozatot a legutóbbi taggyőlésen nem hoztak. 
A parlamentben több polgármesterrel együttesen azon dolgoznak, hogy a viziközmő 
törvény végrehajtási rendelete úgy legyen szabályozva, ami lehetıvé teszi az ún. holding 
mőködését. Ez azt jelentené, ha a DRV-vel sikerül megállapodni, valamint a Pécsi 
Vízmővet és az Aquainvestet kivásárolnák, kitennék, stb. a Komló-Víz Kft-bıl, akkor 
lehetne a törvényi feltételeket teljesíteni. A Baranya Víz Kft-t tudnák elképzelni mint a 
holding anyavállalatát és a volt komlói szolgáltatót, mint üzemigazgatóságot.  
A következı, parlamenten belüli külön egyeztetésre március 19-én kerül sor. 
Remélhetıleg áprilisban a tervezett ütemterv szerint elfogadásra kerül az a végrehajtási 
rendelet, ami lehetıvé teszi a mőködést. Kedden a Komló-Víz Kft ügyvezetıje és a 
hivatal ügyintézıje társaságában találkozik Siófokon a DRV vezérigazgatójával és 
folytatják az egyeztetést. 
A kórházzal kapcsolatban elmondta, hogy az ügyben sikerrel tárgyalt a parlamentben. A 
január végi bıvített kórházi igényt fogadták el. Egy évvel ezelıtt a komlói szakma azt 
kérte, hogy 20 belgyógyászati ágy, egynapos sebészet, ápolási-, rehabilitációs ágyak 
legyenek. Ez idén január 24-én kibıvült 10 elektív sebészeti ággyal. A mai nap ez került 
konszenzus alá úgy, hogy a 10 elektív sebészeti ágy és a 20 belgyógyászati ágy 
fenntartása az egyetemmel funkiconális integráció keretében valósul meg.  
Már többször elhangzott, hogy a komlói kórházban 165 ágy volt és annyi is lesz. 
Amennyiben a 20 ágyas kardiológiai rechabilitáció is fennmarad a konszenzusos 
javaslaton, akkor az ágyszám bıvülni fog. Államtitkár úrtól azt a tájékoztatást kapta, hogy 
a komlói mentıállomás megmarad és a hozzá kapcsolódó technikai fejlesztés megvalósul.  
A komlói kórház az ún. TIOP 2.1.3. pályázaton a sürgısségi betegellátás, járó beteg 
ellátás fejlesztésére pályázatot fog benyújtani. Ami magában foglal gépmőszer fejlesztést, 
olyan építészeti átalakításokat, melyek a komfortfokozat javítását szolgálják.  
A pulmonológiai rechabilitáció területén 200 m Ft-os fejlesztés van folyamatban, melyet a 
komlói kórházban fognak végrehajtani. A beruházások átfutási ideje 2-3 év.  
Köszönetet mondott mindenkinek, aki ebben a munkában segítette. 
 
Kispál László véleménye szerint, amit a kórháznál elértek, az fél siker, a város 
megmenekült, talán az orvosok sem távoznak.  



Komlón 24,2 %-os a munkanélküliség, az ellenzék meg fog szavazni minden idıpont 
módosítást a Solar gyár esetében, hiszen 100 munkahelyrıl van szó.  
 
Tasnádi László megemlítette, hogy február 25-én volt a „Kommunizmus áldozatainak 
napja”, melyrıl tudomása szerint csak a Jobbik emlékezett meg. Hiányolta, hogy sem a 
Fidesz, sem a városvezetés nem szervezett megemlékezést. Továbbá furcsának találta, 
hogy a helyszínen az Új Magyar Gárda tagjait igazoltatták. 
 
 
A képviselık között némi vita alakult ki a kórházért való tüntetés kapcsán.  
 
 
Polics József elmondta, hogy a Fidesz a maga módján megemlékezett a kommunizmus 
áldozatairól, nem az utcán, hanem más módon.  
 
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: 
 

26/2012. (III.8.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok 
munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, valamint az önkormányzat 
tisztségviselıinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
A képviselı-testület tudomásul veszi: 
 

� a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének 
jegyzıkönyvében foglaltakat, 

� a beruházásokról, pályázatokról, peres ügyekrıl szóló tájékoztatást, 
� a rendkívüli idıjárás kapcsán tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatást, 
� a helyi autóbusz menetrend módosításáról szóló tájékoztatót, 
� a Komló-Víz Kft.-beli üzletrészvásárlással kapcsolatos tájékoztatót, valamint 
� a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói 

Kirendeltségének tájékoztatóját a munkaügyi helyzetrıl. 
 

Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson 
vezettesse át.  
 
Határid ı: 2012. március 25. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 



2. sz. napirend 
 
Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmőre kiírt pályázat elbírálása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Főkı Béla   szobrászmővész 
   Mosonyi Tamás  szobrászmővész 
   Vanyúr István  szobrászmővész 

 
 

A gazdasági, településfejlesztési bizottság Vanyúr István szobrászmővész 2. sz. 
alkotását javasolta elfogadásra. 
 
Tasnádi László megjegyezte, hogy eddig elég kevés összeg győlt össze az alszámlán, és 
javasolta, hogy támogató jegyeket adjanak ki, mert a személyes megkeresés hatékonyabb 
lehet, mivel a banki befizetés egyeseknek gondot okozhat. 
 
Polics József elmondta, hogy egy levelet juttattak el a képviselıkhöz, mely tartalmazza a 
számlaszámot, amire teljesíteni lehet befizetéseket, ha valakinek ez gondot okozna, az 
megkapja a segítséget. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot - a bizottsági javaslattal együttesen - szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2012. (III.8.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a képviselı-testület 218/2011. (XI.24.) Kt. határozatával létrehozott 
ideiglenes bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Nemzeti 
Összetartozás jegyében állítandó emlékmőre kiírt pályázatra benyújtott munkákról szóló 
elıterjesztést. 

 

1. A képviselı-testület Vanyúr István pályamővét nyilvánítja nyertesnek azzal, hogy az 
emlékmő megépítésérıl külön határozattal dönt legkésıbb 2013. december 31-ig. 
Amennyiben a „Nemzeti összetartozás emlékmő” megnevezéső alszámlán nem 
jelentkezik legkésıbb 2013. december 20-án a megvalósításhoz szükséges 2,4 millió 
Ft-os egyenleg, akkor a pályázaton nyertes emlékmő megrendelésére a késıbbiekben 
sem kerülhet sor, alkotásával 2014. január 1-jétıl szabadon rendelkezhet Vanyúr 
István szobrászmővész. 

 



2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázatra 
meghívott szobrászmővészek egyenkénti 200.000 Ft összegő tervezési (részvételi) 
díjának kifizetésérıl. 

 
Határid ı:  2012. március 31. 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 
 
Polics József megköszönte a szobrászmővészek munkáját és gratulált Vanyúr Istánnak. 
 
 

3. sz. napirend 
 
2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
E-mailben kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény (elıterjesztéshez csatolva). 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 14 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
2/2012. (III.9.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL 
szóló 8/2011. (II.25.)  számú rendelet (továbbiakban: kvr.) m ó d o s í t á s á r ó l 

 
Komló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2011. évi 
költségvetés fı elıirányzata:  
 
a./ bevétel fıösszege: 6.569.820.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 7.502.593.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 932.773.000 Ft 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
felhalmozás és felújítási célú bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 1.371.978.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 1.371.978.000 Ft-ra 
módosul. 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló 
város mőködési bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 5.197.842.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 6.130.615.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 932.773.000 Ft. 

 
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (1) bekezdésében elıírt kiemelt elıirányzatok az alábbiak 
szerint változnak: 
 
1. személyi jellegő kiadások 1.931.348.000 Ft 
2. munkaadókat terhelı járulékok 489.312.000 Ft 
3. dologi jellegő kiadások 1.661.164.000 Ft 
4. ellátottak pénzbeli juttatása 22.570.000 Ft 
5. felhalmozási kiadások  1.190.625.000 Ft 
6. speciális támogatások 196.671.000 Ft 
7. egyéb kiadások 2.010.903.000 Ft 
8.  költségvetési létszámkeret 711 fıben állapítja meg 
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 932 fıben állapítja meg. 
 



  
 

2. § 
 

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 195.401.000 Ft-ra változik. 
 

- mőködési céltartalék: 125.548.000 Ft 
- mőködési általános tartalék: 0 Ft 
- fejlesztési céltartalék: 69.853.000 Ft 

 
 

3. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon, 2011. december 31-i hatállyal lép hatályba. 
 
 
Komló, 2012. március 8. 
 
 
 
 
dr. Vaskó Ernı         Polics József 
címzetes fıjegyzı        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Költségvetési intézmények 2011. évi elıirányzata

Köteles és nem köteles feladatok együtt (ezer forintban) 2. sz. melléklet

Személyi 
juttatás

Munkaadó- 
kat terhelı 

járulék

Dologi 
kiadás

Ellátot-tak 
pénzbeni 
juttatása

Mőködési 
(Áht-n 

kívüli,belüli

Felhalmo-
zási(beruh.  

felúj.)

Társ.,szoc.p.
e.jutt.tám.

Általános iskolák, óvodák, bölcs ıde

Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk. 
és Óvoda 1 109905 27460 55174 2340 194879 0 0 0 275 0 0 0 195154

Szilvási Nev-Okt.Közp., 
Óvoda, Ált.Isk. 2 190211 48487 91819 2806 333323 67 0 0 355 0 0 0 333745
Kenderföldi-Somági 
Ált.Isk.és Óvoda 3 143250 35915 68877 2831 250873 0 0 0 403 0 0 0 251276

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, Színház-
és Hangversenyterem 4 39223 8534 41406 17 89180 0 0 0 528 0 0 0 89708

József A.Könyvtár és 
Múzeális Győjtemény 5 18152 4379 17889 0 40420 0 0 0 0 0 0 0 40420

1 GESZ 68582 15920 202557 0 287059 0 0 0 3966 0 0 0 291025

1-4. összesen 569323 140695 477722 7994 1195734 67 0 0 5527 0 0 0 1201328

2 Kökönyösi Okt.Kp. 648196 166906 266839 14576 1096517 5355 10 0 13545 0 0 0 1115427

3 Városgondnokság 122022 20817 238652 0 381491 0 0 0 1868 8000 0 0 391359

4 Tőzoltóság 184607 47592 42463 0 274662 0 0 0 2178 0 0 0 276840

5 Polgármesteri hivatal 407200 113302 635488 0 1155990 262345 87053 541595 920066 41016 1314173 195401 4517639

1-8. összesen 1931348 489312 1661164 22570 4104394 267767 87063 541595 943184 49016 1314173 195401 7502593

Jog-
cím-
cso-
port

Intézmény megnevezése
Jog-
cím 

Mőködési kiadás Mőködési 
kiadás 

összesen

Pénzeszköz-átadás

Beruházás Felújítás Hitel, kölcsön
Tartalék(mők.

,felh.ált.)
Összesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. sz. melléklet

Általános iskolák, óvodák, böcs ıde

Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda 1 8150 49

Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk. 2 18677 80

Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda 3 9334 61

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem 4 9424 15

József A.Könyvtár és Múzeális 
Győjtemény 5 6872 7

1 GESZ 113952 35

1-4 összesen: 166409 247 0

2 Kökönyösi Oktatási Központ 42339 269

3 Városgondnokság 86330 29 0

4 Tőzoltóság 1754 58

5 Polgármesteri hivatal 46058 108 46540

1-8 összesen 342890 711 46540

Saját bevétel
Engedélyezett 

létszám
OEP teljesítmény-

finanszírozás
Jogcím-
csoport

Intézmény megnevezése Jogcím

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Költségvetési intézmények 2011. évi elıirányzata 
(ezer forintban) 

Köteles és nem köteles feladatok együtt             2/a. sz. melléklet 

Személyi 
juttatás

Munkaadó- kat 
terhelı járulék

Dologi kiadás
Ellátot-tak 
pénzbeni 
juttatása

Mőködési (Áht-
n kívüli,belüli

Felhalmo-
zási(beruh.  

felúj.)

Társ.,szoc.p.e.j
utt.tám.

Általános iskolák, óvodák, bölcs ıde

Kodály Z.Ének-zenei 
Ált.Isk. és Óvoda 1 107251 26891 48380 2496 185018 0 0 0 0 0 0 0 185018

Szilvási Nev-Okt.Közp. 
Bılcsıde, Óvoda, Ált.Isk. 2 191337 49286 78823 2544 321990 0 0 0 0 0 0 0 321990

Kenderföldi-Somági 
Ált.Isk.és Óvoda 3 137058 34929 61881 2640 236508 0 0 0 0 0 0 0 236508

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, 
Színház-és 
Hangversenyterem 4 29428 8399 37174 0 75001 0 0 0 0 0 0 0 75001

József A.Könyvtár és 
Múzeális Győjtemény 5 18861 5343 12264 0 36468 0 0 0 0 0 0 0 36468

1 GESZ 57074 15493 15003 0 87570 0 0 0 3425 0 0 0 90995

1-4. összesen 541009 140341 253525 7680 942555 0 0 0 3425 0 0 0 945980

2 Kökönyösi Okt.Kp. 584771 152793 248018 11057 996639 0 0 0 0 0 0 0 996639

3 Városgondnokság 42657 11737 216619 0 271013 0 0 0 0 8000 0 0 279013

4 Tőzoltóság 162480 43870 16956 0 223306 0 0 0 0 0 0 0 223306

5 Polgármesteri hivatal 390217 107972 602093 0 1100282 193438 82682 1015586 795086 8344 1310363 251368 4757149

1-8. összesen 1721134 456713 1337211 18737 3533795 193438 82682 1015586 798511 16344 1310363 251368 7202087

Összesen Beruházás Felújítás
Hitel, 

kölcsön
Tartalék(mők.,f

elh.ált.)

Jog-
cím-
cso-
port

Intézmény megnevezése
Jog-
cím 

Mőködési kiadás
Mőködési 

kiadás 
összesen

Pénzeszköz-átadás

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2/a. sz. melléklet 

Általános iskolák, óvodák, böcs ıde

Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda 1 8150 50

Szilvási Nev-Okt.Közp. Bölcsıde, Óvoda, 
Ált.Isk. 2 18677 87

Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda 3 9334 63

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem 4 9424 17

József A.Könyvtár és Múzeális Győjtemény 5 6872 10

1 GESZ 0 24

1-4 összesen: 52457 251 0

2 Kökönyösi Oktatási Központ 42339 280

3 Városgondnokság 87132 29 0

4 Tőzoltóság 1553 58

5 Polgármesteri hivatal 45533 109 46540

1-8 összesen 229014 727 46540

JogcímJogcím-csoport Intézmény megnevezése Saját bevétel Engedélyezett létszám
OEP teljesítmény-

finanszírozás

 
 

2. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mők. Felhalm.

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

         960                 253            4 090               5 303    

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

         677                 861            7 131               8 669    

Kenderföldi-Somági Ált. 
Iskola és Óvoda

      1 831               1 820            4 277               7 928    

József A. Városi Könyvt. 
és Muzeális Gy.

-        101                   33            1 237               1 169    

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

         547                   45            2 183               2 775    

GESZ
31 198    26               2 763                 33 987    

GESZ összesen:
-          35 112    -         -         -          3 038          -          -             -          -                21 681      -                      59 831    

Kökönyösi Oktatási 
Központ

1 860      5 019          3 980                 10 859    

Városgondnokság
981             39 023               40 004    

Tőzoltóság
1 263      113             9 000                 10 376    

Intézmények össz.:
-          38 235    -         -         -          9 151          -          -             -          -                73 684      -             121 070       

Polgármesteri Hivatal
15 000    113 160  1 170     68 876    177 332 - 257 453 -      5 452        3 282 -        -      234 409    

Int.fin.korr.
9 151 -         -          9 151    

Együtt:
15 000   151 395  1 170     -         -          -               68 876   -             177 332 - 257 453 -      79 136      3 282 -        122 490 -      

Összes bevétel
Felh.és 

tıkejell.bev.
Finanszí-rozás

Sajátos 
bevétel

Központo-
sított

Norm. 
állami

Hitel-felvétel
Támog.ért. 
mők.bev.

Támog.ért. 
felh.bev.

Átvett pénzeszköz
Intézmény

Kölcsön-
törlesztés

Mők.bev.

(ezer forint)
2012. március 8.

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

 
 
 
 
 
 



 

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

106 -        152       6 447     388 -      802 -      5 303  

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

2 333 - 289 -      12 267   477 -      499 -      8 669  

Kenderföldi-Somági 
Ált. Iskola és Óvoda

3 507  1 180    3 986     113 -      632 -      7 928  

József A. Városi 
Könyvt. és Muzeális 
Gy.

2 405 -     1 520 -   5 094     1 169  

Közösségek Háza, 
Színház és 
Hangv.terem

2 296      607 -      541        528       17         2 775  

GESZ
573 -        1 532 -   36 092  33 987  

GESZ összesen:
386        2 616 -   64 427  -         -       -         450 -      -         -         -         -         -         -         1 916 -   59 831  

Kökönyösi Oktatási 
Központ

11 379  2 754  3 614 - 2 113    1 773 -   10 859  

Városgondnokság
25 128  1 733    12 609   534       40 004  

Tőzoltóság -        542    -   1 506        10 447         1 977    10 376  

Intézmények össz.:
36 351  365  83 869  -   -   -   4 174  -   -   -   -   -   -   3 689 - 121 070  

Polgármesteri Hivatal
3 968  1 810  8 247  15 165  466 249 - 127 077  26 928  9 151  39 394  100  234 409 - 

Int.fin.korr.
9 151 - 9 151 - 

Együtt:
40 319  2 175  92 116  15 165  -   466 249 - 131 251  26 928  -   39 394  -   -   -   100  3 689 - 122 490 - 

Felhalm. Önk.által 
foly.ellátás

Tartalék
Tám. ért. 
felh. kiad.

Beruházási 
kiadás

Intézmény
Személyi 
juttatás

M.adót 
terh.jár.

Dologi 
kiadás

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

(ezer forint)
2012. március 8.

Tám. ért. 
mők. kiad.

Ellátottak 
juttatásai

Összes 
kiadásMők.

Pénzeszköz-átadás
Felújítás

Költségv. 
tám.

Hitel 
törlesztés

Pénzügyi 
befektetés

 
 
 



 
 3/a. számú melléklet 
 

Polgármesteri Hivatal elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás- bevétel emeléssel járó 

(ezer Ft) 
 
 

1. Bérkompenzáció (11. hónap) 
- egyéb központi támogatás      79 
- személyi juttatás      62 
- munkaadót terhelı járulékok     17 

 
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – létszámleépítési 

pályázat 
- központosított támogatás       597 
- finanszírozási kiadás       597 
  személyi juttatás ma.terh.jár.    Összesen 
 GESZ  190  51 241 
 Kökönyösi O.K. 280  76 356 

 
3. Esélyegyenlıség, felzárkóztatást segítı támogatás -IPR 

- központosított támogatás       5.279 
- finanszírozási kiadás       5.279 
  személyi juttatás ma.terh.jár.   dologi   m.c.té.kiad.   Összesen 
 GESZ  578  1.149   1.727 
 Kökönyösi O.K. 1042  282 2.188        40 3.552 

 
4. Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás 

- egyéb központi támogatás       116.464 
  - mőködési célú tartalék       116.464 
 

5. Óvodáztatási támogatás 
- központosított támogatás       880 
- önkormányzat által folyósított ellátás     880 

 
6. 2011. évi népszámlálás támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     3.411 
- személyi juttatás       2.924 
- munkaadót terhelı járulékok      487 

 
7. Ülnöki díj térítése a Bíróságtól 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     10 
- személyi juttatás       8 
- munkaadót terhelı járulékok      2 

 
8. Munkaügyi Központtól bértámogatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel 604 
- személyi juttatás 476 
- munkaadót terhelı járulékok       128 

 
 
 



  
 

9. Új munkahelyek a sikerért! (EKF program) támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel      254 
- személyi juttatás         200 
- munkaadót terhelı járulékok     54 

 
10. Szociális földmunka program támogatása (12 fı 11 hó) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    525 
- finanszírozási kiadás      525 
  személyi juttatás ma.terh.jár.    Összesen 
 Városgondnokság 481  44 525 

 
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    2 
- mőködési célú pénzeszközátadás    2 

 
12. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    145 
- önkormányzat által folyósított ellátás    145 

 
13. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    10.185 
- önkormányzat által folyósított ellátás    10.185 
 

14. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 8/2012. sz. CNÖ határozat alapján 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.103 
- intézményi mőködési bevétel     34 
- személyi juttatás      843 
- munkaadót terhelı járulékok     145 
- mőködési célú tartalék      149 

 
15. Görög Nemzetiségi Önkormányzat 7/2012. (II.16.) GNÖ. sz. határozata alapján 

- intézményi mőködési bevétel     14 
- mőködési célú tartalék      14 

 
16. Német Nemzetiségi Önkormányzat 8/2012. (II. 20.) NNÖ. sz. határozata alapján 

- intézményi mőködési bevétel     316 
- mőködési célú pénzeszközátvétel    23 
- mőködési célú pénzeszközátadás    290 
- mőködési célú tartalék      49 

 

17. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2012. (II.10.) HNÖ. Sz. határozat alapján 
- intézményi mőködési bevétel     31 
- dologi kiadás       31 

 

18. Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 4/2012. (II.10.) UNÖ sz. határozata alapján 
- intézményi mőködési bevétel     13 
- dologi kiadás       13 

 

19. Normatív, állami támogatás 2011. júliusi lemondás, pótigénylés, októberi lemondás 
helyesbítése 
- normatív, állami támogatás      -1.332 
- kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz   -1 
- mőködési célú tartalék       -1.333 



  
 

20. Egyes szociális feladatok kiegészítı támogatása 
- központosított támogatás      -438.512 
- önkormányzat által folyósított ellátás    -438.512 

 
21. Rövid lejáratú mőködési célú hitelfelvétel elıirányzat csökkentése 

- mőködési célú hitelfelvétel     -54.436 
- személyi juttatás      -5.000 
- mőködési célú tartalék      -14.145 
- fejlesztési célú tartalék      -28 
- önkormányzat által folyósított ellátás    -35.263 

 
22. 2010. évi pénzmaradvány felhasználása 

- mőködési célú tartalék      -8.996 
- mőködési célú hitelfelvétel     -8.996 

 
23. VG Zrt-tıl hulladékszállítási díj támogatása 

- mőködési célú pénzeszközátvétel    147 
- önkormányzat által folyósított ellátások    147 

 
24. Komló város 60 éves programsorozat támogatása Szigetvári Takarékszövetkezettıl 

- mőködési célú pénzeszközátvétel    1.000 
- dologi kiadás       1.000 

 
25. 140/2011. (VII.28.) Kt. határozat - Szociális feladatellátás átszervezésével kapcsolatos 

elszámolás 
- beruházási kiadás      127.012 
- fejlesztési célú kölcsön visszatérítése    15.000 
- intézményi mőködési bevétel     112.012 

 
26. Családi ünnepek bevétele 

- intézményi mőködési bevétel     483 
- személyi juttatás      183 
- munkaadót terhelı járulékok     76 
- dologi kiadás       224 

 
27. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat bevételi elıirányzat többletének átvezetése 

- intézményi mőködési bevétel     197 
- dologi kiadás       197 

 
28. Mecsekfalu Településrész Önkormányzat bevételi többletének átvezetése 

- intézményi mőködési bevétel     50 
- dologi kiadás       50 

 
29. Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat bevételi többletének átvezetése 

- intézményi mőködési bevétel     10 
- dologi kiadás       10 

 
 
 
 
 
 



  
 

3/b. számú melléklet 
 

Polgármesteri Hivatal és intézmények közötti, 
valamint kötelezı elıirányzatok közötti 

átcsoportosítási javaslat 
(ezer Ft) 

 
 

1. Közfoglalkoztatás támogatása – önkormányzati saját rész 5, 10 % (11. hónap) 
- mőködési célú tartalék      -801 
- önkormányzat által folyósított ellátás    186 
- személyi juttatás      11 
- munkaadót terhelı járulékok     2 
- finanszírozási kiadás      602 
  személyi juttatás ma.terh.jár.    Összesen 
 GESZ  107  15  122 
 Kökönyösi O.K. 57  8  65 
 Városgondnokság 372  43  415 

 
2. Bérkompenzáció elıirányzatának helyreállítása 

- mőködési célú tartalék      -2.299 
- személyi juttatás      119 
- munkaadót terhelı járulékok     32 
- finanszírozási kiadás      2.148 
  személyi juttatás ma.terh.jár.    Összesen 
 GESZ  746  202  948 
 Kökönyösi O.K. 824  222  1.046 
 Városgondnokság 33  8  41 
 Tőzoltóság  113    113 

 
3. Normatív, állami támogatás 2011. júliusi lemondás, pótigénylés, októberi lemondás 

helyesbítése 
- normatív, állami támogatás lakosságszámhoz kötött  3.191 
- normatív, állami támogatás feladatmutatóhoz  kötött  -3.191 

 
4. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása 

- központosított támogatás      125.145 
- mőködési hitelfelvétel      -125.145 

 
5. Havaria keret elıirányzatának átcsoportosítása 

- fejlesztési célú tartalék      -5.215 
- beruházási kiadás      4.420 
- dologi kiadás       795 
 

6. Tervezési keret elıirányzatának átvezetése 
- beruházási kiadás  412000 szakfeladat  -625 
- beruházási kiadás  421100 szakfeladat  625 

 
7. Polgármesteri keret elıirányzatának átcsoportosítása 

- mőködési célú tartalék      43 
- mőködési célú pénzeszközátadás    -420 
- önkormányzatok által folyósított ellátás    377 
 



  
 

8. VG Zrt. síkosságmentesítés támogatás elıirányzatának átcsoportosítása ténynek megfelelıen 
- dologi kiadás       -10.000 
- mőködési célú pénzeszközátadás    10.000 

 
9. Pannon Volán Zrt. tömegközlekedés támogatás elıirányzatának átvezetése a ténynek 

megfelelıen 
- mőködési célú pénzeszközátadás  841403 szakfeladat -14.000 
- mőködési célú pénzeszközátadás  493909 szakfeladat 14.000 

 
10. Magyarszéki ivóvízvezeték kiváltás elıirányzatának átvezetése ténynek megfelelıen 

- felújítási kiadás  841403 szakfeladat  -688 
- felújítási kiadás  422100 szakfeladat  688 

 
11. Szeméttelep melletti erdıben területvásárlás elıirányzatának átvezetése a ténynek 

megfelelıen 
- beruházási kiadás  841403 szakfeladat  -356 
- beruházási kiadás  681000 szakfeladat  356 

 
12. DDOP-3.1.1-09 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése pályázat elıirányzatának 

átvezetése 
- beruházási kiadás  412000 szakfeladat  -1.446 
- beruházási kiadás  841126 szakfeladat  1.446 

 
13. TIOP-1.1.1 pályázat elıirányzatának átcsoportosítása ténynek megfelelıen 

- beruházási kiadás      -5.370 
- személyi juttatás      3.002 
- munkaadót terhelı járulékok     759 
- dologi kiadás       1.609 
- beruházási célú támogatásértékő bevétel   -3.282 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    3.282 

 
14. Vis maior tartalékból kapott támogatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    -14.069 
- központosított támogatás       14.069 
- dologi kiadás        -14.069 
- felújítási kiadás       14.069 

 
15. Vis maior kárelhárítás saját rész elıirányzatának átcsoportosítása 

- dologi kiadás       -12.859 
- felújítási kiadás      12.859 

 
16. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 8/2012. sz. CNÖ határozat alapján 

- dologi kiadás       -401 
- mőködési célú tartalék      401 

 
17. Görög Nemzetiségi Önkormányzat 7/2012. (II.16.) GNÖ. sz. határozata alapján 

- dologi kiadás       -374 
- beruházási kiadás      140 
- mőködési célú tartalék      234 

18. Német Nemzetiségi Önkormányzat 8/2012. (II.20.) NNÖ. sz. határozata alapján 
  - dologi kiadás       -8 
  - mőködési célú tartalék      8 



  
 
 

19. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2012. (II.10.) HNÖ sz. határozat alapján 
- mőködési célú tartalék      -7 
- munkaadót terhelı járulékok     2 
- dologi kiadás       -6 
- mőködési célú pénzeszközátadás    11 

 
20. Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 4/2012. (II. 10.) UNÖ sz. határozata alapján 

- mőködési célú tartalék      -302 
- személyi juttatás      20 
- munkaadót terhelı járulékok     5 
- dologi kiadás       112 
- mőködési célú pénzeszköz átadás    165 

 
21. Intézmények 2011. évi alulfinanszírozás visszapótlása 

- mőködési célú tartalék      -35.950 
- dologi kiadás       35.950 

 
22. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat 6/2011. (XI.15.) MFRÖ sz. határozat alapján – 

szabadidıpark pályázatához önrész biztosítása 
- beruházási kiadás      -425 
- dologi kiadás       -75 
- fejlesztési célú tartalék      500 

 
23. 166/2011. (IX.29.) Kt. határozat – Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. tıkehelyzetének 

rendezésérıl 
- fejlesztési célú tartalék      -100 
- pénzügyi befektetés      100 

 
24. 182/2011. (IX.29.) Kt. határozat – Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási 

tervének 2011. évi módosításáról – naprakész digitális alaptérkép beszerzése 
- mőködési célú tartalék      -3.000 
- beruházási kiadás      1.300 
- dologi kiadás       1.700 

 
25. 230/2011. (XII.15.) Kt. határozat – polgármester felhatalmazása 15 millió Ft keretösszeg 

erejéig a 2011. évi költségvetésben elfogadott elıirányzatok maradványainak terhére 
átcsoportosítások végrehajtása 
- mőködési célú pénzeszközátadás    5.117 
- önkormányzat által folyósított ellátás    -5.117 

 
26. 233/2011. (XII.15.) Kt. határozat – Hektor Tex Kft. munkahely-teremtési támogatásról szóló 

146/2011. (VII.28.) Kt. határozat visszavonása 
- mőködési célú pénzeszközátadás    -500 
- mőködési célú tartalék      500 

 
27. 235/2011. (XII.15.) Kt. határozat – Zora 10 Kft. munkahely-teremtési támogatásáról 

- mőködési célú tartalék      -500 
- mőködési célú pénzeszközátadás    500 

 
 
 



  
 

28. Helyi adók bevételi elıirányzatának emelése 
- önkormányzat sajátos bevétele     52.292 
- mőködési célú hitelfelvétel     -52.292 

 
29. Átengedett központi adó – gépjármőadó bevételi elıirányzatának emelése 

- önkormányzat sajátos bevétele     16.584 
- mőködési célú hitelfelvétel     -16.584 

 
30. 2010. évi pénzmaradvány visszapótlása 

- mőködési célú tartalék      -895 
- önkormányzat által folyósított ellátás    723 
- személyi juttatás      172 

 
31. Könyvvizsgálói díj elıirányzatának módosítása 

- dologi kiadás   841126 szakfeladat  -175 
- dologi kiadás   692000 szakfeladat  175 

 
32. Szenior futó bajnokság elıirányzatának módosítása 

- dologi kiadás   842155 szakfeladat  -546 
- dologi kiadás   841192 szakfeladat  546 

 
33. Komlói Napok elıirányzatának módosítása 

- dologi kiadás   60 éves Komló keretgazda -3.961 
- dologi kiadás   Hivatal keretgazda  -1.044 
- dologi kiadás   Komlói Napok keretgazda 4.519 
- személyi juttatás      385 
- munkaadót terhelı járulékok     101 

 
34. Elıirányzat átcsoportosítás 841112 szakfeladaton 

- személyi juttatás      563 
- dologi kiadás       -563 
 

35. Kamatkiadások és árfolyamveszteség elıirányzatának átcsoportosítása 
- dologi kiadás   841906 szakfeladat  -66.435 
- mőködési célú tartalék      -5.397 
- dologi kiadás   841126 szakfeladat  71.832 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

3/c. számú melléklet 
 

Intézmények elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás – bevétel módosítással járó 

(ezer Ft) 
 
GESZ 
 

1. 2011. évi alulfinanszírozás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    18.950 
- személyi juttatás      2.989 
- munkaadót terhelı járulékok     3.706 
-dologi kiadás       12.255 

 
2. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.210 
- személyi juttatás      1.066 
- munkaadót terhelı járulékok     144 

 
3. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    346 
- személyi juttatás      283 
- munkaadót terhelı járulékok     63 

 
4. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása (mentor) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    398 
- személyi juttatás      313 
- munkaadót terhelı járulékok     85 

 
5. Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    496 
- személyi juttatás      437 
- munkaadót terhelı járulékok     59 

 
6. Almajuttatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    281 
- ellátottak pénzbeli juttatása     281 

 
7. Továbbszámlázott bevétel-kiadás elıírása 

- intézményi mőködési bevétel     31.097 
- dologi kiadás       31.097 
 

8. Saját bevételi többlet 
- intézményi mőködési bevétel     4.015 
- dologi kiadás       4.015 

 
9. Átcsoportosítás 

- személyi juttatás      -6.323 
- munkaadót terhelı járulékok     -8.090 
- dologi kiadás       17.060 
- ellátottak pénzbeli juttatása     -2.197 
- beruházási kiadás      -450 



  
 
Kökönyösi Oktatási Központ 
 

1. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.244 
- személyi juttatás      997 
- munkaadót terhelı járulékok     247 

 
2. Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    595 
- személyi juttatás      524 
- munkaadót terhelı járulékok     71 

 
3. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    441 
- személyi juttatás      389 
- munkaadót terhelı járulékok     52 
 

4. Mőködési hozzájárulás önk. korrekció 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    -105 
- személyi juttatás      -105 

 
5. N.SZ.F.I. – szakiskolai ösztöndíj 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.216 
- ellátottak pénzbeli juttatása     1.216 

 
6. Almajuttatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    122 
- ellátottak pénzbeli juttatása     122 

 
7. Normatíva lemondás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    467 
- személyi juttatás      467 

 
8. Saját intézményi bevételi többlet 

- intézményi mőködési bevétel     1.860 
- dologi kiadás       1.860 

 
 9. Átcsoportosítás 
  - személyi juttatás      6.904 
  - munkaadót terhelı járulékok     1.796 
  - dologi kiadás       -7.662 
  - mőködési célú támogatásértékő kiadás    -40 
  - ellátottak pénzbeli juttatása     -3.111 
  - beruházási kiadás      2.113 
 
Városgondnokság 
 

1. Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása (2011.08-11. hó) 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    23.318 
- személyi juttatás      17.442 
- munkaadót terhelı járulékok     960 
- dologi kiadás       4.916 



  
 

2. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása (2011.08-11. hó) 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    7.705 
- személyi juttatás      6.800 
- munkaadót terhelı járulékok     678 
- dologi kiadás       227 

 
3. Elızı évi alulfinanszírozás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    8.000 
- dologi kiadás       8.000 

 
4. Kiadások közötti belsı átcsoportosítás 

- dologi kiadás       -534 
- beruházási kiadás      534 

 
 
Tőzoltóság 
 

1. Intézményi mőködési bevétel 
- intézményi mőködési bevétel     1.263 
- beruházási kiadás      1.263 

 
2. Átcsoportosítás 

- dologi kiadás       -714 
- beruházási kiadás      714 

 
3. Átcsoportosítás 

- személyi juttatás      -655 
- munkaadót terhelı járulékok     -1.506 
- dologi kiadás       2.161 

 
4. 2011. évi alulfinanszírozás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    9.000 
- dologi kiadás       9.000 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
(ezer forintban) K i m u t a t á s 4.sz. melléklet

a költségvetési intézmények 2011. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás
költségvetési támogatás összegeirıl ÖNHIKI-s támogatássalkorrigálva

Mőködési 
kiadási 

elıirányzat

Mőködési 
bevétel

Normatív állami, 
központosított, 

ÖNHIKI 
támogatásés)

Mőködési 
pénzeszköz-
átvétel, OEP 

teljesítményfi-
nanszírozás 

Önkormányzati 
támogatás 
(ÖNHIKI 

támogatás 
után)(1-2-3-4)

Önkormányzati 
támogatás      %                   

5/1

Költségvetési 
támogatás 

(intézményfinanszír
ozás)         1-2-4

1 2 3 4 5 6 9

Kodály Z.Ének-Zenei Ált.Isk.és Óvoda 185 018 8 150 142 178 0 34 690 18,75% 176 868
Szilvási Nevelési-Oktatási Közp.,Óvoda, 
Ált.Isk. 321 990 18 677 207 092 0 96 221 29,88% 303 313

Kenderföldi-Somági Ált.Isk.és Óvoda 236 508 9 334 167 440 0 59 734 25,26% 227 174
Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem 75 001 9 424 0 0 65 577 87,43% 65 577

József A.Könyvtár és Múzeális Győjt. 36 468 6 872 0 0 29 596 81,16% 29 596

GESZ 87 570 0 0 0 87 570 100,00% 87 570

GESZ összesen: 942 555 52 457 516 710 0 373 388 39,61% 890 098

Kökönyösi Okt. Központ Szakk.isk. 996 639 42 339 619 0 93 44 485 290 722 29,17% 909 815
Gagarin 
Ált.Isk.Óv.EFAMI,Egys.Ped.Szakszolg. 461 514 22 484 291 754 16 662 130 614 28,30% 422 368

Középiskolák 422 064 16 259 261 805 0 144 000 34,12% 405 805
Magyarszék,Liget, M.hertelnd Önk. 
Ált.Isk.Óvodák 113 061 3 596 65 534 27 823 16 108 14,25% 81 642

Városgondnokság 271 013 87 132 0 0 183 881 67,85% 183 881

Tőzoltóság 223 306 1 553 221 753 0 0 0,00% 221 753

Intézmények összesen: 2 433 513 183 481 1 357 556 44 48 5 847 991 34,85% 2 205 547

Polgármesteri hivatal 3 673 374 45 533 1 079 561 46 540 2 501 740 68,10% 3 581 301

Együtt: 6 106 887 229 014 2 437 117 91 025 3 349 731 54,85% 5 786 848

  

 
 



  
 

4. sz. napirend 
 

Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezete 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
E-mailben kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény (elıterjesztéshez csatolva). 
 
Az egészségügyi és szociális, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, a gazdasági, 
településfejlesztési, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó megjegyezte, hogy azért nem nyújtott be módosító indítványt, 
mert szerinte sok a kérdés, ami a költségvetéssel kapcsolatban felmerül, ami a 
hiányosságból adódik és túl sok bizonytalansági tényezıt eredményez. Tájékoztatást 
kaptak azokról a javaslatokról, amelyek a költségvetési rendelet végrehajthatósága 
érdekében felterjesztésre kerültek, hogy milyen törvénymódosításokra van szükség.  
Bizonytalan a középiskolák kérdése is, még úgy is, ha ismert, hogy feladat-ellátási 
megállapodás készül, hiszen nem tudni, hogy ez mit fog jelenteni a városnak 
összegszerően. Az elmúlt évi bázis szemlélető tervezet után már nincs lehetıség a 
hiányt csökkentı további érdemi intézkedések megtételére, valamint probléma merül 
fel a hitelfelvételekkel kapcsolatban is a jövıre nézve. Az is probléma a hitelekkel 
kapcsolatban, hogy mindenképpen kormányzati hozzájárulás kell: Komló esetében 
különleges méltánylás esetén van lehetıség erre. Nem támogatja az elıterjesztést. 
 
Mátyás János egyetért dr. Barbarics Ildikóval, hogy a költségvetésben szerepelnek 
bizonytalan tényezık. Azonban jobb javaslatok nem érkeztek. Véleménye szerint, ha a 
középiskolai oktatást illetıen sikerülne megállapodásra jutni, és a 180 m Ft-ot át 
tudnák vállalni, valamint az ÖNHIKI-n olyan szinten sikerülne szerepelni, mint az 
elmúlt évben, az 400 m Ft-ot jelentene. Abban az esetben kezelhetı lenne a 
költségvetés. 
 
Kispál László elmondta, hogy nem tudja elfogadni a költségvetést az adóemelési 
tartalma, valamint a normatív támogatás stagnálása miatt.  
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy Komló város adóssága csökkent az elmúlt 
évekhez képest. A 2011. évi költségvetés elfogadásakor a könyvvizsgálói jelentés azt 
tartalmazta, hogy Komló város költségvetésének legnagyobb problémája, hogy 
adósságspirálba fog kerülni. Ezt az eladósodást igyekeztek megállítani, aminek elsı 
lépése az volt, hogy nincsenek tiszteletdíjak, mellyel jelentısen segítettek a 
költségvetés javulásán. A mostani költségvetés tényszámokon alapszik.  
 
Schalpha Anett elmondta, hogy a jelenlegi testület több százmillió forinttal 
csökkentette Komló város adósságállományát. Továbbra is erre fognak törekedni, 
szolgálva ezzel a város és a komlóiak érdekeit. 
 



  
 

Polics József elmondta, hogy vannak bizonytalanságok, de a jelenlegi jogszabályok 
alapján a jelen költségvetést tudták a képviselı-testület elé terjeszteni. A tavalyi év 
933 m Ft-os hitelállománnyal zárult a tervezett 1,2 mrd Ft-tal szemben. Mindenkinek 
megköszönte, akik a döntéshozatalban és a végrehajtásban részt vettek. Továbbá 
köszönetet mondott a jelenlegi költségvetés összeállításában résztvevıknek. 
Kiegészítı határozati javaslat: A múzeum és könyvtár mőködésének vizsgálatára a 
képviselı-testület kijelöli az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságot, határidı: 
2012. április 30. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a kiegészítéssel együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2012. (III.8.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a bizottságok és a 
könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – a Komló Város Önkormányzat 
2012. évi költségvetésérıl és annak végrehajtásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület „Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı 

hozzájárulás részletes szabályairól” szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. 
§ (1) bekezdése szerinti saját bevételeket, valamint a „Magyarország gazdasági 
stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztetı ügyleteinkbıl eredı fizetési kötelezettségeket 2012-tıl 
2015. évek vonatkozásában a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 
állapítja meg. Tudomásul veszi, hogy a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése 
szerinti feltételnek a vizsgált idıszakban nem felel meg.  

 
2. A képviselı-testület kérelmet nyújt be a stabilitási törvény 10. § (10) bekezdése 

alapján a Kormánynak a 2011. december 31-én fennálló 500 MFt rulírozó 
mőködési hitel, illetve az államháztartási számvitelrıl szóló törvény alapján 
2011. december 31-vel ugyancsak rövidlejáratú mőködési hitelnek minısülı 
fordulónapon ténylegesen fennálló 432.773 eFt folyószámlahitel, azaz 
mindösszesen: 932.773 eFt mőködési hitel egyben, vagy több részletben történı 
ismételt felvételére a tárgyévi esedékességő visszafizetési kötelezettség 
pénzügyi fedezetének megteremtése és annak engedélyezése érdekében.  
A képviselı-testület a Kormányhoz intézett kérelmében kezdeményezi, hogy az 
elbírálás során a Kormány az önkormányzat mőködıképességének biztosítása 
érdekében tekintsen el a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések érvényesítésétıl, illetve engedélyezze a fenti mőködési 
hiteltartozás 10 éves futamidejővé történı átalakítását, mely egyúttal lehetıvé 
teheti a 10. § (3) bekezdésnek történı megfelelést is. 
 



  
 

Felkéri a polgármestert, hogy a jegyzı által elıkészített kérelmet a 
jogszabályban szereplı 2012. március 15-ig terjessze fel jóváhagyásra.  

 
Határid ı: 2012. március 15. 
Felelıs: Polics József  polgármester 

   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
3. A képviselı-testület kérelmet nyújt be a Kormánynak arra vonatkozóan, hogy a 

tárgyévi többlet mőködési hiány – a stabilitási törvény, illetve annak 
végrehajtási rendeletének módosításával engedélyezhetı – többlet mőködési 
hitelfelvétellel történı rendezéséhez járuljon hozzá azzal, hogy a képviselı-
testület kötelezettséget vállal arra, hogy ezen engedély birtokában csak abban 
az esetben él a hitelfelvételi lehetıséggel, ha az önkormányzat ÖNHIKI-s 
pályázat I. fordulóján elnyert támogatás, illetve a 100 MFt összegő stabilitási 
tartalék, továbbá a MIK-tıl a KÖOK középfokú tanintézményéhez 
kapcsolódóan átvett állami támogatás együttesen nem rendezi az eredeti 
tárgyévi mőködési hiányösszeget.  
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyzı által elıkészített kérelmet a 
jogszabályban szereplı 2012. március 15-ig terjessze fel jóváhagyásra.  

 
Határid ı: 2012. március 15. 
Felelıs: Polics József  polgármester 

   dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
4. Tárgyévi likviditási hitel felvételérıl a képviselı-testület a 2. és 3. határozati 

pontokban szereplı kérelmek elbírálásának, illetve az ÖNHIKI I. ütem 
támogatási összegének ismeretében legkorábban szeptember hónapban dönt. 

 
Határid ı: szeptemberi rendes testületi ülés 
Felelıs: Polics József   polgármester 

 
5. A képviselı-testület pályázatot nyújt be a költségvetés mőködési hiányának 

fedezése, illetve ezen keresztül az önkormányzat gazdasági helyzetének 
stabilizálása érdekében felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzıt, hogy 
gondoskodjanak az ÖNHIKI-s pályázat I. ütemének határidıre történı 
benyújtásáról.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
formahatározatot a képviselı-testület nevében és helyett megtegye. 

 
Határid ı: 2012. április 15. 
Felelıs: Polics József  polgármester 

   dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 
 



  
 

6. A képviselı-testület meglévı mőködési hiteleinek megújítását, illetve 10 éves 
futamidejővé történı átalakítását határozza el. Felkéri a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat az önkormányzatunkat finanszírozó pénzintézetekkel 
és a tárgyalások eredményérıl folyamatosan tájékoztassa a képviselı-testületet. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József   polgármester 

 
7. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-nél 

kezdeményezze a pari passu feltételek alóli felmentés megadását, minimum 500 
MFt hitel megújítása tekintetében 10 év futamidıre, összhangban a képviselı-
testület fent kinyilvánított átütemezési szándékával. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József   polgármester 

 
8. A képviselı-testület megismerte a polgármester Komló város 2011. évi 

költségvetésérıl és végrehajtásának rendjérıl szóló 8/2011. (II.25.) rendelete 9. 
§ (3) bekezdése szerinti a 2012. január, február hónapokban folytatott 
önkormányzati és polgármesteri hivatali átmeneti gazdálkodásról szóló 
beszámolóját és azt tudomásul veszi. A képviselı-testület tudomásul veszi, 
hogy az átmeneti gazdálkodás idıszakának gazdasági eseményei a 2013. évi 
költségvetési rendeletbe beépülnek.  

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József   polgármester 

 
9. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési döntések és 

kötelezettségvállalások megalapozása érdekében a költségvetés elfogadását 
követıen 30 napon belül készítse el az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 
likviditási tervét, melyet tárgyhó 10. napjáig az elızı havi tényadatok 
figyelembevételével aktualizálni kell. Mindaddig amíg az új önkormányzati 
törvényben megfogalmazott finanszírozási rendszer részletszabályai ismertté 
nem válnak, addig a likviditási terv idıben 2012. december 31-ig készítendı el. 

 
10. A képviselı-testület a Múzeum-Könyvtár gazdaságosabb mőködtetési 

lehetıségeinek vizsgálatával az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságot 
bízza meg. 
 
Határid ı: 2012. április 30. 
Felelıs: dr. Makra István Edéné   bizottsági elnök 

 
 



  
 

 
1. sz. melléklet

(ezer forintban)

Bevétel megnevezése 2012. 2013. 2014. 2015.

Helyi adóból származó bevételek 550 000 550 000 550 000 550 000

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog 
értékesítésébıl és hasznosításából származó 
bevétel 35 200 30 000 25 000 20 000

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 60 139 0 0 0
Tárgyi eszköz és immateriális jogszág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítésbıl 
vagy privatizációból származó bevétel 0 0 0 0

Bírság, pótlék és díjbevétel 10 550 5 000 5 000 5 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0

Összesen: 655 889 585 000 580 000 575 000

50% 327 945 292 500 290 000 287 500

Az önkormányzat  353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése 
szerinti saját bevételei 2012-2015. években

 
 
 

(ezer forintban)

Ügylet megnevezése 2012. 2013. 2014. 2015.

Hitel, kölcsön felvétele (tıke) 932 773 932 773 932 773 932 773
Hitelviszonyt megtestesítı 
értékpapír forgalomba hozatala 0 0 0 0

Váltó kibocsátása 0 0 0 0

Pénzügyi lízing 0 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség 
kikötésével megkötött adásvétel 0 0 0 0

Szerzıdésben kapott, legalább 365 
nap idıtartamú, halasztott fizetés, 
részletfizetés futamidı végéig 75 652 56 739 37 826 18 913

Összesen: 1 008 425 989 512 970 599 951 686

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. Törvény 3. §-a szerinti
adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı önkormányzati fizetési kötelezettségek

2012-2015. években

 
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
10 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a jegyzıkönyvhöz 
csatolt rendeletet alkotta. 



  
 

5. sz. napirend 
 

Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési 
jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) rendelet módosítása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
(Kispál László és Schalpha Anett képviselı kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık 
száma 12 fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság 
az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy ismét jogszabályi kötelezettségek vannak, 
ugyanakkor nincsenek meg a háttérfeltételek. Összehangolatlannak érzi az egészet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2012. (III.8.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a vagyonrendelet módosításával kapcsolatos javaslatot. 
 
A képviselı-testület elhatározza az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) számú és az 
önkormányzati vagyonnal összefüggı rendeletek 2012. december 31. napjáig történı 
teljes körő felülvizsgálatát. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel végezze el 
az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos rendeletek teljes körő felülvizsgálatát, a 
szükséges rendeletmódosításokat készítse elı, szükség esetén tegyen javaslatot új 
vagyonrendelet alkotására. 
 
Határid ı: 2012. december 31. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 



  
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
4/2012. (III.9.) 

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONTÁRGYAK FELETTI 
RENDELKEZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 

szóló 20/2007. (X.18.) számú rendeletének módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. §, 109. § (4) bekezdésében, 
a 143.§ (4) i) pontjában, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
5.§ (2) bekezdés b) pontjában és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Komló Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról az alábbiakat 
rendeli el: 

 
1.§ 

 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007 (X.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
1.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) E rendeletet az önkormányzat tulajdonában álló 
a) lakásokra és nem lakás célú helyiségekre, ezek elidegenítésére, 

megterhelésére, használatba- és bérbeadására, bármilyen más módon 
történı hasznosításáról szóló, valamint 

b) közterület használatának engedélyezésére és a közterületek használatba 
adására, valamint a közutak és azok tartozékait szolgáló területek 
használatára vonatkozó  

önkormányzati rendeletekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 
 

2. § 
 
(1) A Rendelet 2.§ (1) bekezdése a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megilletı 
vagyoni értékő jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok 
ellátását szolgálják.” 

 
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat vagyona nemzeti vagyon, amely törzsvagyonból és a 
törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll.” 

 
(3) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) A törzsvagyon közvetlenül a kötelezı önkormányzati feladatkör ellátását 
vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A gazdasági (vállalkozói) tevékenységbe 
az így nem hasznosítható vagyonrészek vonhatók be a vagyon alapvetı 
rendeltetésének szem elıtt tartásával.  



  
 

3.§ 
 

(1) A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban álló és nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentıségő vagyontárgyakból tevıdik össze: 

a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban állnak a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. tv. (a továbbiakban: Nvtv.) 5. § (3) bekezdésében 
meghatározott vagyontárgyak; 
b) törvényben vagy önkormányzati rendelettel nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minısített, az 
önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.” 

 
(2) A Rendelet 5.§ (2) bekezdése (7) bekezdésre változik. 
 
(3) A Rendelet  5.§ (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 „(2) Kizárólagos önkormányzati tulajdonban állnak 

a) az Nvtv. 5.§ (3) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak köre, 
b) a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. év CCIX. törvény 6. § (1) 
bekezdése szerint az önálló ingatlannak minısülő vízi közmővek.” 

 
(4) A Rendelet  5.§ (3) – (6) bekezdésekkel egészül ki:  

„(3) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon - az Nvtv-
ben foglalt kivétellel - nem idegeníthetı el, vagyonkezelıi jog, jogszabályon 
alapuló használati jog vagy szolgalmi jog kivételével nem terhelhetı meg, azon 
osztott tulajdon nem létesíthetı. 
 
(4)  Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyontárgyak köre: 

a) az Nvtv. 2. melléklet 1. II. pont b) alpontja szerinti közszolgáltatási 
tevékenységet végzı gazdasági társaságban fennálló önkormányzati 
részesedés, 
b) külön törvényben annak minısített vagyontárgyak köre, 
c) az Nvtv. rendelkezéseinek megfelelı és önkormányzati rendelettel 
annak minısített vagyontárgyak. 
 

(5) Az önkormányzati rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentıségőnek minısített nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem az 
errıl rendelkezı jogszabály erejénél fogva elidegenítési és – vagyonkezelıi jog, 
jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével – terhelési 
tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. 
 
(6) A (4) bekezdésben meghatározott vagyontárgyakat a 3. melléklet 

tartalmazza.” 
 
 
 



  
 

(4) A Rendelet 3 mellékletét jelen rendelet 2. számú melléklete állapítja meg. 
 

4.§ 
 

(1) A Rendelet 6.§-a a helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 

„6. § 
 (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona az 5.§ hatálya 
alá nem tartozó és törvény vagy önkormányzati rendelet által ekként 
meghatározott vagyonelem. 
 (2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: 

a) a törvényben korlátozottan forgalomképessé minısített vagyontárgyak 
köre, 
b) önkormányzati rendelettel korlátozottan forgalomképesnek minısített 
vagyontárgyak: 

1. a mőemlékek, 
2. muzeális győjtemény és muzeális emlékek, 
3. köztemetı 
4. önkormányzati költségvetési szervek használatában lévı vagyon 
5. önkormányzati gazdasági társaságokra rábízott vagyon 
6. középületek, 
7. önkormányzati tulajdonban álló erdık 
8. védett természeti területek 
9. levéltári anyagok 
10. tervtárak, terv- és iratanyagai 
11. az a vagyon, melyet a képviselı-testület rendeletével annak 
nyilvánít. 

 
(3) Az (2) bekezdés szerinti vagyontárgyak az Önkormányzat 
vagyonnyilvántartásában és az ingatlanvagyon-kataszterében kerülnek 
felsorolásra.” 

  
5.§ 

 
A Rendelet 7.§-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„7.§ 
(1) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát képezik mindazok a 
vagyonelemek, amelyek nem tartoznak a törzsvagyonba.  
 
(2) Az üzleti vagyon az Nvtv. törvény rendelkezéseinek megfelelıen 
hasznosítható, elidegeníthetı, bérbe,- használatba, koncesszióba adható, 
gazdasági társaságba bevihetı, megterhelhetı, biztosítékul adható.” 
 
(3) A (2) bekezdés vagyontárgyak az Önkormányzat vagyonnyilvántartásában 
és az ingatlanvagyon-kataszterében kerülnek felsorolásra.” 



  
 

6.§ 
 

(1) A Rendelet 11.§ (5) bekezdése a (8) bekezdés helyébe lép.  
 
(2) A Rendelet 11.§  (1)-(7) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

 
„11.§ 

(1) Az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében az 
Önkormányzat a tulajdonában levı nemzeti vagyonra a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:  új Ötv.) 
109. §-ában és az Nvtv. 11. § (1)–(9) bekezdésében meghatározott szabályok 
szerint, az Nvtv. 3. § 19. pont b) alpontjában meghatározott szervezetek 
(vagyonkezelık) részére – a közfeladat egyidejő átadása mellett – 
vagyonkezelıi jogot létesíthet. Ingatlanvagyon esetében a vagyonkezelıi jog 
létrejöttéhez annak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. 

 
 (2) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelıi jog létesítése: 

a) az Nvtv. 11.§ (1), bekezdése alapján kizárólag az ott meghatározott 
személyekkel - versenyeztetés nélkül -  szerzıdéssel, vagy 

b) kivételesen törvényben történı kijelöléssel lehetséges. 
 

(3) A vagyonkezelıi szerzıdés az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen 
ellenérték fejében vagy  ingyenesen, határozott vagy határozatlan idıre köthetı. 
 
(4) .A vagyonkezelı az Ntv. 11.§ (8) bekezdése alapján a tulajdonos nevében, a 
szerzıdés szerint gyakorolja a tulajdonosi jogokat és teljesíti a tulajdonos 
kötelezettségeit. A vagyonkezelıi jog csak törvényben meghatározott szervezetek 
által gyakorolható.  

 
(5) Vagyonkezelıt a vagyonkezelıi jog gyakorlása során az Nvtv. 11. § (8) 
bekezdésében foglalt jogok és kötelezettségek illetik meg. Vagyonkezelı a 
kezelésében lévı vagyonnal történı gazdálkodás keretében az új Ötv. 109. § 
(6)-(7) bekezdéseiben foglalt követelményeken túl köteles gondoskodni az 
önkormányzati vagyon értékének megırzésérıl, állagának megóvásáról, 
üzemképes állapotának fenntartásáról. Köteles továbbá a vagyonkezelésében 
lévı önkormányzati vagyonnal rendeltetésszerően, az adott ágazati szabályok 
szerint, az általában elvárható gondossággal gazdálkodni. Ezen 
tevékenységéért a polgári jog általános szabályi szerint felelısséggel tartozik.” 

 
(6) Önkormányzati lakóépületre, társasházban levı önkormányzati lakásra és 
nem lakás célú helyiségre vagyonkezelıi jog ingyenesen csak az új Ötv. 109. § 
(1) bekezdésében meghatározott szervezetekkel létesíthetı. 
 
(7) Az illetékes miniszter vagy szerv hozzájárulása szükséges az Nvtv. 109.§ (5) 
bekezdésében meghatározott vagyonelemekhez kapcsolódó vagyonkezelıi jog 
létesítéséhez. 



  
 

(3) A Rendelet 11.§ (12) bekezdésében szereplı „az e törvényben és az Áht-ban” 
szövegrész helyébe  „törvényben és e rendeletben” szövegrész kerül. 

 

(4) A Rendelet 11.§ (9)-(10) és (13) bekezdései hatályukat vesztik. 
 

7.§  
 

A Rendelet 12.§ (4) bekezdésében „Áht-ban, Ötv-ben és a Ptk-ban” szövegrész 
helyébe „törvényben” szövegrész lép. 
 

8.§  
 

(1) A Rendelet 14.§ (1) bekezdése h) ponttal egészül ki: 
„h) törvényben meghatározott esetben.” 

 
(2) A Rendelet 14.§ (3) bekezdés a) pontjában az „az Áht. 105/A-105/B §-aiban” 

szövegrész helyébe „törvényben” szövegrész lép. 
 
(3) A Rendelet 14.§ (5) bekezdésében az „az önkormányzati közfeladatot szabályozó 

külön törvényben” szövegrész helyébe „Törvényben” szövegrész lép. 
 

9.§ 
 

(1) A Rendelet 18.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni kizárólag törvényben 
meghatározott esetben és módon lehet.” 

 
(2) A Rendelet 18.§ (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát megszerzı fél – az állam által 
történı tulajdonszerzése kivételével - az Nvtv.-ben meghatározott ideig a 
vagyontárgyat nem idegenítheti el, köteles a juttatás céljának megfelelıen 
hasznosítani, valamint állagát megóvni, továbbá az átruházott vagyon 
hasznosításáról évente beszámolni az átadó felé.”  

 
10.§ 

 
(1) A Rendelet 20.§ (1) bekezdésében szereplı „tulajdonjogot”  szövegrész helyébe a  
„tulajdon- és vagyonkezelıi jogot”  szövegrész kerül. 
 
(2) A Rendelet 20.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.  
 

11.§  
 

A Rendelet 21.§ (1) bekezdésében a „6. §-ban meghatározott” szövegrész helyébe 
„korlátozottan forgalomképes”szövegrész lép.  
 



  
 

12.§  
 

A Rendelet vagyonleltár tartalmáról és a leltár szerkesztésének eljárási rendjérıl szóló 
1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

13.§ 
 

(1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
(2) Ez az önkormányzati rendelet a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. 
 
 
 
Komló, 2012. március 8. 
 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

Polics József 
polgármester 

 



  
 

1. melléklet a 4/2012. (III.9.) számú önkormányzati rendelethez 
 

a 20/2007. (X.18)  számú rendelet 
1. sz. mellékletének módosítása 

 
A VAGYONLELTÁR TARTALMÁRÓL ÉS A LELTÁR SZERKESZTÉSÉNEK 

ELJÁRÁSI RENDJÉRİL 
 
 
I.  A vagyonleltárral szemben támasztott törvényi követelmények 
 

Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi 
vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A vagyonállapotot az éves 
zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni (1991. évi XXXIII. tv. 42. §). 

 
Az önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles 
nyilvántartani, értékelni és teljesíteni az elıírt adatszolgáltatást (1991. évi 
XXXIII. tv. 42. §). 

 
Az önkormányzatok vagyona a nemzeti vagyon része. Nyilvántartására az Öt. is 
tartalmaz szabályokat. A Javaslat a nemzetgazdasági szintő folyamatok 
áttekintéséhez szükséges adatok biztosítása végett írja elı, hogy az 
önkormányzat köteles jogszabályban meghatározott módon vagyonát 
nyilvántartani, értékelni és arról adatot szolgáltatni. 

 
A jegyzı által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a 
költségvetési évet követıen 4 hónapon belül terjeszti a képviselı-testület elé. A 
képviselı-testület a zárszámadásról rendeletet alkot (ÁHT. 82. §). 

 
II. A vagyonleltár tartalma  
 

A vagyonleltár az önkormányzat vagyonának a költségvetési év zárónapján 
(december 31-én) meglévı aktuális állapotát mutatja, alapvetı célja a vagyon, 
azon belül is elkülönítve a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon számbavétele, de nem célja az összes vagyontárgy értékének vagy 
az összvagyon értékének meghatározása. Az egyes vagyontárgy csoportokban 
azonban elengedhetetlen a számviteli nyilvántartásban kimutatott értékek leltári 
megjelenítése. 

 
A vagyonleltár két részre tagozódik, számba veszi a jogosultságokat (aktívák), 
valamint a kötelezettségeket (passzívák). Az aktíva az ingó- és 
ingatlantulajdont, valamint a vagyoni értékő jogokat, a passzíva a pénzügyi 
kötelezettségeket és az egyes vagyontárgyakat terhelı kötelezettségeket foglalja 
magában. 
Az aktív vagyont (a jogosultságokat) a rendeletben meghatározott 
vagyoncsoportok szerint az alábbi adatokkal kell számba venni. 



  
 

1. Forgalomképtelen törzsvagyon 
 
a)  Az Nvtv. 5.§ (3) bekezdése alapján forgalomképtelen önkormányzati 

tulajdonú nemzeti vagyon 
 

1. Helyi közút és mőtárgya 
 

- közutakat ingatlanként a cím, helyrajzi szám, a hossz és a terület 
feltüntetésével 

- mőtárgyak közül a hidakat, alul- és felüljárókat a cím (fekvés) 
feltüntetésével. 

 
2. Terek és parkok 

 
- tereket ingatlanonként a cím, helyrajzi szám és terület feltüntetésével 
- parkokat ingatlanonként a cím, helyrajzi szám és terület feltüntetésével. 
 

3. Vizek és víziközmőnek nem minısülı közcélú vízilétesítmények  
 

- vizek közül a kisvízfolyásokat és központi kezeléső árkokat a cím, a 
hossz (fm) és a jelleg feltüntetésével, 

- közcélú vízilétesítmények közül a fıvárosi dunai árvízvédelmi 
vonalakat és létesítményeit fıvédvonalanként, azon belül a Duna 
jobbpart, bal part bontásban a cím és a hossz (fm) feltüntetésével. 

 
4. Jogszabály vagy testületi döntés alapján forgalomképtelenné nyilvánított 

ingatlanok cím, helyrajzi szám, terület tulajdoni hányad, rendeltetés és 
jelleg feltüntetésével, a jogszabály, illetve a testületi döntés 
meghivatkozásával; ingó dolog esetén pontos körülírással (eredet, forma 
nagyság, adathordozó, stb.) és értékmegjelöléssel és jogszabályi 
hivatkozással. 

 
A forgalomképtelen törzsvagyon körében értékadatot nem kell kimutatni.  

  
b) Az Nvtv. 5.§ (4) bekezdése és 2. számú melléklet II.b) pontja alapján 

meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő stratégiai 
vagyon 

 
Jogszabály vagy testületi döntés alapján forgalomképtelenné nyilvánított 
ingatlanok: cím, helyrajzi szám, terület tulajdoni hányad, rendeltetés és jelleg 
feltüntetésével, a jogszabály, illetve a testületi döntés meghivatkozásával; ingó 
dolog esetén: pontos körülírással (eredet, forma nagyság, adathordozó, stb.) és 
értékmegjelöléssel és jogszabályi hivatkozással, üzleti részesedés esetén: 
gazdasági társaság pontos megnevezése, cégforma megjelölése, részesedés 
százalékos feltüntetése, névérték, jogszabály, testületi döntés hivatkozással. 

 



  
 

2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
 
2.1. Mőemlékek 
 

- ingatlanonként cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, 
valamint a mőemléki törzsszám, a tulajdonszerzés idıpontjának és az 
önkormányzati vagyonátadás során megszabott feltételek feltüntetésével. 

 
2.2. Muzeális győjtemény és muzeális emlék 
 

- törzskönyvben nyilvántartott muzeáliák darabszámának feltüntetésével. 
 

2.3. Mőködı köztemetık és a jogszabályban elıírt porladási idı leteltéig a lezárt 
köztemetık 

 
- ingatlanonként cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, 

rendeltetés, és a jelleg feltüntetésével. 
- nyilvántartott érték feltüntetésével. 

 
2.4. Önkormányzati költségvetési szervek használatában lévı vagyon 
 

- ingatlanonként cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, 
rendeltetés és a nyilvántartott érték feltüntetésével, utóbbiakat egy 
ingatlan vonatkozásában összesítve, 

- ingókat intézményenként összesített mérleg szerinti értékben, ezen 
belül a befektetéseket tételesen a társaság neve, alaptıkéje az 
intézmény részesedésének feltüntetésével. 

 
2.5. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra rábízott vagyon 
 

- a számbavétele azonos a költségvetési szervek használatában lévı 
vagyonéval. 

 
2.6. Középület 
 

- ingatlanonként cím, helyrajzi szám, terület tulajdoni hányad, rendeltetés 
és a használó hivatali szerv feltüntetésével. 

 
2.7 Erdı  
 

- ingatlanonként cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, 
rendeltetés feltüntetésével. 

 
 
 
 



  
 

2.8. Védett természeti terület 
 

- ingatlanonként cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, 
rendeltetés feltüntetésével, a védettség elrendelı jogszabály, határozat 
számának, a védettség jellegének és az önkormányzati vagyonátadás 
során megszabott feltételek megjelölésével. 

 
2.9. Levéltári anyag 
 

- az iratanyag folyóméterben. 
 
2.10. Tervtárak terv- és iratanyaga 
 
2.11. Jogszabály vagy testületi döntés alapján korlátozottan forgalomképessé 

nyilvánított ingatlanok cím, helyrajzi szám, terület tulajdoni hányad, 
rendeltetés és jelleg feltüntetésével, a jogszabály, illetve a testületi döntés 
meghivatkozásával; ingó dolog esetén pontos körülírással (eredet, forma 
nagyság, adathordozó, stb.) és értékmegjelöléssel és jogszabályi hivatkozással. 

 
 

3.  Forgalomképes vagyon 
 

- ingatlanonként cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, 
rendeltetés feltüntetésével, külön megjelölve azt a tényt, ha az ingatlan 
üzemeltetésre átadott vagy más önkormányzati, illetve állami szerv 
használatában van, továbbá a nyilvántartott értéket 

- ingókat értékben összesítve, ezen belül a befektetéseket tételesen a 
társaság nevének, alaptıkéjének (törzstıkéjének), a részesedés 
mértékének, részvénytársaság esetén a részvényfajták és címletérték 
feltüntetésével 

- vagyoni értékő jogokat a jog megjelölésével.  
 

4.  Kötelezettségek 
 

A passzív vagyont (a kötelezettségeket) az alábbi szerint kell számba venni 
 

4.1. Pénzügyi kötelezettségek 
 

- az önkormányzati vagyonkezelıket a mérleg szerint terhelı 
kötelezettségeket, intézményenként, vállalatonként külön értékben 
összesítve a kötelezettségeket, azon belül a rövid és hosszú lejáratú 
kötelezettségeket.  
 

4.2. Vagyontárgyat terhelı kötelezettségeket 
 

- az ingatlanokat terhelı kötelezettségeket (pl. zálogjog), esetleg más 
vagyontárgyat terhelı kötelezettségeket, azok megjelölésével. 



  
 

III.  A leltár szerkesztése 
 

A leltárba kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévı vagyontárgyak vehetık 
fel, várományi vagyon nem szerepeltethetı. A vagyonleltárt a zárszámadáshoz 
csatolva kell a képviselı-testületnek bemutatni. A képviselı-testület a leltárt 
határozatilag veszi tudomásul.  
 
A vagyonleltár mellékletében be kell mutatni az önkormányzat tulajdonában 
lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek jegyzékét. 
 
A vagyonleltár megjegyzés rovataiban kell feltüntetni minden olyan egyéb tényt 
vagy adatot, ami a vagyontárgy értékénél, hasznosításánál stb. különös 
jelentıséggel bír. 
 
Egy vagyontárgyat több helyen is fel lehet tüntetni, de ebben az esetben utalni 
kell arra, hogy a leltárban még hol fordul elı. 
 
Az ingatlanokat - figyelemmel a tulajdonjog megszerzésére, illetve 
megszőnésére - akkor kell vagyonleltárban szerepeltetni, ha azok az ingatlan 
kataszterben is szerepelnek. 

 
 



  
 

 
2. melléklet a 4/2012. (III.9.) számú önkormányzati rendelethez 

 
a 20/2007. (X.18) számú önkormányzati rendelet 

3. mellékletének megállapításáról 
 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyontárgyak 
Vagyontárgy típusa 

Adatai Tulajdoni hányad/ 
üzletrész névértéke  

Önkormányzat tulajdoni 
részesedése 

Ingatlan(ok):       ---- 
 

----  ---- 

    
Gazdasági társaságbeli részesedések:    
Komlói Főtıerımő Zrt. - részvény 
Nvtv. 2 melléklet II. b) alpontja alapján 

Székhelye: 7300 Komló, Bem utca 24. 
közszolgáltatás: távhı-szolgáltatás 

831 410 000 HUF 100% 

Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 
Nvtv. 2 melléklet II. b) alpontja alapján 

Székhelye: 7300 Komló, Majális tér 1. 
közszolgáltatás: egészségügyi ellátás 

10.100.000 HUF 100% 

 
Komló-Víz Kft.  - üzletrész 
Nvtv. 2 melléklet II. b) alpontja alapján 

Székhelye: 7300 Komló, Kossuth u. 9. 
közszolgáltatás: víz- és csatorna közmő 
üzemletetés 

 
136 110 000 HUF 62,1 % 

Vagyoni értékő jogok: ------- 
 

 ---- ---- 

    
Ingóság(ok):     ------  ---- ---- 
    
 

 



  
 

I N D O K O L Á S 
a Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló, 
27/2007 (X.18.)  rendeletének  

4/2012. (III.9.) rendelettel történı módosításához 
 

1. §-hoz 
A hatályon kívül helyezı szakasz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek 
(Nvtv.) vagyonrendelet hatálya alá vonja az önkormányzat tulajdonában álló valamennyi 
vagyontárgyat.  
 

2-4. §-hoz 
A rendelkezések a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen sorolja be az önkormányzati vagyont. 
Az Önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és a 
törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon forgalomképtelen 
kizárólagos tulajdonú önkormányzati vagyonból és nemzetgazdasági szempontból stratégiai 
vagyonból áll. A módosított Rendelet 3. számú melléklettel bıvül, amely a stratégiai vagyont 
sorolja fel.  
 

5-6. §-hoz 
Az Ötv. 109. §-ában és az Nvtv. 11. § (1)–(9) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, 
újraszabályozza a vagyonkezelıi jog alapításának szabályait. Vagyonkezelıi jogokat kizárólag  
Nvtv. 3. § 19. pont b) alpontjában foglalt szervezetek gyakorolhatnak. 
 
 

7-8. §-hoz 
A rendeletmódosítás valamennyi törvényi rendelkezésre kiterjeszti a vagyonkezelıi 
kötelezettségre és a vagyonkezelı ellenırzésére vonatkozó szabályokban foglalt hivatkozásokat.   
 

9. § - hoz 
Az önkormányzati vagyon ingyenes átruházásnak lehetıségét és a tulajdonjogot szerzı fél 
kötelességét szabályozza. 
 

10-11.§-hoz 
Hivatkozásokat módosít. 
 

12.§-hoz  
A Rendelet vagyonleltár tartalmáról és a leltár szerkesztésének eljárási rendjérıl szóló 1. számú 
mellékletét módosítja a megváltozott jogszabálynak megfelelıen. 

 
13.§-hoz 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX tv. (Jat.) 12. §-a szerint a módosító jogszabályok hatályba 
lépésük napján végrehajtottá válnak és hatálybalépésüket követı napon hatályukat vesztik. 
 
 
 
 



  
 

6. sz. napirend 
 

A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosítása 
Elıadó:  dr. Vaskó Ernı   címzetes fıjegyzı 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint az egészségügyi és szociális bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
5/2012. (III.9.)  

önkormányzati rendelete 
 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

szóló 16/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelet - a továbbiakban Rendelet - 
módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzatának képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § - ában, 32. § (1) bekezdésében, 32. § (3) 
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 
46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 92. § (1)–(2), 
115. § (3) bekezdésében és a 140/C. § kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. §  
 
A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(2) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátást, valamint a természetbeni 
formában nyújtott rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatást helyettesítı támogatást 
házipénztárból kell kifizetni.” 
 
 
 



  
 

2. § 
 
A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) „A rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesítı támogatást, a 
szociális törvényben meghatározott mértékig természetbeni szociális ellátás 
formájában kell nyújtani, amennyiben a családban a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
gyermekvédelmi törvény) szerinti védelembe vett gyermek él. 

 
(2) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás 

megállapítása, felülvizsgálata esetén a kormányrendeletben elıírt 
formanyomtatványon túl, a kérelmezınek mellékelnie kell a rendszeres szociális 
segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás természetben történı 
folyósításához szükséges, a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.  

 
(3) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás 

természetbeni formában történı nyújtását a jegyzı által kirendelt eseti gondnok 
biztosítja. A jegyzı a kérelem beérkezését követı három napon belül megkeresi a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy öt napon belül tegyen javaslatot az 
eseti gondnok személyére és a pénzfelhasználás módjára. 

 
(4) A természetbeni formában nyújtott rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást 

helyettesítı támogatás felhasználható: 
 
a) ruházat, tanszer, élelmiszer, tápszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, 

tanulóbérlet, a gyermek korának megfelelı készségfejlesztı eszközök 
természetbeni biztosítására, 

b) a gyermek lakhatási feltételeinek megteremtése érdekében közüzemi díjak 
kifizetésére, tüzelıanyag vásárlására, feltéve, hogy a családnak járó más 
támogatásokból ezek nem fedezhetık, 

c) gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére, 

d) a gyermek szabadideje hasznos eltöltésére. 

 
(5) A jegyzı a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának beérkezését 

követıen dönt az eseti gondnok kirendelésérıl, valamint az ellátás természetbeni 
formában történı nyújtásáról. Döntését a családgondozó javaslatára, család 
jövedelmi és vagyoni helyzetére, a gyermek tényleges szükségleteire továbbá a 
családnak járó szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, támogatásokra figyelemmel 
hozza meg.  

 



  
 

(6) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás 
természetbeni formában történı nyújtása esetén mind az eseti gondnok, mind az 
ügyfél részére járó ellátást házipénztárból kell kifizetni. Az eseti gondnok az ellátás 
felvételét követı 8 napon belül a támogatás felhasználásáról elszámol a jegyzınek. 

 
(7) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás 

természetbeni formában történı nyújtását a jegyzı a védelembe vétel megszőnése 
esetén megszünteti, vagy az ellátás összegét ennek megfelelıen módosítja.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ (2) Az ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése a jegyzı hatáskörébe  
 tartozik. 

4. § 
 
A Rendelet 28. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) Az önkormányzat az (1) bekezdés e) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) pontjában 

meghatározott ellátásokat a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
kötött ellátási szerzıdés keretében biztosítja.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 

6. § 
 
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 
 

7. § 
 

 
(1) A Rendelet 

a) 7. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a 
„foglalkoztatást helyettesítı támogatás”szöveg,  

b) 13. § (4) bekezdésében „a polgármester” szövegrész helyébe a „az 
önkormányzat” szöveg, 

c) 13. § (5) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe „jegyzı” 
szöveg, 



  
 

d) 16. § (1) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Komló-
Víz Víziközmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Komló-Víz 
Kft.) szöveg, 

e) 17. § (1), (3) és (4) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a 
„Komló-Víz Kft.” szöveg, 

f) 22. § (1) bekezdésében „az önkormányzatnak” szövegrész helyébe „a 
polgármesternek” szöveg 

lép. 
 
(2) Hatályát veszti a Rendelet  

a) 2. § (2) bekezdésében a „valamint a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú 
Kft.” szövegrész, 

b) 11. § (1) bekezdés e) pontja, 
c) 13. § (2) és (3) bekezdése, 
d) 37. §-ában az „és a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft-vel” 
szövegrész. 

 
8. § 

 
Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2012. március 8. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernı 
 polgármester       címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

1. sz. melléklet a 16/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítı támogatás 
természetben történı folyósításához 

 
 
1. Alulírott 
 
név: ........................................................................................................................... 

születési név: ............................................................................................................ 

születési hely, év, hónap, nap: ................................................................................. 

anyja neve: ................................................................................................................ 

tartózkodási hely: ...................................................................................................... 

szám alatti lakos büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy  
 
 
1.1. családomban jelenleg védelembe vett gyermek él* 

védelembe vett gyermekek neve: ……………………………………………. 
1.2. családomban védelembe vett gyermek nincs. 
 
2. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban szereplı adatok valódiságát a 

Polgármesteri Hivatal ellenırzi. 
 

* A megfelelı rész aláhúzandó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2. sz. melléklet a 16/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 
 

  
Szociális ellátás Intézményi térítési díj 

 
1. Szociális étkeztetés 445,- Ft/fı/nap 
 
1.1. Szociális étkeztetés kiszállítással, megemelkedik a díj a kiszállítással: 
        - kiszállítás díja: 275,- Ft/óra 
 
Az ingyenesen biztosított étkeztetést térítésmentesen lehet igénybe venni. 
 
1.2. Az 1 ellátottra jutó havi költség  19.950,- Ft/fı/hó 
 
1.3. Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 
 
Amennyiben az egy fıre esı jövedelem   
Nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 110% -át 100,- Ft/nap 
  a nyugdíjminimum  111% -a   és  150% - a között van 120,- Ft/nap 
  a nyugdíjminimum  151% -a   és  250% - a között van 180,- Ft/nap 
  a nyugdíjminimum  251% -a   és  350% - a között van 250,- Ft/nap 
  a nyugdíjminimum  351% -a   és  450% - a között van 320,- Ft/nap 
  a nyugdíjminimum  450% -a   és  550% - a között van 390,- Ft/nap 
 a nyugdíjminimum 550% - a felett van 445,- Ft/nap 
 
2.   Nappali ellátásnál 
 
2.1. csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevık esetén 480,- Ft/fı/nap 
   
2.2. napközbeni tartózkodást és szociális étkezést is igénybevevık  
  esetében  925,- Ft/fı/nap 
 
2.3. Személyi térítési díj idısek nappali ellátása esetén: (csak tartózkodók) 
 
Amennyiben az ellátott havi jövedelme  

nem haladja meg a 65.000,- Ft-ot 20,- Ft/nap 
 65.001,- Ft - 85.000,- Ft jövedelemig 50,- Ft/nap 
 85.001,- Ft - 110.000,- Ft jövedelemig 150,- Ft/nap 
 110.001,- Ft - 150.000,- Ft jövedelemig 180,- Ft/nap 
  150. 001,- Ft felett van 250,- Ft/nap 
 
 
 



  
 

3. Hajléktalanok ellátásánál 240,- Ft/fı/nap 
 
3.1. Az 1 ellátottra jutó havi intézményi térítési díj: 7.200,- Ft/fı/hó 
 

3.2. Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeni Szállása esetén: 
 
Az igénybevétel elsı 30 napjára térítési díjat nem kell fizetni. 
 
A 2. hónaptól, amennyiben az ellátott havi jövedelme nem haladja meg a 

40.000,- Ft-ot 3.600,- Ft/hó 
40.001,- Ft – 60.000,- Ft jövedelemig 6.000,- Ft/hó 
60.001,- Ft jövedelem felett 7.200,- Ft/hó 

 
4. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó gond. díj: 20,- Ft/fı/óra 
 
5.  Jelzırendszeres házi segítségnyújtás:   
 
Személyi térítési díj jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
 
Az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át meg nem haladó jövedelemig a szolgáltatás 20,- 
Ft/készülék/nap térítési díj ellenében vehetı igénybe. 
Az öregségi nyugdíjminimum 300 % feletti jövedelem esetén az igénybevevı havi 
jövedelmének 2 %-a. 
 
5.1 A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a 
szolgáltatást. 
 

A személyi térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

7. sz. napirend 
 

Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
(Kispál László képviselı visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
Az egészségügyi és szociális, 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 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2012. (III.8.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, az egészségügyi és szociális, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta és 
elfogadta a beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról címő elıterjesztést.  
A képviselı-testület a beszámolót tudomásul veszi. 
 
 

8. sz. napirend 
 

A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása IV. 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Szabó György ügyvezetı Fıkefe Nonprofit Kft. 
 
E-mailben kiküldésre került az elıterjesztés, valamint a módosított egységes szerkezető 
használatba adási szerzıdés (elıterjesztéshez csatolva). 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a módosított támogatási szerzıdéssel tárgyalta 
az elıterjesztést és elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett megjegyezte, hogy 17 szakmát fognak tanítani a megváltozott 
munkaképességőeknek. Kérte támogassák az elıterjesztést, mert ez nagyon fontos dolog. 
 
Mátyás János arról érdeklıdött, hogy milyen szakmákat fognak tanítani. 
 
Jozifek Ágoston (Fıkefe Kft.) elmondta, hogy a 17 szakma a TÁMOP pályázatban 
szerepel, konkrétan nem tudott választ adni a kérdésre. A mintegy 30 foglalkoztatási 
központ mellett oktatási központot is létrehoznak. 



  
 

A rehabilitációs munkavégzés kétfelé fog válni. Az egyik csoportba tartoznak azok az 
emberek, akiket nem lehet rehabilitálni, mert olyan betegségük van, illetve az idısebbek, 
ık maradnak a foglalkoztatásban. A másik csoportban ún. tranzit foglalkoztatás lesz, akik 
alkalmasak arra, hogy visszakerüljenek a nyílt munkaerıpiacra, azok számára a Nagy 
László Gimnázium legnagyobb termében oktatást szerveznek a munkaügyi központ 
segítségével abban az esetben, ha a TÁMOP pályázat sikeres lesz. A TÁMOP pályázat az 
eszközvásárlásra is biztosít pénzösszeget, továbbá mentálhigiéniás és szakmai képzést fog 
biztosítani.  
 
dr. Barbarics Ildikó  arról érdeklıdött, hogy a képzés után helyben vagy máshol 
biztosított lesz-e a foglalkoztatás, illetve arról, hogy a képzések milyen idıtartamúak, 
valamint ez idı alatt kapnak-e valami juttatást az emberek. 
 
Jozifek Ágoston (Fıkefe Kft.) elmondta, hogy elsısorban a kistérségben lévı 
vállalkozások számára igyekeznek embereket képezni. 
 
Polics József felhívta mindenkinek a figyelmét, hogy aki rokkant nyugdíjas kategóriába 
van sorolva, március 31-én jogvesztı határidı van arra, hogy nyilatkozatot tegyen, hogy 
felül kívánja az állapotát vizsgálni. Aki március 31-ig nem tesz nyilatkozatot, az május 1-
tıl nem kap ellátást. Aki a határidıig nyilatkozatot tesz – tervek szerint 10.000 fı 
kivételével – az abban az idıpontban fog visszamenni rehabilitációs vizsgálatra, amely 
korábban meg volt számára határozva, de 10.000 fınél szúrópróbaszerő vizsgálat lesz. A 
vizsgálat végeredménye lehet az, hogy 3 éven belül rehabilitálni kell, képzésen kell részt 
vennie. Ez alatt a maximum 3 év alatt ugyanazt az ellátást fogja kapni, mint korábban, 
csak egy nyugdíjat értékkövetı összegben. Igényelhetı lesz rehabilitációs kártya, és ha 
elhelyezkedik, a munkáltatójának – idıkorlát nélkül – nem kell fizetnie a bérhez 
kapcsolódó járulékokat.  
A képzések idıtartama változó, szakmától függ. Aki a képzésben részt vesz, ellátásban 
fog részesülni. 
 
Több, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot a módosított támogatási szerzıdéssel együttesen 
bocsátotta szavazásra, melyet a képviselı-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2012. (III.8.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítására tett javaslatot. 
 



  
 

A képviselı-testület egyetért a Fıkefe Kft-vel 2012. január 2. napján aláírt támogatási 
szerzıdés 2. számú mellékletét képezı, Komló, Gorkij u. 2. szám alatti ingatlan 
használatba adási szerzıdésének határozatlan idıre történı módosításával. Erre tekintettel 
az elıterjesztés 3. számú mellékletét képezı, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
használatba adási szerzıdést jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerzıdés 
aláírására.  
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

3. számú melléklet  
Támogatási szerzıdés 
2. számú melléklete – módosítással egységes szerkezetben  

 
 

HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZ İDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

 
amely létrejött egyrészrıl Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3., 
törzsszáma: 724100, képviseli Polics József polgármester), mint használatba adó 
 
másrészrıl a  
Fıkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. (székhely: 1145 Budapest, Laky 
Adolf u. 41-49., cégjegyzékszám: 01-09-908769, adószám: 22246901-2-42, képviseli: Szabó 
György ügyvezetı igazgató) 
mint használatba vevı 
 
között 2012. január 2. napján létrejött használatba adási szerzıdést alulírott helyen és 
napon az alábbiak szerint módosítják és egységes szerkezetbe foglalják: 
 

I.  
 

1) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a használatba adó térítésmentesen a használatba 
vevı kizárólagos használatába adja a tulajdonát képezı Komló, Gorkij u. 2. szám alatt 
található komlói 2322 hrsz-ú „kivett középiskola és udvar” megnevezéső ingatlan 
földszintjén elhelyezkedı 1.328 m2 nagyságú ingatlanrészben található helyiségeket. 

 
2) Jelen megállapodás a felek között csekély összegő támogatásról szóló, 2012. január 2. 

napján kötött Támogatási szerzıdés elválaszthatatlan 2. számú mellékletét képezi.  
 
3) Felek jelen használatba adási szerzıdést 2012. január 2. napjától határozatlan idıre 

kötik azzal a kitétellel, hogy amennyiben a Támogatási szerzıdés 4.) pontjában foglalt 
támogatási idıszak meghosszabbítása Használatba vevı hibájából meghiúsul, jelen 
szerzıdés határozatlan idejő bérleti jogviszonnyá alakul. Ebben az esetben 
Használatba vevı köteles a Támogatási szerzıdés 2. pontjában foglalt 7.298.688,- Ft 
+ÁFA, azaz hétmillió-kettıszázkilencvennyolcezer-hatszáznyolcvannyolc  forint + ÁFA 
összegő  bérleti díjat a KSH jelentésében foglalt elızı évi infláció mértékével naptári 
évenként növelt összegben megfizetni.    

 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Támogatási szerzıdés annak 6.) pontjában 
foglaltak következtében szőnik meg, jelen használatba adási szerzıdés bérleti 
szerzıdéssé alakul át.  Ebben az eseten  Használatba vevı köteles az e pontban foglalt 
összegő inflációval korrigált bérleti díjat (támogatási összeget) a Támogatási szerzıdés 
7.) pontjában foglalt referencia rátával növelt összegben adott naptári év kezdetéig 
visszamenıleg megfizetni.   

 
 



  
 

II. 
 

4) A használatba vevı a helyiségeket megtekintett állapotban veszi át.  
A birtokbaadás napja 2012. január 2. napja, amely naptól a használatba vevı gondoskodik 
az ingatlanrész rendeltetésszerő használatáról, állagának megırzésérıl, takarításáról, 
továbbá az épület környezetének rendben tartásáról.  A birtokbaadás során felek 
jegyzıkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a mérıórák állását is. 

  
5) A használati jogviszony idıtartama alatt a használatba vevıt terheli a helyiségek 

üzemeltetésével, fenntartásával és karbantartásával kapcsolatban felmerülı minden költség 
(víz- és csatornadíj, áramdíj, főtés és szemétszállítás díja, biztosítási díj, stb.). Használatba 
vevı nyilatkozik, hogy a birtokbaadástól számított 15 napon belül valamennyi 
közszolgáltatónál a fogyasztói változást bejelentette, egyúttal új fogyasztóként 
szolgáltatási szerzıdést kötött. 

 
6) Használatba vevı kötelezettséget vállal arra, hogy a használat idıtartama alatt az 

önkormányzati alapvagyon biztosítás 1.) pontban meghatározott ingatlanrészre esı arányos 
részét számla ellenében Használatba adónak megtéríti. Használatba vevı tudomásul veszi, 
hogy a Használatba adó alapvagyon biztosítása csak a tőz- és elemi károkra terjed ki, ezért 
egyéb igény esetén kiegészítı biztosítást köthet saját költségére. Használatba adó az 
alapvagyon biztosítás körén kívül keletkezett kárért nem felel. 

 
7) Felek megállapodnak, hogy Használatba vevı a jogviszony tartama alatt az ingatlanon 

végzendı felújítási, beruházási, korszerősítési és átalakítási munkálatokkal kapcsolatos 
igényét köteles írásban bejelenteni Használatba adó vagyonkezelését végzı Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága (7300 Komló, Tompa M. utca 12.) 
intézményvezetıjének.  Az elvégzendı munkákról és a költségek viselésérıl a Használatba 
adó és a Városgondnokság külön megállapodást köt. 

 
8) Amennyiben a használatba vevı az ingatlan használatáról lemond, az általa az ingatlanon 

végzett helyreállítási költségekkel és az ingatlanon eszközölt beruházásokkal kapcsolatban 
a tulajdonossal szemben semmiféle igényt nem jogosult érvényesíteni, a tulajdonost ezzel 
kapcsolatban kötelezettség nem terheli. 

 
9) A használatba vevı az általa használt helyiségeket a használatba adó engedélye nélkül 

másnak át nem adhatja és kizárólag tevékenységi körén belüli mőködés keretében a 
támogatási szerzıdés 5.) pontjában foglalt kötelezettsége teljesítésére használhatja.  

 
10) Használatba vevı kötelezettséget vállal arra, hogy a használati jogviszony megszőnésekor a 

helyiségeket rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban visszaadja a használatba 
adónak. A használatba vevı felelıs minden olyan kárért, amely a rendellenes használat 
következménye. 

 
11) Felek rögzítik, hogy a 1.) pontban meghatározott ingatlan teherlapján 34538/3/2011.08.03. 

számú bejegyzı határozattal 500.000.000,-Ft és járulékai erejéig jelzálogjog került 
bejegyzésre az Unicredit Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban Bank) javára. A Tulajdonos 
kijelenti és szavatolja, hogy a Banknak nincs sem szerzıdésen alapuló, sem más olyan joga, 



  
 

amely a jelen szerzıdés szerinti használatot korlátozza vagy kizárja, vagy a jelen szerzıdés 
érvényes létrejöttét kizárja. A Tulajdonos általánosságban is szavatol azért, hogy harmadik 
személynek nincs sem szerzıdésen alapuló, sem más olyan joga, amely a jelen szerzıdés 
szerinti használatot korlátozza vagy kizárja, vagy a jelen szerzıdés érvényes létrejöttét 
kizárja.  
Felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, ha a jelzálogjog érvényesítése 
következtében az ingatlan harmadik személy tulajdonába kerül, Használatba adó nem 
köteles Használatba vevı részére más ingatlan biztosításáról gondoskodni és ingyenes 
használatot biztosítani. Használatba adó az ebbıl eredı károkért nem felel. 

 
12) Felek jelen szerzıdés 3) pontjában foglalt használati jogviszony bérleti jogviszonnyá 

történı átalakulása esetére az alábbiakban állapodnak meg: 
���� a bérleti szerzıdést bármelyik fél 90 napos határidıvel írásban felmondhatja, 
���� a bérleti szerzıdés bármelyik fél súlyos szerzıdésszegése esetén rendkívüli 

felmondással írásban felmondható. Ez esetben Használatba vevı az ingatlant 60 
napon belül az ingatlan tulajdonosi jogait gyakorló részére ingóságaitól kiürítve 
visszaadja. 

���� Használatba vevı köteles a bérleti díjat vagy a referencia rátával növelt 
támogatási összeget számla ellenében az ott feltüntetettek szerint megfizetni. 

���� felek egyebekben jelen használati szerzıdésben foglaltakat megfelelıen 
alkalmazzák a bérleti jogviszonyra is. 

 
III. 

 
13) A szerzıdés aláírói kijelentik, hogy a szerzıdı fél nevében a szerzıdés megkötésére teljes 

jogkörrel rendelkeznek. 
 
14) Jelen szerzıdés Komló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 165/2011. (IX. 

29.) és 31/2012. (III.8.) számú határozatán alapul.   
 
15) Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
Felek jelen szerzıdést annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: …………………………. 
 
........................................................ .......................................................  
 Használatba adó Használatba vevı 
    Komló Város Önkormányzata Fıkefe Nonprofit Kft. 
  képv.: Polics József polgármester képv.: Szabó György ügyvezetı 
 
Ellenjegyzem:  
 
……………………………………. 
Dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 



  
 

9. sz. napirend 
 
Gyémánt Szív Nonprofit Kft. mőködéséhez hozzájáruló nyilatkozat 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Kasziba Zsuzsanna   intézményvezetı 

Bauer Jánosné  Gyémánt Szív Kft. 
Varga Zsolt    kistérségi irodavezetı 

 
Az egészségügyi és szociális 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: 
 

32/2012. (III.8.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az egészségügyi és szociális 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Gyémánt Szív Nonprofit 
Kft. szociális szolgáltató mőködéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását. 
 
1.) A képviselı-testület hozzájárul hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Tanácsa támogató döntését követıen a Gyémánt Szív Nonprofit Kft. 7300 
Komló, Kossuth L. u. 81. szám alatti - nem állami fenntartó részére - a hozzájáruló 
nyilatkozat kiadásra kerüljön Komló Város Önkormányzat részérıl. 

 
2.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert Komló Város Önkormányzat 

képviseletében a hozzájáruló nyilatkozat aláírására, amely a nem állami fenntartó 
mőködésének szükségességét támogatja, a szociálisan rászorultak tekintetében. 

 
3.) A hozzájáruló nyilatkozat kiadásának feltétele, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 103. szám alatti komlói székhelyő intézmény a házi segítségnyújtás 
szolgáltatásra vonatkozóan kössön megállapodást a Gyémánt Szív Nonprofit Kft.-vel, 
melyben rögzíteni kell, hogy a hozzájáruló nyilatkozat a jelenlegi ellátotti létszámra 
vonatkozik, a Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazott, legalább azonos 
személyi térítési díj meghatározásával. 
 

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



  
 

10. sz. napirend 
 
A Komlói Főtıerımő Zrt. alapító okiratának módosítása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Mayerhoff Attila  Főtıerımő Zrt. 
 
E-mailben kiküldésre került az elıterjesztés (meghívóhoz csatolva). 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  arról érdeklıdött, hogy mi volt az akadálya annak, hogy a testületi 
ülésre a határozati javaslat kész tevékenységi köröket határozzon meg, nem pedig azt, 
hogy ingatlankezeléshez kapcsolódó szükség szerinti bıvítéseket és errıl késıbb a 
polgármester döntsön. Véleménye szerint ez a képviselı-testület feladata lenne, hiszen 
ennek kellene bemenni a cégbírósághoz konkrét alapító okirat módosítással, konkrét 
határozati javaslattal, amit az elıterjesztés nem tartalmaz. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy jelen elıterjesztés az uszoda ingatlankezelıi jogával 
kapcsolatban készült, de nem zárható ki, hogy a jövıben más ingatlanokat is érinteni fog a 
dolog. Az egyes ingatlanokhoz egész más jellegő tevékenységek is kapcsolódhatnak. 
Ahhoz, hogy más ingatlanok kezelésével kapcsolatos elıterjesztés is készülhessen, ahhoz 
az alapító okiratot a beterjesztettek szerint kell módosítani. Semmi olyat nem szavazhat 
meg polgármester úr ebben a tekintetben, amit a testület utólag nem hagy jóvá.  
 
dr. Barbarics Ildikó  arról érdeklıdött, hogy milyen további önkormányzati tulajdonú 
vagyonelemek kezelésének az átadására kerülhet sor. Véleménye szerint ez egy fontos 
kérdés, ha ebben a döntést átadják a polgármesternek, amit a testület utólag jóváhagyhat, 
de szeretné, ha elıre tudna a testület a dolgokról és nem mindent utólag hagyna jóvá. 
Megítélése szerint ezek nem olyan formátumú kérdések, illetve döntések, amelyekben 
nem lehetne elıre dönteni és a képviselı-testület tudomására hozni. 
 
Polics József elmondta, hogy a 2004-ben átadott uszoda vagyonkezelési dolga 8 év után 
sincs rendezve. Elsı lépésben ezt a lehetıséget fogják megteremteni ezzel a határozati 
javaslattal, illetve az erımőben történı döntéssel. 
A módosítás az ingatlankezeléssel és az ehhez kapcsolódó tevékenységi körök bıvítésérıl 
szól. 
Még nem jelent meg pályázati kiírás, de vannak már tervek az Ipari park infrastruktúra 
fejlesztésére, mivel 2-3 hete már az erımő, és nem a Carboker Kft. az Ipari park kezelıje. 
Attól függ, hogy mit enged meg a pályázat, mert jelenleg van közös tulajdonban út az 
erımővel, de a többségi tulajdon az önkormányzaté. Abban az esetben, ha a pályázat 
vagyonkezelés mellett csak az Ipari park cím birtokosának engedi a pályázatot benyújtani, 
akkor van egy jogszabályi háttér, ami ezt lehetıvé teszi.  



  
 

Több rendezetlen kérdés van még ez ügyben, ilyen például a KBSK kérdése, vagy a Nagy 
László Gimnázium, miután a Kézmő Kft-vel befejezıdik a beruházás, hogy átadnák 
vagyonkezelésbe. Azonban ezek még csak tervek.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2012. (III.8.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a Komlói Főtıerımő Zrt. alapító okiratának módosítására tett javaslatot. 
 
A képviselı-testület, mint a Komlói Főtıerımő Zrt. kizárólagos tulajdonosi jogainak 
gyakorlója elhatározza a társaság Alapító Okirata tevékenységi körökre vonatkozó IV. 
pontjának módosítását, a tevékenységi körök ingatlankezeléssel és szükség szerint ehhez 
kapcsolódó egyéb tevékenységi körökkel történı bıvítését. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az errıl szóló alapítói határozat kiadására.  
 
Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy az alapítói határozatnak megfelelıen intézkedjen 
az Alapító Okirat módosításáról és a változással kapcsolatos cégbírósági eljárás 
megindításáról. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
 

11. sz. napirend 
 
Hohmann Ferenc területvásárlási kérelme 
Elıadó:   Polics József  polgármester 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta azzal, 
hogy a terület vételárát 1000 Ft/m2-ben (áfa mentes) határozta meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a bizottsági javaslattal – szavazásra bocsátotta, 
melyet a képviselı-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 



  
 

34/2012. (III.8.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – elrendeli az önkormányzati tulajdonú komlói 2237/2 hrsz-ú 
ingatlan megosztását. A megosztás során keletkezett kb. 550 m2 nagyságú – a földmérés 
során pontosítandó – területet a 2237/1 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként értékesíti 
Hohmann Adrienn részére, azzal hogy az ingatlan megosztásával és értékesítésével járó 
valamennyi költséget a vevı viseli. 
 
Az értékesítés feltétele, hogy Hohmann Adrienn az adásvételi szerzıdés megkötésekor 
igazolja a 2237/1 hrsz-ú ingatlanon fennálló tulajdonjogát. 
 
A terület vételárát a gazdasági, településfejlesztési bizottság 1.000,- Ft/m2-ben (áfa 
mentes) határozta meg.  
 
Vevınek a terület vételárán és fenti költségeken felül meg kell téríteni a forgalmi 
értékbecslés díját (25.000,- Ft) is. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy az Unicredit Bank Hungary Zrt-tıl az ingatlan megosztásához és 
az ingatlanrész értékesítéséhez szükséges hozzájárulást kérje meg, intézkedjen a 
megosztási vázrajz megrendelése és hatósági jóváhagyása, ezt követıen az adásvételi 
szerzıdés elkészíttetése, a vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 

12. sz. napirend 
 

Tőzoltóság átadása – szóbeli elıterjesztés 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
E-mailben kiküldésre került a határozati javaslat (meghívóhoz csatolva). 
 
A polgármester elmondta, hogy a korábbi tájékoztatásoknak megfelelıen 2011. december 
31. fordulónappal sor került az önkormányzati tőzoltóság állami fenntartásba történı 
átadására. Annak érdekében, hogy ezen központi jogszabályon alapuló átadást a 
képviselı-testület határozati formában is megerısítse, illetve tájékoztatást nyerjen az 
átadott vagyon szerkezetérıl és értékérıl, a kiküldött határozati javaslat elfogadását kérte. 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 



  
 

A polgármester a határozati javaslatot – a bizottsági javaslattal – szavazásra bocsátotta, 
melyet a képviselı-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

35/2012. (III.8.) határozat 
 
A képviselı –testület tudomásul veszi, hogy a Katasztrófavédelemrıl és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 84 § alapján 
Komló város Önkormányzatának Hivatásos Tőzoltósága 2012. január 1-i hatállyal állami 
fenntartásba került. Az átadás átvételi eljárás lezárultának tényét a mellékelt jegyzıkönyv 
alapján tudomásul veszi. Az átadott vagyont összetétele és összegszerősége tekintetében a 
mellékelt könyvviteli mérleg szerint hagyja jóvá.  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 
A polgármester a nyilvános ülést 18 órakor lezárta és a további napirend tárgyalására zárt 
ülést rendelt el. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 
 


