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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

2012. március 29-i ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 15 fı képviselı. 
 
A polgármester 15 órakor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester 10. számú napirendként javasolta felvételre a „Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat Komló, Kossuth L. u. 103. sz. alatti irodáinak nyílászáró 
cseréje és főtésrendszer korszerősítése” címő szóbeli napirend felvételét. A további 
napirendi pontok számozása eggyel nı. 
 
A polgármester az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján javasolta, majd szavazásra 
bocsátotta a 16. számú: „A Komló-Víz Kft. taggyőlési határozatainak jóváhagyása” 
címő napirend zárt ülésen való tárgyalását, melyet a képviselı-testület kézfeltartással, 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
A polgármester ezt követıen a kiküldött napirendi pontokat a javasolt módosítással 
együttesen szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület kézfeltartással, 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 

 
1. sz. napirend 

 
Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési támogatása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Bernhardt Imre  ügyvezetı 
 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
A Fidesz frakció támogatta az elıterjesztést. 
 
Borbás Sándor ügyvezetı úrtól érdeklıdött, hogy jelenleg hol tart az építkezés, 
mikorra várható a befejezés és milyen tapasztalataik vannak. 
 
Schalpa Anett arról érdeklıdött, hogy történt-e már munkaerı felvétel. 
 



Berndhart Imre (Solar Energy Systems Kft.) elmondta, hogy az építkezés halad, 
nap, mint nap épül az épület. Kétféle épületrészbıl tevıdik össze, egy téglaépület – 
fıépület, irodák és szociális blokk –, valamint egy könnyőszerkezetes csarnok. 
A könnyőszerkezet vázszerkezete a múlt héten elkészült, a mai napon érkezett meg az 
elsı kamion panel, amit már majdnem fel is helyeztek a tetıre. 4 kamion panel kell a 
tetıszerkezethez és 2,5 kamion panel az oldalfalakhoz. 
A fıépület földszinti része szerkezetkész, a felsı szint 50 %-os készültségben van. 
A munkaerı felvétellel kapcsolatban elmondta, hogy a nap folyamán történt meg a 
munkaügyi központ által szervezett tájékoztatás, ahová megpróbáltak megfelelı 
létszámban munkaerıt toborozni, fıként villanyszerelıi szakmában. Az elvárásokhoz 
képest kevesebben jelentkeztek. A 25 fıbıl mindössze 15-en jelentek meg, akik közül 
10 fıvel munkaszerzıdést fognak kötni, számukra már a jövı héten elkezdıdik az 
oktatás, utána külföldi és belföldi munkahelyeken beszereléseket fognak végezni. 
További 30 fıt szeretnének még ebben a munkakörben alkalmazni. 
A csarnok elkészültét követıen, a gépsor várhatóan augusztusban fog megérkezni. A 
gépsor beépítését követıen kerülne sor közel 70 ember felvételére. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2012. (III.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatának 
figyelembevételével – megtárgyalta a Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési 
támogatására vonatkozó elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a Solar Energy Systems Kft.-vel (székhelye: 1051 Bp., Szent 
István tér 11. B épület., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-950727, adószáma: 14462052-2-
42, képviseli: Bernhardt Imre ügyvezetı) az 1. számú melléklet szerinti módosított 
támogatási szerzıdés 6. b) és 7. pontjában meghatározott 2012. március 30-i és 2012. 
április 30-i határidıket 3 hónappal, 2012. június 30. és 2012. július 31. napjáig 
meghosszabbítja. A képviselı-testület a 3. számú melléklet szerinti egységes 
szerkezető támogatási szerzıdést jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
támogatási szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: értelem szerint, illetve azonnal 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 



1. számú melléklet 





 
 
 
 



 
          3. számú melléklet  
 

Támogatási szerzıdés 
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
1./ Amely létrejött egyrészrıl Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3., 

képviseletben: Polics József polgármester, a továbbiakban: Támogató), másrészrıl SOLAR 
Energy Systems Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11. 
B épület, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-950727, adószám: 14462052-2-42, képviseletében: 
Bernhardt Imre ügyvezetı, a továbbiakban: Kedvezményezett) között, az alulírott helyen és 
napon, az alábbi feltételek mellett: 

 
2./ Kedvezményezett a Támogató kizárólagos tulajdonát képezı, Komlói 2413/55 helyrajzi számon 

nyilvántartott, 8805 m2 területő, „beépítetlen terület” megjelöléső tehermentes belterületi 
ingatlanon 15 MWP kapacitású fotovoltaikus napelem gyártó üzem és az üzem energia ellátását 
biztosító napelemes rendszer létesítését (a továbbiakban: beruházás) vállalja, amely 
1.175.016.930,- Ft, azaz egymilliárd-százhetvenötmillió-tizenhatezerkilencszázharminc forint 
tervezett költségő. A Mag Zrt. GOP-2.1.2-08/D-2008-0095 azonosító számon regisztrálta 
kedvezményezetett. 

 
3./ A beruházás megvalósításának Kedvezményezett által vállalt határidejét 2012.március 30-ra 

kérte módosítani a Mag Zrt-tıl 2011. december 31. napja helyett. Kedvezményezett kijelenti, 
hogy a város szabályozási tervében foglaltakat megismerte, tudomásul vette, azt magára nézve 
kötelezı érvényőnek tekinti. 

 
4./ Kedvezményezett vállalja, hogy a 2./ pontban leírt beruházással kapcsolatos használatbavételi 

engedély jogerıre emelkedését követı tényleges üzembe helyezésének évétıl számított 2 (két) 
teljes üzleti évben a komlói fióktelepen, átlagos állományi statisztikai létszámot tekintve 
folyamatosan legalább 80 fı komlói állandó lakost foglalkoztat, továbbá az ezt követı 3 
(három) üzleti évben biztosítja az üzem mőködését. 

 
5./ Támogató – mint az ingatlan tulajdonosa –, a 2./ pontban körülírt épület (üzem) építéséhez 

hozzájárulását adja azzal, hogy az épület tulajdonjoga Kedvezményezettet illeti. 
 
6./ A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelete és jelen szerzıdés alapján 

Támogató - az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély 
összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) hatálya alá tartozó támogatásként 
– a 2./ pontban nevesített ingatlan ingyenes használatát, valamint ingyenes tulajdonba adását 
biztosítja Kedvezményezett részére az alábbi feltételekkel: 

 
a) A Mag Zrt. GOP-2.1.2-08/D-2008-0095 számú támogatásával összefüggı fenntartási 

kötelezettség leteltéig, de legkésıbb 2014. december 31-ig Támogató ingyenesen használatba 
adja Kedvezményezett részére a 2./ pontban nevesített ingatlanát.  
A támogatás tartalma az ingatlan becsült értéke szerint – havi 96.000 Ft bérleti díj alapján - 
havi 96.000 Ft, azaz kilencvenhatezer forint, amely a végsı határidıt figyelembe véve több 
mint egy éves idıtartamra illeti kedvezményezettet, ezért az ingyenes használatba adással 



kapcsolatos támogatástartalmat jelenértékben kell meghatározni, amely legfeljebb (48.000 Ft 
+ (1.152.000 Ft/1,0697)+ (1.152.000 Ft/(1,0697)2)+(1.152.000 Ft/(1,0697)3)+ (1.152.000 
Ft/(1,0697)4) = 3.922.790 Ft, azaz hárommillió-kilencszázhuszonkétezer-hétszázkilencven 
forint.  
Amennyiben Kedvezményezett fenti kötelezettségének, az ott írt határidıig nem tesz eleget, 
úgy Támogató jogosult jelen megállapodást felmondani. A felmondással az ingatlan 
használati joga visszaszáll Támogatóra, amellyel egyidejőleg Kedvezményezett köteles az 
igénybevett támogatást (meg nem fizetett bérleti díjat) referenciarátával növelt összegben 
megfizetni. 
 

b) Támogató vállalja, hogy amennyiben Kedvezményezett 2012. június 30-ig - beruházásával 
összefüggésben - jogerıs használatbavételi engedéllyel rendelkezik, úgy abban az esetben a 
jogerıre emelkedéstıl számított 15 napon belül visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a 2./ pontban körülírt ingatlanra Kedvezményezett tulajdonjogát ingyenesen – 
ajándékozás jogcímén – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 

 
Felek az ingatlan forgalmi értékét (annak becsült értéke szerint) 18.400.000,- Ft + áfa, összesen: 
23.000.000 Ft-ban (azaz: huszonhárommillió forintban) határozzák meg, amelyet a 
támogatástartalom jelenértékeként is figyelembe vesznek. 

 
7./ Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben Kedvezményezett az ingatlanon a beruházást 

megkezdi, de azt 2012. június 30-ig nem fejezi be, úgy – amennyiben a beruházási érték 
(ráépítés, közmővesítés) meghaladja a földterület forgalmi értékét – Kedvezményezett köteles az 
ingatlant megvásárolni a Felek által jelen szerzıdésben meghatározott, referenciarátával növelt 
forgalmi értéken legkésıbb 2012. július 31-ig. Ha a beruházási érték az ingatlan forgalmi értékét 
nem haladja meg, úgy Kedvezményezett jelen szerzıdés hatálybalépésétıl 2012. június 30-ig 
számított idıszakon belül érvényes referenciarátáknak, mint kamatlábnak az ingatlan forgalmi 
értékére vetítésével számított kamatok összegének megfizetésére köteles, ezzel egyidejőleg 
Támogató kizárólag a közmővesítés bekerülési költségét téríti meg Kedvezményezett részére. Az 
ingatlan Kedvezményezett által megvalósított közmővesítésén kívüli, eredeti állapot 
visszaállításával kapcsolatban felmerülı kiadások Kedvezményezettet terhelik. 

 
8./ Amennyiben Kedvezményezett a 4./ pontban foglalt, üzembe helyezést követı foglalkoztatási 

kötelezettségének nem tesz eleget vállalja, hogy Támogató részére megfizeti az ingatlan forgalmi 
értékének referenciarátával növelt összegét az ingatlan ellenértékeként, az arra okot adó feltétel 
beálltától számított 15 napon belül. Ha Kedvezményezett a 4./pontban foglalt 3 (három) üzleti 
évre vonatkozó, beruházás mőködtetési, fenntartási kötelezettségét nem teljesíti vállalja, hogy 
Támogató részére bruttó 20.000.000 Ft-ot, azaz húszmillió forintot fizet ki az ingatlan 
ellenértékeként az arra okot adó feltétel beálltától számított 15 napon belül. 

 
9./ Támogató már most kiköti, hogy az ingatlanon élelmiszer áruház, élelmiszer-önkiszolgáló áruház, 

nagy alapméretı hipermarket vagy élelmiszer nagykereskedés, élelmiszert árusító bevásárló 
központ nem építhetı, ilyen jellegő használat az ingatlanon nem folytatható. 

 
10./ Kedvezményezett felhatalmazza Támogatót arra, hogy az önkormányzat az üzembe helyezést 

követıen foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási adatokat a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 3. § (4) bekezdésében meghatározott körben 
megismerhesse és azt akár az illetékes hatóságoktól is beszerezhesse. 

 



11./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 
önkormányzati rendeletben foglalt, a támogatás felhasználásának ellenırzésére vonatkozó 
szabályokat is megismerte, az ellenırzések során közremőködik Támogatóval. 

 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

(Áht.) 15/A. §-ában meghatározott adatokat a Támogató honlapján közzétegye. 
 
13./ Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerzıdés Kedvezményezett általi megszegése esetén a 

támogató felé tartozása keletkezik a 6-8./ pontokban foglaltak rendelkezéseknek megfelelıen, 
amelyet jelen szerzıdés aláírásával elismer és amelyet Támogató külön polgári peres vagy 
nemperes eljárás mellızésével, a Kedvezményezett pénzintézetének tájékoztatása után hatósági 
átutalással érvényesíthet. Az ehhez szükséges pénzintézeti felhatalmazásokat jelen szerzıdés 
hatálybalépését követıen Kedvezményezett haladéktalanul benyújtja valamennyi jelenlegi 
számláját vezetı pénzintézet felé, amelynek tényét okirattal igazolja Támogató részére. E 
határidıt követıen nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Kedvezményezett hatósági 
átutalásra a számláját vezetı pénzintézet felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást követı 15 
napon belül kell igazolnia Támogató részére. 

 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a megelızı két pénzügyi évben és a folyamatban lévı pénzügyi 

évben nem kapott csekély összegő (de minimis) támogatást. 
 
15./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minısül – az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. 

cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.19.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak. 

 
16./ Kedvezményezett kijelenti, hogy jelen csekély összegő (de minimis) támogatással elszámolható 

költségek vonatkozásában nem áll fenn olyan szinten halmozott támogatási intenzitás, amelynek 
összege meghaladná a Kormányrendeletben, a Bizottság 800/2008/EK általános 
csoportmentességi rendeletében meghatározott mértéket. 

 
17./ Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 

27/2010. (XII.16.) rendelete alapján a 163/2010. (XII.16.), valamint a 113/2011. (VI.23.), továbbá 
225./2011. (XII.15.) és …/2012. (III.29.) számú határozataival hagyta jóvá jelen szerzıdést. 
Szerzıdı Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, saját kezőleg írják 
alá. 

 
Kelt: Komló, 2012. március 29.       Kelt: 
 
 
 
 
 
_______________________________                     _______________________________ 

Támogató       Kedvezményezett 
 
 
 



 
2. 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, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetrıl 
(elıterjesztéshez csatolva).  
 
A határozati javaslatba egy új bekezdés felvételét javasolta a polgármester: 
„A képviselı-testület tudomásul veszi:…” 

- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 
tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetrıl. 

 
dr. Barbarics Ildikó megemlítette, hogy a polgármesteri beszámolóban szerepelt, hogy 
polgármester úr tárgyalt a megyés püspök úrral a belvárosi iskola kapcsán. Arról 
érdeklıdött, hogy milyen indíttatásból került ez az iskola elıtérbe, ami az egyeztetéseket 
megelızte és ami tény vagy bármi egyéb körülmény az egyeztetésre vezetett. 
A víziközmő törvény végrehajtási ügyében Winkler Tamással folytatott tárgyalásról, 
valamint a középfokú oktatási intézmények kapcsán az államtitkár asszonnyal történt 
egyeztetésekrıl kért tájékoztatást. 
A Városgazdálkodási Zrt. mi okból kapta a környezetvédelmi bírságot? 
 
Tasnádi László a megyés püspökkel folytatott tárgyalásokról érdeklıdött. 
Az elıterjesztésben szerepel, hogy Városgazdálkodási Zrt-nél teljesültek azok a 
célkitőzések, melyek lehetıvé teszik a prémium kifizetését. Arról érdeklıdött, hogy a 
prémium összege milyen nagyságrendő és kiket érint. Továbbá azt kérdezte, hogy 
önkormányzati cégeknél is történik-e prémium kifizetés a negyedévet követıen. 
 
Jégl Zoltán megemlítette, hogy az elıterjesztésben az szerepel, hogy 3 településrészi 
önkormányzat még nem ülésezett az idei évben. Ez valóban így van? 
Arról érdeklıdött, hogy rajta kívül megkapta-e mindenki a KEOP-os átadásra a meghívót 
e-mailen? 
Sajnálatosnak tartja a munkaügyi helyzetet, nagyon magas a munkanélküliség a városban. 
Továbbá felhívta a figyelmet, hogy 350 kis- és középvállalkozó tavaly év vége óta – a 
jogszabályváltozás következtében – vagy szünetelteti, vagy meg is szüntette a 
vállalkozását. 
Alpolgármester úrtól érdeklıdött a társasági adó sporttámogatási lehetıségeinek 
tárgyalásairól. 
 
 



Kupás Tamás Levente elmondta, hogy 2012-ben lehetıség nyílt a társasági adóból 
sporttámogatásra. Az akkreditált egyesületek, akik a látvány csapatsportokhoz tartoznak, 
azok fogadhatnak társasági adó felajánlást. Ez Komlón a futballt, a kosárlabdát és a 
kézilabdát érintette. Önrésszel együtt közel 100 m Ft-ra történt a benyújtás, melybıl még 
20-27 m Ft hiányzik, de májusig – míg a társasági adó befizetések vannak – még lehet 
érvényesíteni. Fontos hogy ez 2011. júniustól 2012. júniusig tart. 
2012. áprilisig be kell nyújtani a következı évi pályázatokat, azokat a sportszakmai 
anyagokat, ami alapján jogcímenként lehet a támogatásokat különbözı feladatokra 
leigényelni. 
 
Polics József elmondta, hogy a megyés püspökkel való egyeztetés már többször szerepelt 
a beszámolókban és a média is bemutatta, amikor püspök úr három alkalommal Komlón 
járt. Az egyeztetések a parlamenti választásokkor kezdıdtek még Mayer Mihály megyés 
püspökkel a dávidföldi iskola hasznosításáról. Az új püspökkel is megtekintették az 
épületet és annak érdekében tevékenykedtek, hogy a dávidföldi iskolából egy egyházi 
létesítmény kialakítására, elıkészítésére, vizsgálatára sor kerüljön. Mindeközben a 
parlamentben zajlott az oktatási és egyéb törvények elıkészítése, elfogadása.  
Az egyeztetések során odáig jutottak, hogy nem tudnak annyi forrást elıteremteni a két 
oldalon sem, hogy a dávidföldi iskolából mőködı létesítmény kerüljön kialakításra. 
A tavaly év végén elfogadott törvények figyelembevételével az a javaslat született, hogy 
vizsgálják meg azt, hogy van-e arra lehetıség, hogy egy már mőködı intézmény 
fenntartásának átadására kerüljön sor.  
Így két iskola került szóba, a Kenderföldi és a Kodály Zoltán Általános Iskola. 
Az elıkészületek mindennaposak, március 10-e környékén jelentette be püspök úr, hogy a 
Kodály Zoltán Általános Iskolát tudná elképzelni egyházi fenntartásban. A mai nap 
születik elvi döntés a kérdésben. 
Az elfogadott víziközmő törvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos a magas 
tulajdoni hányaddal rendelkezı DRV minden döntést blokkolni tud. A DRV igazgatójával 
arról egyeztettek, hogy ha a parlamenti törvényi módosítások, illetve végrehajtási 
rendeletek módosítása abba az irányba halad, amely Komló számára kedvezı, akkor a 
DRV milyen feltételekkel és hogyan tudja a szavazatát biztosítani Komló érdekkörének 
megfelelıen. 
A középfokkal kapcsolatban elmondta, hogy a Navracsics miniszter úrhoz tartozó oktatási 
feladatrészben – melyet Szabó Erika államtitkárra bízott – az együttmőködési 
megállapodás minden pontjában konszenzus van, illetve egy pontban nem szerepel összeg 
a hiányzó forint vonatkozásában.  
Mind a KIM, mind Komló Város Önkormányzata a konszenzusos együttmőködési 
megállapodással visszament a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (Matolcsy miniszter 
úrhoz és Naszvadi államtitkár úrhoz). Jelenleg a forintról folyik az egyeztetés.  
A VG Zrt. taggyőlésére készített beszámolóban szerepel a 200 ezer Ft-os bírság. A régi 
szeméttelep környezetébe megfigyelı kutak lettek telepítve, és a rekultiváció idején nem 
volt tisztázva a kivitelezı és a VG Zrt. között a kérdés, hogy a rekultiváció idején ki fogja 
a mintavételeket biztosítani a megfigyelı kutakból, így a mintavételek elmaradtak, nem 



volt vizsgálati eredmény, ezért a Környezetvédelmi Felügyelıség kivetette a bírságot. 
A prémium kifizetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy minden önkormányzati cégnél 
márciusban hagyták jóvá a prémium feladatokat. Ezek értékelése folyamatosan történik. 
A Komló-Víz Kft-nél és a VG Zrt-nél már megtörténtek. A menete az, hogy a Felügyelı-
bizottság megvizsgálja a teljesítéseket, és javaslatot tesz a taggyőlésnek, és a taggyőlés 
dönt. A VG Zrt. esetében az alapfizetés 50-60 %-a a prémium, melynek 60 %-a az elmúlt 
évben elılegként kifizetésre került, most a maradék kifizetésére kerül sor. A cégen belüli 
egyéb juttatások úgy vannak, ahogy eddig is voltak. 
A munkanélküliség kapcsán elmondta, hogy az önkormányzat annál, mint amit jelenleg 
tesz a foglalkoztatás bıvítése, élénkítése és a szabályok kedvezıbbé tételében, nem tud 
többet tenni. A rendszer csak úgy mőködne, ha mindenkinek adnának 50-60 %-os 
bértámogatást, azonban erre az önkormányzat nincs berendezkedve. Vannak kormányzati 
intézkedések, melyek a meglévı munkaerı megtartására irányulnak, illetve új 
munkahelyek létrehozására, de ez még ebben a térségben nem indult be.  
 
Mátyás János, mint településrészi önkormányzati elnök elmondta, hogy a 
részönkormányzatoknak évente egyszer kötelezı ülésezni, az önkormányzati költségvetés 
elfogadása után 30 napon belül. Megjegyezte, hogy sokkal többször összejönnek, mint 
arról jegyzıkönyv készül.  
Solar Kft-vel kapcsolatban megjegyezte, szomorúnak és elkeserítınek tartja, hogy nincs 
elegendı megfelelı munkaerı. 
Az önkormányzat és a Volán tavaly a tömegközlekedést megcsonkította. Horváth Zoltán 
akkor szóban megígérte, hogy a helyközi járatokkal elviszik az utasokat. Néhány 
gépkocsivezetı azonban önkényesen dönt arról, hogy mikor, kit vesz fel és kér-e az 
érvényes bérlet mellett jegyárat, továbbá nem ott teszi le az utast, ahol le szeretne szállni.  
A szóbeli megállapodás betartatásában kérte polgármester úr segítségét. 
 
Borbás Sándor elmondta, hogy a Körtvélyesi Részönkormányzat rendszeresen ülésezik, 
legutóbb március 27-én ülésezett. Napirenden szerepelt a Start munkaprogram 
tapasztalatainak megbeszélése és az, hogy a különféle projektekhez kapcsolódó 
feladatokat milyen módon kívánják az elkövetkezendı hónapokban végre hajtani. 
Köszönetet mondott a Városgondnokság munkatársainak és a fıkertésznek a 
segítségükért, továbbá azoknak a munkásoknak, akik a szabályokat betartva, nagy 
körültekintéssel és odafigyeléssel igyekeznek végezni munkájukat a városrészben.  
A Volánnal kapcsolatban felvetett probléma kapcsán arra kért mindenkit, ha valamiféle 
visszaélést, illetve a megállapodás ellenkezıjét tapasztalják valamelyik járaton, akkor azt 
a panaszkönyvbe bejegyzéssel jelezze a Volán felé, mivel arra a Volán képviselıjének 
válaszolnia kell.  
 
Jégl Zoltán megjegyezte, hogy az a 3 településrészi önkormányzat, akik tavaly 
novemberben üléseztek utoljára, azok a költségvetés elfogadása után 30 napon belül nem 
foglalhattak állást.  
 



Schalpha Anett véleménye szerint az a legfontosabb dolga a részönkormányzatnak, hogy 
a településrészen élı emberek problémáit megismerjék, és arra orvoslást találjanak. Ennek 
érdekében az általa vezetett 3 településrészi önkormányzat tagjai hetente végigjárják a 
településrészt és megnézik milyen problémák vannak. Amennyiben Jégl Zoltán 
képviselıtársa igényt tart rá, minden hónapban készít beszámolót a történtekrıl. 
 

dr. Barbarics Ildikó  a KEOP kapcsán elmondta, hogy szomorúan vette tudomásul, hogy 
úgy ünnepelték meg a beruházás elkészültét, hogy egyes vállalkozók még nincsenek 
kifizetve. 
Véleménye szerint, mint képviselıket tájékoztatni kellett volna az általános iskola más 
fenntartónak való átadásával kapcsolatban, mert errıl nem a polgármester úrnak kell 
dönteni egy személyben.  
Megemlítette, hogy a hulladékszállítási díjjal kapcsolatban kellene egy munkaértekezletet 
tartani.  
 

Kispál László véleménye szerint tapintatlanság volt úgy ünnepelni a KEOP pályázat 
sikerességét, hogy a vállalkozók még nincsenek kifizetve.  
 

Horváth László a KEOP meghívókkal kapcsolatban elmondta, hogy nem a hivatal küldte 
ki a meghívókat, de felvette a céggel a kapcsolatot, ahonnan azt a tájékoztatást kapta, 
hogy minden képviselınek megküldték e-mailen és papír formátumban is a meghívót. 
Elnézést kért akihez nem ért oda idıben. 
 
dr. Vaskó Ernı az általános iskola más fenntartónak való átadásával kapcsolatban 
elmondta, hogy a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a polgármesternek joga volt 
tárgyalni és ilyen módon elıkészíteni az ügyet. A testület most fogja meghozni a döntését. 
Abban az esetben, ha elfogadja a határozatot, akkor kinyilvánítja azt a szándékát, hogy át 
kívánja adni az iskolát.  
 
Polics József elmondta, hogy fel fogja keresni Horváth Zoltán urat, a Volán Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy az ígéretét tolmácsolja a gépkocsivezetık felé. Kéri, hogy a 
konkrét ügyeket írják be a panaszkönyvbe, mert akkor tudnak eljárni és utána nézni, hogy 
ki volt akkor az adott járaton a sofır. 
A KEOP rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy az ilyen jellegő pályázatoknak 
sajátos forgatókönyve van, a beruházást ezzel a rendezvénnyel kell lezárni, és ezután lehet 
benyújtani az utolsó számlát. Azért nem került kifizetésre több vállalkozó, alvállalkozó 
benyújtott októberi számlája, mert a számlák kiállítása nem felelt meg a jelenleg érvényes 
elıírásoknak. A két komlói fıvállalkozó közül az egyik kb. 90 %-ban került kifizetésre, 
míg a másik csupán 20-30 %-ban. 
Az iskola átadásával kapcsolatban a jogi álláspontot a jegyzı úr ismertette. Az elızetes 
tárgyalások alapján úgy vélik, hogy az intézmény egyházi kézbe adása hosszabb és 
rövidebb távon mind a gyermekek, mind pedig a város érdekét szolgálja. Eddig csak az 
elıkészületek folytak, a két tantestületi döntés meghozatala elıtt nem volt olyan 
stádiumban az ügy, hogy az döntésre a közgyőlés elé terjeszthetı lett volna.  



A foglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy a város valóban „kiürül”, csökken a 
lakosságszám, amely részben a munkahelyek hiánya miatti elköltözésnek is betudható. 
Sajnálatos tény azonban, hogy ezer munkanélkülibıl legalább 800 fı szakképzetlen, és ez 
szinte kezelhetetlen problémákat okoz. Megjegyezte még, hogy ez az áldatlan állapot a 
munkaerı helyzettel kapcsolatban nem 2010. október 3-án kezdıdött, hanem korábban. 
Felelıtlen ígéreteket a foglalkoztatás javításával kapcsolatban nem tesz, már csak azért 
sem, mert az önkormányzat nem tud vállalkozások számára kedvezı feltételeket 
biztosítani (pl.: volt bányavagyon elherdálása miatt). 
A hulladékszállítási ügyekkel kapcsolatos munkaértekezlet összehívását az új 
hulladékgazdálkodási törvény megjelenése utánra tervezi a városvezetés. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a kiegészítéssel együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

38/2012. (III.29.) 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 Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi közgyőlésérıl szóló tájékoztatót, 
- az integrált követeléskezelési rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót, 
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetrıl. 
 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson 
vezettesse át. 
 
 
Határid ı: 2012. április 15. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
 



3. sz. napirend 
 

 
TÁMOP-5.3.6-11/1 komplex telep-program „Esély a kibontakozásra” pályázat 
benyújtása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Türr István Képzı Központ - Pécs 

Komló Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ – Komló 
Szent Kinga Caritas Alapítvány – Komló 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat – Komló 
Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - Pécs 
Országos Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Belsı Tőz Egyesület – Komló 

 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Simon János köszönetet mondott mindazoknak, akik a pályázat elıkészítésében, 
benyújtásában segítséget nyújtottak, mivel jelentıs összeggel járul hozzá a pályázat a 
nehéz sorsú emberek problémáinak megoldásához. 
 
Szarka Elemér elmondta, hogy a pályázattal 105 fı végveszélybe került személy 
megsegítésére nyílik mód. Az esetleg megnyerendı 150 m Ft-ból 15 m Ft a mőködés 
feltételeinek biztosítására szolgál, míg a fennmaradó 135 m Ft a cél tényleges 
megvalósítására, amelynek során számítunk egyrészt azon személyek szakmaiságára, akik 
hivatásuknál fogva megszólíttattak, továbbá keressük azokat a korábban Komlóért 
tevékenykedı szakembereket is, akik foglalkozásuknál fogva már eddig is hathatósan 
közremőködtek (pl.: nyugdíjas pedagógusok).  
 
Hegedős István (CNÖ) sérelmezett bizonyos szervezési problémákat, ennek ellenére 
örömmel üdvözölte azt az összefogást, amely a pályázat elıkészítése során 
megmutatkozott. Elmondta, hogy augusztusban újabb pályázat kiírására kerül sor. A jelen 
pályázat kapcsán keretmegállapodások megkötése válik szükségessé, amelyekkel 
kapcsolatban a cigányság elvárásait már eljuttatták a polgármester úrhoz. Reméli, hogy 
ezeket el is fogadják, ellenkezı esetben nem kerülhet sor a keretmegállapodás aláírására. 
A pályázat elnyerése esetén figyelemmel kell lenni arra a programtervezetre is, amelyet a 
CNÖ megfogalmazott. Tapasztalatai szerint sajnos Brüsszelbıl a pénzek nem mindig a 
célzott állomásra érnek el. Sajnálatosnak tartja azt is, hogy a Komló városi CNÖ, amelyre 
a feladatok megvalósításában a legnagyobb szerep hárul, a szponzorok sorában az 
utolsóként szerepel és a támogatására szánt összeg nulla. Mindenesetre az a véleménye, 
hogy tényleges, nem pedig papír alapú teljesítményekre van szükség, amelyek társadalmi, 
gazdasági haszonnal járnak.  
 



Mátyás János elmondta, hogy Simon János képviselı társa hozzászólása örömmel 
töltötte el, majd a CNÖ elnökének hozzászólása után kétségei támadtak, mert már most 
megosztottságot tapasztal.  
 
Simon János megjegyezte, hogy dicsérı szavai a lobbitevékenységre vonatkoztak. 
 
Polics József kifejtette, hogy Komló Város Önkormányzatának polgármestereként 
felelısséggel tartozik a pályázat megvalósításáért. Az anyagot úgy igyekeztek 
összeállítani, hogy mind oktatási oldalról, mind pedig pénzügyi, kulturális és egyéb 
hozadékait tekintve megfeleljen a kiírásnak. Felelısséggel tartozik azért is, hogy arra a 
célra fordítódjon az esetleg elnyert támogatás, amelyre megfogalmazták és azokhoz az 
emberekhez jusson el, akiknek érdekében benyújtották. Fontosnak tartja kiemelni, hogy 
elsısorban azokat az embereket vették számításba, akiknek a továbbfoglalkoztatása az 
oktatás befejezése után megoldható lesz, különben a pályázat nem éri el célját. A pénzen 
lehet vitatkozni, de nem érdemes, mert abban az esetben is a városi önkormányzat 
számláján fut keresztül a finanszírozás, ha ezt esetleg a többi érintett szervezet sérelmezi. 
Megjegyezte még, hogy a pályázat egyébként utófinanszírozású, amely garanciája annak, 
hogy valóban az eredeti kiírásnak megfelelıen kerüljön felhasználásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2012. (III.29.) határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében, a 
pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú Komplex telep-program „Esély a kibontakozásra” címő 
pályázatot. 
 
A képviselı-testület az elıterjesztés 1. sz. mellékletében részletezett feltételek szerinti 
pályázat benyújtásával egyetért, a pályázati program megvalósítását támogatja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat képviseletében, mint a 
konzorciumot vezetı önkormányzat képviselıje járjon el, a pályázat benyújtásáról 
intézkedjen.  
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. sz. melléklet szerinti 
konzorciumi megállapodást a konzorciumi partnerekkel aláírja.  
 
Határid ı: 2012. március 31. 
Felelıs: Polics József  polgármester



1.sz. melléklet 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TÁMOP-5.3.6-11/1 számú  
Komplex telep program c. pályázati felhívás 

„Esély a kibontakozásra”  
címő pályázat 

tájékoztató anyaga 
 
Pályázó szervezet  konzorciumi és együttmőködı partnerei : 
1.sz. konzorciumi partner (Pályázó): Komló Város Önkormányzata 

2.sz. konzorciumi partner: Türr István Képzı Központ 

3.sz. konzorciumi partner: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

4.sz. konzorciumi partner: Szent Kinga Caritas Alapítvány 

5.sz.konzorciumi partner:Belsı Tőz Egyesület 

6.sz.konzorciumi partner: Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

1.sz. együttmőködı partner:Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

2.sz. együttmőködı partner: Országos Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

3.sz. együttmőködı partner:Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Komlói Kirendeltség 

 

A projekt fejlesztésében érintett szegregátum lehatárolása:  

Komló Arany János utca - Vörösmarty utca- Zrínyi utca 

 

A projektbe bevonni kívánt célcsoport létszáma: 

Összesen 105 fı, melybıl 60 fı aktív korú (18-45) és 45 fı gyermek (3-18) 

 



 

Komló Város Önkormányzata 
tervezett összköltsége 41.962.300 Ft 

 

 
Tervek, tanulmányok 
fejlesztése, kivitelezése 

1 000 000 Ft Megbízási díjak 

Bérköltség 9 560 400 Ft 

Projektmenedzser heti 40 órában 24 hónapra 
bruttó 160.000 Ft + járulékok / hónap 
Projektasszisztens heti 40 órában 24 hónapra 
bruttó 150.000 Ft + járulékok / hónap 

Megbízási díj és járulékai 
(kivéve projektmenedzser) 

2 158 800 Ft 
Pénzügyi vezetı heti 20 órában 24 hónapra 
bruttó 70.000 Ft + járulékok / hónap 

Vállalkozói díj (kivéve 
projektmenedzser) 

1 595 000 Ft 

Pénzügyi asszisztens heti 20 órában 24 
hónapra bruttó 40.000 Ft / hónap (könyvelı) 
Jogi tanácsadás költsége összesen bruttó 
635.000 Ft 

Bérköltség és járulékai 7 401 600 Ft 

Szakmai vezetı 24 hónapra bruttó 120.000 Ft 
+ járulékok / hónap (állományban az 
önkormányzatnál van, de a CKÖ részére 
dolgozik) 
Közösségi programszervezı heti 20 órában 24 
hónapra bruttó 60.000 Ft + járulékok / hónap 
Közösségi programszervezı heti 20 órában 24 
hónapra bruttó 60.000 Ft + járulékok / hónap 
(CKÖ részére dolgozik) 

Nyilvánosság 1 905 000 Ft 
Nyilvánosság költsége összesen bruttó 
1.905.000 Ft 

Könyvvizsgálat 600 000 Ft 
Könyvvizsgálat költsége összesen bruttó 
600.000 Ft 

Építés, felújítás, bıvítés 8 900 000 Ft 

Dankó - Nyílászáró bruttó 2.800.000 Ft, 
villamosság bruttó 2.000.000 Ft, belsı tér 
átalakítása, zuhanyzó, festés-mázolás bruttó 
3.000.000 Ft 
Belsı Tőz - bruttó 1.000.000 Ft (Nyílászárók 
bruttó 450.000,- Ft; parkettázás bruttó 
350.000;- Ft; riasztó bruttó 200.000 Ft; festés, 
egyéb bruttó 100.000,- Ft) 

Mőszaki ellenır 63 500 Ft 
Mőszaki ellenır költsége összesen bruttó 
63.500 Ft 

Fénymásolópapír, toner, 
irodaszerek 

1 254 000 Ft Papírköltség összesen bruttó 1.254.000 Ft 

Elkülönített bankszámla 
nyitása, havi adminisztratív 
költsége, tranzakciós költsége 

24 000 Ft 
bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó 1.000 
Ft / hónap 

Tartalék 7 500 000 Ft  

 



 
Türr István Képzı Központ 
tervezett összköltsége 50.090.320 Ft 

 

Bérköltség és járulékai 3 840 000 Ft 

1 fı PIT 24 hónapra bruttó 38.910 Ft 
+ járulékok / hónap 
1 fı szakmai asszisztens 24 hónapra 
bruttó 38.910 Ft + járulékok / hónap 
1 fı hálózatos és marketinges 24 
hónapra bruttó 46.693 Ft + járulékok 
/ hónap 

A megvalósításban részt vevı 
munkatársak útiköltsége, szállás és 
ellátás költsége, napidíj 

306 000 Ft 
Utazási költség összesen bruttó 
306.000 Ft 

Megélhetési támogatás 17 038 140 Ft 
Megélhetési támogatás költsége 
összesen bruttó 17.038.140 Ft 

Célcsoport számára szervezett 
tréningek, képzések, , vizsgadíj, 
oktatók költségei 

26 843 580 Ft 
Képzések költsége összesen bruttó 
26.843.580 Ft 

Egyéb szakmai szolgáltatások 
(szakértıi díjak, tanácsadás, elıadói díj 
stb.) 

1 648 600 Ft 

Kompetenciamérés költsége 
összesen bruttó 228.600 Ft 
3 db workshop költsége összesen 
bruttó 900.000 
1 db szolgáltatási fórum költsége 
összesen bruttó 400.000 Ft 
szemléletformáló kiadvány költsége 
összesen bruttó 120.000 Ft 

Eszközbeszerzés 30 000 Ft 
1 db mobiltelefon költsége összesen 
bruttó 30.000 Ft 

Fénymásolópapír, toner, irodaszerek 240 000 Ft 
Papír és írószer költsége összesen 
240.000 Ft 

Posta, telefon, telefax, internet 
elıfizetések díja 

120 000 Ft 
Telekommunikáció költsége 24 
hónapra bruttó 5.000 Ft / hó 

Elkülönített bankszámla nyitása, havi 
adminisztratív költsége, tranzakciós 
költsége 

24 000 Ft 
bankszámla vezetés 24 hónapra 
bruttó 1.000 Ft / hónap 

 



Képzések részletezése: 
 

  Megnevezés Norma Mennyiség Szorzó Összesen   
1. Felmérés 7 620 2 15 228 600   
2. Képzés       26 843 580   
  - alkalmassági vizsgálat 3 500 1 90 315 000   Ft/fı 

1 - targoncavezetı elm 315 24 12 90 720 35 280   
  - targoncavezetı gyak 770 36 12 332 640   65 280 
  - targoncavezetı vizsga 30 000 1 12 360 000 30 000   

2 - hegesztı elm 315 192 12 725 760 397 740   
  - hegesztı gyak 770 438 12 4 047 120   463 740 
  - hegesztı tőzv vizsga 11 000 1 12 132 000 11 000   
  - hegesztı 1. vizsga 35 000 1 12 420 000 35 000   
  - hegesztı 2. vizsga 20 000 1 12 240 000 20 000   

3 - motorfőrész k elm 315 144 12 544 320 211 680   
  - motorfőrész k gyak 770 216 12 1 995 840   241 680 
  - motorfőrész k vizsga 30 000 1 12 360 000 30 000   

4 
- építési anyag-elıkészítı gk 
e 315 32 12 120 960 47 040   

  
- építési anyag-elıkészítı 
gkgy 770 48 12 443 520   77 040 

  
- építési anyag-elıkészítı 
vizsga 30 000 1 12 360 000 30 000   

5 - kerti munkás elm 315 120 12 453 600 37 800 206 400 
  - kerti munkás  gyak 770 180 12 1 663 200 138 600   
  - kerti munkás vizsga 30 000 1 12 360 000 30 000   

6 - tehergépkocsivelm 700 80 12 672 000 56 000 246 000 
  - tehergépkocsivgyak 5 000 30 12 1 800 000 150 000   
  - tehergépkocsiv vizsga 40 000 1 60 2 400 000 40 000   

1/b - bet. kımőves és festı 525 648 12 4 082 400   340 200 
7 - ált. isk. befejezése 490 650 12 3 822 000   318 500 
8 - mupi 525 35 60 1 102 500   18 375 

3. 3.2.1. szolgáltatási progelem       2 860 000   
  - hálózatépítés 60 000 1 24 1 440 000   
  - workshopok 300 000 1 3 900 000   
  - szemléletf kiadvány terv 100 000 1 1 100 000   
  - szemléletf kiadvány soksz 50 200 2 20 000   
  - szolgáltatási fórum 400 000 1 1 400 000   
4. projektfelelıs PIT 50 000 1 24 1 200 000   
5. szakmai asszisztens 50 000 1 24 1 200 000   
6. útiköltség pm 450 1 80 36 000   
7. útiköltség szakmai 450 1 600 270 000   
8. eszközbeszerzés pm 30 000 1 1 30 000   
9. általános költségek 10 000 1 24 240 000   
  összesen       32 908 180   

 



        
I. Megélhetési támogatás           

1 megélhetési targonca 53 850 11 12 355 410 napi 6 óra  
2 megélhetési hegesztı 53 850 110 12 3 554 100    
4 megélhetési építési 53 850 16 12 516 960    
5 megélhetési kerti munkás 53 850 52 12 1 680 120    
3 megélhetési motorfőrész 53 850 62 12 2 003 220    
6 megélhetési tehergkv 35 900 38 12 818 520 napi 4 óra  
7 megélhetési 7-8 53 850 113 12 3 651 030    
8 megélhetési mupi 53 850 6 60 969 300    

1/b megélhetési bet. Km és fesı 53 850 108 12 3 489 480   
  megélhetési összesen       17 038 140   

 



 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

tervezett összköltsége 10.692.140 Ft 

Célcsoport nem rendszeres 
útiköltsége, étkezés és szállás 

480 000 Ft 
A célcsoport számára a rendszeres délutáni, 
valamint az alkalmankénti projekt-napok étkezési 
költsége 24 hónapra bruttó 20.000 Ft / hó 

Oktatási segédlet, tankönyv, 
anyag jellegő költségek 

480 000 Ft Anyagköltség 24 hónapra bruttó 20.000 Ft / hó 

Hirdetés, reklám, propaganda 
költségek 

50 000 Ft Toborzás költsége összesen 50.000 Ft 

Egyéb szakmai szolgáltatások 
(szakértıi díjak, tanácsadás, 
elıadói díj stb.) 

5 330 140 Ft 

Közösségfejlesztı program 8 alkalommal bruttó 
80.000 Ft / alkalom 
Szabadidıs program - tánc heti 2 alkalom 2 órában 
18 hónapra (havi 4 hét) bruttó 2.540 Ft / óra  
Szabadidıs program - nyelvtanulás heti 2 alkalom 2 
órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó 2.540 Ft / óra  
Szabadidıs program - kézmőves heti heti 2 alkalom 
2 órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó 2.540 Ft / 
óra  
Szabadidıs program - egyéb 
közösségfejlesztı/felzárkóztató program heti 2 
alkalom 2 órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó 
2.540 Ft / óra  
Rendezvények költsége összesen bruttó 1.075.060 
Ft (elıirányzat) 
Jogi és adósságkezelési tanácsadás havi 1 
alkalommal 3 órában 18 hónapra bruttó 3.500 Ft / 
óra 
Foglalkoztatás támogatását célzó rendezvény (a 
Munkaügyi Központ meghívásával) költsége 
összesen bruttó 500.000 Ft 

Egészségügyi szőrıvizsgálatok 210 000 Ft 
Egészségügyi szőrıvizsgálat 60 fıre bruttó 3500 Ft / 
fı 

Eszközbeszerzés 1 754 000 Ft 

1 db Projektor, vászon + kábel költsége összesen 
bruttó 654.000 Ft 
4 db Asztali PC költsége összesen bruttó 200.000 Ft 
/ db 
1 db Multifunkciós nyomtató költsége összesen 
bruttó 60.000 Ft 
1 db Fényképezıgép költsége összesen bruttó 
40.000 Ft 
1 db Kamera költsége összesen bruttó 100.000 Ft 
1 db Mosógép költsége összesen bruttó 100.000 Ft 

Fénymásolópapír, toner, 
irodaszerek 

300 000 Ft Papír és írószer költsége összesen 300.000 Ft 

Posta, telefon, telefax, 
internet elıfizetsek díja 

144 000 Ft 
Telekommunikáció költsége 24 hónapra bruttó 6.000 
Ft / hó 

Közüzmi díjak és 
szolgáltatások, rezsi költségek 

1 920 000 Ft Rezsiköltség 24 hónapra bruttó 80.000 Ft / hó 

Elkülönített bankszámla 
nyitása, havi adminisztratív 
költsége, tranzakciós költsége 

24 000 Ft 
bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó 1.000 Ft / 
hónap 

 



 
Szent Kinga Caritas Alapítvány 

tervezett összköltsége 11.789.680 Ft 

 

Bérköltség és járulékai 9 535 680 Ft 

2 fı esetmenedzser 6 órában 24 hónapra 
bruttó 120.000 Ft + járulékok / hónap 
2 fı napközis tanár 4 órában 16 hónapra 
bruttó 54.000 Ft + járulékok / hónap 

Célcsoport nem rendszeres 
útiköltsége, étkezés és szállás 

480 000 Ft 

A célcsoport számára a rendszeres délutáni, 
valamint az alkalmankénti projekt napok 
étkezési költsége összesen 24 hónapra bruttó 
20.000 Ft / hó 

Eszközbeszerzés 490 000 Ft 
1 db Projektor, vászon + kábel költsége 
összesen bruttó 300.000 Ft 
1 db laptop bruttó 190.000 Ft 

Fénymásolópapír, toner, 
irodaszerek 

300 000 Ft Papír és írószer költsége összesen 300.000 Ft 

Posta, telefon, telefax, internet 
elıfizetsek díja 

120 000 Ft 
Telekommunikáció költsége 24 hónapra 
bruttó 5.000 Ft / hó 

Közüzmi díjak és 
szolgáltatások, rezsi költségek 

840 000 Ft Rezsiköltség 24 hónapra bruttó 35.000 Ft / hó 

Elkülönített bankszámla 
nyitása, havi adminisztratív 
költsége, tranzakciós költsége 

24 000 Ft 
bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó 1.000 
Ft / hónap 

 



 
Belsı Tőz Egyesület 

tervezett összköltsége 18.705.120 Ft 

 

Bérköltség és járulékai 11 201 400 Ft 

1 fı esetmenedzser 6 órában 24 hónapra 
bruttó 120.000 Ft + járulékok / hónap 
2 fı programszervezı, gyógypedagógiai 
asszisztens 6 órában 22 hónapra bruttó 
120.000 Ft + járulékok / hónap 
Tantárgyi felkészítés 300 óra bruttó 2.794 Ft 
/ óra 

A megvalósításban részt vevı 
munkatársak útiköltsége, 
szállás és ellátás költsége, 
napidíj 

120 000 Ft 
1 fı esetmenedzser úti költsége 24 hónapra 
bruttó 5.000 Ft / hó 

Célcsoport nem rendszeres 
útiköltsége, étkezés és szállás 

480 000 Ft 

A célcsoport számára a rendszeres délutáni, 
valamint az alkalmankénti projekt napok 
étkezési költsége 24 hónapra bruttó 20.000 
Ft / hó 

Oktatási segédlet, tankönyv, 
anyag jellegő költségek 

360 000 Ft 
a szabadidıs illetve délutáni 
tevékenységekhez anyagköltség 24 hónapra 
bruttó 15.000, Ft / hó 

Egyéb szakmai szolgáltatások 
(szakértıi díjak, tanácsadás, 
elıadói díj stb.) 

4 331 720 Ft 

Elıadói díjak 36 órára bruttó 6.350 Ft / óra 
Egészségklub, egészségnap 9 alkalom bruttó 
5.080 Ft / alkalom 
Szabadidıs programok sport 18 hónapra 
bruttó 50.800 Ft / hónap 
Szabadidıs programok környezetvédelem 
(kirándulás) 4 órában havi 1 alkalommal 18 
hónapra bruttó 3.810 Ft / óra + 
élelmiszerköltség 25.400 Ft / hó 
Rendezvények költsége összesen bruttó 
2.000.000 (elıirányzat) 

Eszközbeszerzés 640 000 Ft 

1 db Projektor, vászon + kábel költsége 
összesen bruttó 300.000 Ft 
1 db laptop bruttó 190.000 Ft 
fejlesztı játék csomag költsége összesen 
bruttó 100.000;- Ft 

Fénymásolópapír, toner, 
irodaszerek 

300 000 Ft Papír és írószer költsége összesen 300.000 Ft 

Posta, telefon, telefax, internet 
elıfizetsek díja 

288 000 Ft 
Telekommunikáció költsége 24 hónapra 
bruttó 12.000 Ft / hó 

Közüzmi díjak és 
szolgáltatások, rezsi költségek 

960 000 Ft 
Rezsiköltség 24 hónapra bruttó 40.000 Ft / 
hó 

Elkülönített bankszámla 
nyitása, havi adminisztratív 
költsége, tranzakciós költsége 

24 000 Ft 
Bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó 1.000 
Ft / hónap 

 



 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

tervezett összköltsége 16.760.440 Ft 

 

Bérköltség és járulékai 11 657 520 Ft 

4 fı esetmenedzser 6 órában 24 hónapra bruttó 
94.500 Ft + járulékok / hónap (Egyeztetést 
igényel, egyelıre a bérfeszültségre való 
tekintettel kevesebb, mint a többi konzorciumi 
partnernél) 

A megvalósításban részt 
vevı munkatársak 
útiköltsége, szállás és ellátás 
költsége, napidíj 

480 000 Ft 
Buszjegyek költsége 24 hónapra bruttó 5.000 
Ft / esetmenedzser / hó 

Egyéb szakmai 
szolgáltatások (szakértıi 
díjak, tanácsadás, elıadói díj 
stb.) 

3 588 920 Ft 

Egyéni pedagógia fejlesztı heti 2 alkalom 2 
órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó 2.540 Ft / 
óra  
Mentális állapotjavító program (pszichológiai) 
havi 2 alkalommal 4 órában 18 hónapra bruttó 
6.350 Ft / óra 
Mentálhigéniai program (mediátor) 4 órában 9 
alkalommal bruttó 6.350 Ft / óra 
Egészségfejlesztés heti 1 órában 18 hónapra 
(havi 4 hét) bruttó 6.350 Ft / óra 
Szenvedélybetegek heti 1 órában 18 hónapra 
(havi 4 hét) bruttó 6.350 Ft / óra 
Rendezvények költsége összesen bruttó 
800.000 (elıirányzat) 

Eszközbeszerzés 590 000 Ft 
1 db laptop bruttó 190.000 Ft 
2 db asztali PC költsége összesen bruttó 
200.000 Ft / db 

Fénymásolópapír, toner, 
irodaszerek 

300 000 Ft Papír és írószer költsége összesen 300.000 Ft 

Posta, telefon, telefax, 
internet elıfizetsek díja 

120 000 Ft 
Telekommunikáció költsége 24 hónapra bruttó 
5.000 Ft / hó 

Elkülönített bankszámla 
nyitása, havi adminisztratív 
költsége, tranzakciós 
költsége 

24 000 Ft 
Bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó 1.000 Ft 
/ hónap 

 
 

A projekt összköltsége: 150.000.000 Ft 



2. sz. melléklet 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Pályázat benyújtására 

 
 
1.) Jelen konzorciumi együttmőködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerzıdı felek konzorciumot hoznak létre abból a 
célból, hogy a ..................................1 Operatív Program keretében ………………………..2 
pályázati kiírásra …………………………3 közremőködı szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és 
a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttmőködéssel 
megvalósítsák.  
 
A pályázat címe: .................................................................................. (a 
továbbiakban Pályázat). 

 
2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek 
és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint 
költségvetésnek megfelelıen a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

 
(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselıje: ................. 
 
(szervezet neve)  
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselıje: ................. 
 
(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselıje: ................. 
 
(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselıje: ................. 
 

                                                 
1 Operatív program neve 
2 Pályázati kiírás megnevezése 
3 Annak a közremőködı szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani 



(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselıje: .................4 
 
 
A Konzorcium vezetıjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok .......................... (a 
továbbiakban Vezetı) választják. 
 
3. A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásával nem adnak általános 
felhatalmazást a Vezetınek arra, hogy nevükben és helyettük a támogatási szerzıdést és 
annak esetleges módosításait aláírja. Amennyiben valamely tag úgy dönt, hogy a támogatási 
szerzıdés vagy annak esetleges módosításának aláírására a Vezetıt fel kívánja hatalmazni, 
úgy ezt eseti jelleggel az aláírással egyidejőleg benyújtott meghatalmazással teheti meg. 
 
A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 
nézve kötelezınek ismerik el.  
 
4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat 
támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttmőködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képezı „Konzorciumi együttmőködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” címő dokumentumot 
ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a 
Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerzıdést 
kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszőnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a 
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttmőködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
……………………………………………………..5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 A tagok számának megfelelıen bıvíthetı 
5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 
1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetık. 
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4. sz. napirend 
 

A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása V., az ingatlan 
vagyonkezelésbe adása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Mayerhoff Attila  ig. elnök Komlói Főtıerımő Zrt. 

    dr. Csereklyei Dániel ügyvezetı Kézmő Kft. 
    Árvai Csaba    ügyvezetı Fıkefe Kft. 

 

A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  a vagyonkezelésbe adással kapcsolatban érdeklıdött, hogy mit 
jelent ez az erımő számára, nem jelent-e terhet? 
 
Polics József elmondta, hogy a vagyonkezeléssel nem terhelik az erımővet. 
 
Mayerhoff Attila (Komlói F őtıerımő Zrt.)  elmondta, hogy az erımő feladatai, 
kötelezettségei a szerzıdésben deklaráltak. Bízik abban, hogy az ingatlanba olyan bérlı 
kerül, aki a közüzemi díjakat határidıben fogja fizetni és ezáltal az erımővet plusz 
bevételhez fogja juttatni. Az erımő „vagyonkezelıi joga megteremtıdik” az ingatlanban. 
Elsıdleges szempont, hogy az erımő, mint 100 % önkormányzati tulajdonban lévı cég 
hozzá tud járulni a város feladatinak megvalósulásához a foglalkoztatás terén. 
Másodlagos szempont, hogy vélhetıleg egy jól és pontosan fizetı fogyasztó kerül a 
Főtıerımő szolgáltatását igénybe vevık körébe. Mivel felújított ingatlanról van szó, így a 
vagyonkezelıi ingatlankezelıi költségek nem jelentenek terhet az erımő részére. 
 

Árvai Csaba (Fıkefe) a társaság nevében köszönetet mondott a segítségért, hogy a 
gimnázium épületében munkát adhatnak a megváltozott munkaképességő embereknek.  
Kérte, hogy a Fıkefe részére a Kézmő Kft-hez hasonlóan, arányaiban megegyezı, 
jelképes bérleti díjat vegyen figyelembe az önkormányzat. Beszámolt arról, hogy az 
elıkészítı munkák jól folynak, a Fıkefe vállalt kötelezettségeit teljesíti, további 60 fı 
alkalmazását tervezi.  
 

Mátyás János véleménye szerint a foglalkoztatás elısegítése érdekében történtek a 
lépések, amelyek a volt Nagy László Gimnázium épületében megvalósultak. Példaként 
említette az elmúlt évtizedekbıl a tanbánya esetét, ahol lepusztult, rossz állapotú 
ingatlanból alakítottak ki értékes és több célra használható építményeket. 
 

Polics József felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi szakaszában a volt Nagy László 
Gimnázium hasznosításának ügye a bérlık érdekében történik. Megjegyezte, hogy már 
önmagában eredmény az, hogy hosszú idı után ismét lehet használni és használják is az 
épületet, ahol villany ég, vízfogyasztás van, főtenek és ott emberek dolgoznak, akik pénzt 
keresnek. Eredmény továbbá az is, hogy 300 fı megélhetési gondjai oldódnak meg. 



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

40/2012. (III.29.) 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 vagyonkezelésbe adásáról szóló 
javaslatot. 
 

1. A képviselı-testület megállapítja, hogy a Kézmő Nonprofit Kft. nyilatkozata 
alapján nem jogosult csekély összegő (de minimis) költségvetési támogatásra, ezért 
nem felel meg a munkahely-teremtési támogatásáról szóló 27/2010. (XII. 16.) 
önkormányzati rendeletben foglaltaknak. Erre tekintettel a képviselı-testület 
visszavonja 193/2011. (X.27.) számú határozatának 3.) pontját. 

 

Utasítja a jegyzıt, hogy az együttmőködési megállapodást vizsgálja felül, és az 
esetlegesen szükséges szerzıdésmódosítást készítse elı. 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttmőködési megállapodás módosítását 
a Kézmő Kft. képviselıjével egyeztesse, a módosított szerzıdést utólagos 
beszámolási kötelezettség mellett aláírja. 

 
Határid ı: 2012. április 30., illetve értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı   címzetes fıjegyzı  

   Polics József    polgármester 
 
2. A Városgondnokság kezelésében álló Komló belterületi 2322 hrsz-ú, „kivett 

középiskola és udvar” megnevezéső, természetben Komló, Gorkij u. 2. szám alatti 
ingatlant a képviselı-testület az intézményi vagyoni körbıl kivonja.  

 
Utasítja a Városgondnokság intézményvezetıjét, hogy haladéktalanul 
gondoskodjon a beruházás pénzügyi-számviteli elszámolásáról és a vagyonátadás 
elıkészítésérıl. 
 
Határid ı: 2012. március 31. 
Felelıs:  Bogyay László   intézményvezetı 

 
3. A képviselı-testület a 2. pontban körülírt ingatlant versenyeztetés nélkül 2012. 

április 1. napjától kezdıdıen határozatlan idıre és ingyenesen Komló Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Komlói Főtıerımő Zrt. 
vagyonkezelésébe adja.  



Az ingatlan vagyonkezelésbe adása 2012. március 31-i könyvszerinti értéken 
történik. 

 
A képviselı-testület kifejezi azon igényét, hogy a vagyonkezelésbe adott ingatlan 
hasznosítása elsıdlegesen munkahelyeket teremtı termelıüzem mőködtetése 
céljából, bérbeadás keretében valósuljon meg. Felkéri az új vagyonkezelıt, hogy az 
ingatlan bérbeadásakor akár üzletpolitikai kedvezmény biztosításával is törekedjen 
középtávú foglalkoztatást biztosító bérleti szerzıdés megkötésére. E tekintetben 
felkéri a vagyonkezelıt, hogy folytasson tárgyalásokat a kizárólagos állami 
tulajdonú Kézmő Nonprofit Kft. képviselıivel.  
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a beruházások pénzügyi-számviteli elszámolását követıen 
gondoskodjon az ingatlan vagyonkezelınek történı átadásáról. 
 
Határid ı: 2012. március 31., illetve értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı  

   Mayerhoff Attila  igazgatósági elnök Főtıerımő Zrt. 
 

4. A képviselı-testület a 2. számú mellékletben foglalt vagyonkezelıi szerzıdést 
jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felhatalmazza 
továbbá a polgármestert, hogy a vagyonkezelıi szerzıdéshez szükséges 
pénzintézeti hozzájárulás beszerzése iránt az Unicredit Banknál eljárjon. 
 
A vagyonkezelıi jog ingatlan-nyilvántartáson történı átvezetésével kapcsolatos 
költségeket legfeljebb 30.000 forint erejéig a polgármesteri hivatal dologi 
kiadásaiból rendeli megfizetni.  
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a vagyonkezelıi jog ingatlan-nyilvántartásba történı 
bejegyzése iránt intézkedjen. 

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

Polics József   polgármester 
 
5. A képviselı-testület megállapítja, hogy a vagyonkezelésbe adott ingatlan 

földszintjét hasznosító Fıkefe Kft. használati jogát a vagyonkezelıi szerzıdés nem 
érinti. A társaság a 2012. január 2. napján megkötött támogatási és használatba 
adási szerzıdés szerint használhatja az ingatlanrészt. 
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan vagyonkezelésbe adásáról tájékoztassa a 
Fıkefe Kft. ügyvezetését. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  Polics József   polgármester



2. sz. melléklet 
Vagyonkezelési Szerzıdés 

 
 
amely létrejött egyrészrıl a Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városház tér 
3., törzsszáma: 724100 adószáma: 15724100-2-02 képviseli: Polics József polgármester), mint 
Tulajdonos, 
 
másrészrıl a Komlói Főtıerımő Zrt. (székhelye: 7300 Komló, Bem utca 24., cégjegyzékszáma: 
Cg.02-10-060315, adószáma: 11003818-2-02, képviseli: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök), 
mint Vagyonkezelı (továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között,  
 
alulírott helyen és idıben az alábbi feltételekkel: 
       

I. Elızmények 
 

1. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll a 
komló belterületi 2322 hrsz-ú, „kivett középiskola és udvar” megnevezéső, természetben 
Komló, Gorkij u. 2. szám alatti ingatlan.  

 
2. Az 1. pontban körülírt ingatlan korábban Nagy László Gimnázium elnevezéső középfokú 

oktatási intézménynek adott otthont. A Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
(továbbiakban: Képviselı-testület) 30/2009. (III.26.) határozata alapján az oktatási 
intézmény Kökönyösi Közoktatási Intézmény-fenntartási Társulás keretében mőködı 
Kökönyösi Oktatási Központba  integrálódott, majd másik épületbe költözött. Ennek 
következtében az ingatlan 2010. szeptembere óta kihasználatlan volt, kezelıje a 
Képviselı-testület 114/2010. (VIII. 13.) számú határozata alapján Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága. 

 
3. A Tulajdonos és az ingatlan jelenlegi kezelıje a Képviselı-testület 165/2011. (IX.29.) 

számú, valamint a 193/2011. (X.27.) számú határozatának 1.), 4.) pontjai alapján teherlift 
létesítése és könnyőipari termelıegység létesítése érdekében beruházást hajtott végre az 
ingatlanon.  

 
4. Felek megállapítják, hogy a Képviselı-testület 165/2011. (IX.29.) számú határozata 

alapján ingatlan földszintjét 2012. január 1. napjától a Fıkefe Nonprofit Kft. (székhelye: 
1145 Bp., Laky Adolf u. 41-49., képviseli: Szabó György ügyvezetı) költségvetési 
támogatás keretében szerzıdés alapján jogosult használni.  
 
Tulajdonos a használati jogcímet igazoló szerzıdéseket Vagyonkezelınek jelen szerzıdés 
megkötésével egyidejőleg átadja.   

 
5. Felek rögzítik, hogy Vagyonkezelı részvényeinek kizárólagos tulajdonosa Komló Város 

Önkormányzata. Vagyonkezelı megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11.§ (1) pontjában meghatározott feltételeknek.  

 
6. A Képviselı-testület ..../2012. (III.29.) számú határozatában döntött  a I.1 pontban körülírt 

ingatlan Vagyonkezelı vagyonkezelésbe adásáról és  jelen vagyonkezelıi szerzıdés 
tartalmáról.  

 



II. A szerzıdés célja 
 
A szerzıdés célja, hogy a Tulajdonos a tulajdonában álló és évekig kihasználatlan ingatlan 
Vagyonkezelı kezelésébe adásával biztosítsa annak – elsısorban munkahelyeket biztosító  - 
hasznosítását, állagának és értékének megırzését, védelmét, továbbá értékének növelését, a 
Vagyonkezelı pedig a vagyon rendeltetésszerő hasznosításával, továbbá az ingatlan 
távfőtéssel- és melegvízzel történı kiszolgálásával többletbevételre tegyen szert.  

 
 

III. A szerzıdés tárgya, a vagyonkezelıi jog alapítása és  
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 

 
1. A szerzıdés tárgya a I.1 pontban körült ingatlan (a továbbiakban: vagyon) kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság kezelésébe adása. 
 
2. Szerzıdı felek megállapodnak, hogy jelen szerzıdés aláírásával, a Vagyonkezelı javára 

vagyonkezelıi jogot alapítnak a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában álló, I.1. pontban 
körült ingatlanra. A Vagyonkezelı a vagyonkezelıi jogot a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. tv. 11. (5) bekezdése, valamint a Képviselı-testület 20/2007 (X.8.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Vagyonrendelet) 11-14.§-ai alapján a I.6. 
pontban hivatkozott képviselı-testületi határozatban foglaltak szerint versenyeztetés nélkül 
és ingyenesen szerzi meg.  

 
3. Tulajdonos jelen szerzıdés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy az I.1. pont szerinti ingatlanra Vagyonkezelı javára a vagyonkezelési jog az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Vagyonkezelı tudomásul veszi, hogy 
ingatlanvagyon esetében a vagyonkezelıi jog létrejöttéhez annak az ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. 

 
4. Szerzıdı felek kijelentik, hogy magyar bejegyzéső és illetékességő jogi személyek, 

ügyletkötési képességüket jogszabály, bírósági ítélet nem korlátozza, jelen ügylet 
megkötésére képviselıik megfelelı felhatalmazással rendelkeznek. 

 
5. Felek jelen szerzıdés szerkesztésével és ellenjegyzésével 

…………………………………………………………………… bízzák meg, és 
meghatalmazzák a vagyonkezelıi jog  bejegyzésével összefüggı bármely eljárásban 
történı képviseletre. 

 
6. Felek rögzítik, hogy az átadott vagyon 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. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen 
szerzıdéshez a Bank hozzájárulása szükséges.  

 
7. Jelen szerzıdésben foglalt jogügylet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 109.§ (11) bekezdése alapján illetékmentes. 
 

 



IV. A szerzıdés hatálya 
 

1.  Szerzıdı Felek jelen szerzıdést az aláírás napjától kezdıdıen határozatlan idıre kötik.  
 
2. Az ingatlan átadása jelen szerzıdés aláírásának napja. Vagyonkezelı a vagyon átadás 

napjától gyakorolhatja a vagyonkezelıt megilletı jogokat és viseli a reá háruló terheket, 
kötelezettségeket. 

 
3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdés az ingatlant I.4. pontban rögzített szerzıdés 

keretében használó jogát nem érinti.  
 
 

V. A vagyonkezelıi jog tartalma, 
a vagyon tulajdonjoga 

 
1. A vagyon tételes vagyonleltár alapján kerül átadásra. Az átadás jegyzıkönyv felvételével 

történik. Felek rögzítik, hogy mivel a Vagyonkezelı a vagyonkezelıi jogot ingyenesen 
szerezte meg, az átadás könyvszerinti nyilvántartási értéken történik, amely kimutatás a 
vagyonátadási jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
2. A vagyonkezelıi jog alapján a Vagyonkezelıt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik 

kötelezettségei – ideértve a számvitelrıl szóló törvény szerinti könyvvezetési és 
beszámoló készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem 
terhelheti meg és a vagyonkezelıi jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.  

 
3. A vagyonkezelıi joggal átadott vagyon Tulajdonos tulajdonában marad.  
 
4. Vagyonkezelı tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan fejlesztéséhez bankhitelt, 

kölcsönt, vagy támogatást kíván felvenni, illetve pályázni kíván, és ahhoz szükséges a 
vagyonkezeléssel érintett vagyon, vagy annak egy részének megterhelése, úgy ahhoz 
elızetesen a Tulajdonos hozzájárulását kell kérnie.  

 
5. Amennyiben a vagyont érintıen a Tulajdonos pénzeszközeibıl értéknövelı beruházás 

történik, e beruházásból keletkezı vagyonnövekmény – ha a Szerzıdı Felek között 
másképp nem állapodnak meg - a Tulajdonosé lesz és osztja a vagyonkezelésre átadott 
vagyon sorsát.  

 
6. Amennyiben a vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával - a Vagyonkezelı saját 

forrásaiból és ráfordításából történik értéknövelı beruházás, az e beruházásból keletkezı 
vagyonnövekmény – amennyiben a Szerzıdı Felek másképp nem állapodnak meg - a 
Vagyonkezelı tulajdonába kerül.  

 
 

VI. A Vagyonkezelı jogai és kötelezettségei 
 

1. Vagyonkezelı jogosult a vagyon birtoklására, használatára és hasznosítására azzal, hogy 
azt nem idegenítheti el, meg nem terhelheti, a vagyonkezelıi jogot át nem ruházhatja.  

 



2. Vagyonkezelı jogosult a vagyonnal vállalkozási tevékenységet végezni, az 
alapszabályában és jelen szerzıdésben meghatározott feltételekkel. Vagyonkezelı a 
vagyonnal történt vállalkozási tevékenységébıl származó bevételt, köteles 
nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni. 

 

3. Vagyonkezelı a vagyon hasznosításakor köteles figyelembe venni Tulajdonos azon 
igényét, hogy az ingatlanban elsısorban a helyi foglalkoztatás növelésének érdekében 
könnyőipari termelıüzem(ek) mőködjön(ek).  

 

4.  A Vagyonkezelı vagyonkezelıi feladatai ellátásához alvállalkozót, vagy közremőködıt 
igénybe vehet. Vagyonkezelı az alvállalkozó tevékenységért úgy felel, mintha a 
tevékenységet maga végezte volna, az alvállalkozó által okozott kárért Vagyonkezelı felel.   

 

5.  A Vagyonkezelı a vagyonnal rendeltetésszerően, az általában elvárható gondossággal 
köteles gazdálkodni. E kötelezettsége megszegésével okozott kárért, a polgári jog 
általános szabályai szerint felel.  

 

6.  A Vagyonkezelı köteles a vagyon állagát megırizni, karbantartani, valamint a vagyon 
felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt 
értékcsökkenésének megfelelı mértékben gondoskodni, illetıleg e célokra az 
értékcsökkenésnek megfelelı mértékben tartalékot képezni. A Vagyonkezelı köteles a 
vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülı értékcsökkenés összegének 
felhasználásáról évente elszámolni. A kezelt vagyont érintı amortizációt meghaladó 
vagyonvesztés esetén értékbecslés alapján megállapított összegő pótlási kötelezettsége 
van Vagyonkezelınek, a Szerzıdı Felek eseti megállapodása szerint.  

 

7.  Az 6. pontban meghatározott tartalékképzési kötelezettség ez esetben, a bevételekben 
megtérülı értékcsökkenés erejéig áll fenn. A kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára 
évente, a tényleges bevételi adatok alapján kerül sor, amikor megállapításra kerül a meg 
nem térülı értékcsökkenés összege, valamint az elengedhetı hosszú távú kötelezettség 
összege is.  

 

8.  A Vagyonkezelı köteles a vagyon kezelésénél betartani a vonatkozó jogszabályokat, 
különös tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és mőszaki, valamint egyéb szakmai és 
környezetvédelmi elıírásokra.  

 

9.   Vagyonkezelı a használatba adott ingatlanra vagyonbiztosítást köt, melynek díját köteles 
viselni. A biztosítási érték minimum az eszközök nettó értéke. 

 

10. Vagyonkezelı fentieken túlmenıen köteles gondoskodni: 
•  a vagyon ırzésérıl,  
• jogszabályban meghatározott értékhatárt elérı, vagy meghaladó árubeszerzés, építési 

beruházás, szolgáltatás megrendelése esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról,  
•  tőrni a Tulajdonos ellenırzését a vagyonkezeléssel kapcsolatban, valamint  
• a vagyonnal kapcsolatos adatok szolgáltatásáról, amennyiben azt jogszabály, vagy jelen 

szerzıdés elıírja.  
 

11. A Vagyonkezelı nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségei, a következık:  
 

 11.1. A Vagyonkezelı köteles évente vagyonkezelési tervet készíteni, amelyet a 
Tulajdonossal a tárgyévet megelızı év december 31-ig egyeztet. A vagyont az éves 
vagyonkezelési terv szerint fejlesztheti, amelynek végrehajtásáról a tárgyévrıl szóló 
beszámolóval egyidejőleg köteles beszámolni a tulajdonosnak. 

 



11.2. Vagyonkezelınek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége 
van. Vagyonkezelı évente egyszer, a tárgyévet követı február 15-éig köteles a 
vagyonkezelésbe vett ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi 
változásairól a jegyzı által meghatározott módon és formában adatot szolgáltatni. 

 
11.3. A Vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeirıl olyan elkülönített 
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyvszerinti bruttó és 
nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett 
változásokat. A nyilvántartást ezen szerzıdés mellékletét képezı tételes 
vagyonkimutatás szerint, az abban szereplı értékekkel kell megnyitni.  
 
11.4. A vagyonkezelésbe vett eszközök használatbavételét követıen negyedévenként 
értékcsökkenést kell elszámolni, amirıl a Vagyonkezelı a Tulajdonosnak a negyedévet 
követı hónap 6. napjáig jelentést köteles készíteni. Az értékcsökkenést a 249/2000. (XII. 
24.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint kell elszámolni.  
 
11.5. A vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékelésekor el kell számolni az 
eszközökön a tárgyévben elvégzett beruházások, felújítások, a tárgyévben elszámolt és 
visszaírt terven felüli értékcsökkenés hatását. Az év közben terv szerint elszámolt 
értékcsökkenést korrigálni kell a Vagyonkezelı elızıekben említett elszámolási 
különbözetével, s minderrıl a Tulajdonos részére adatot kel szolgáltatni.  
 
11.6. A vagyon használatából, mőködtetésébıl származó bevételt, illetve közvetlen 
költségeit és ráfordításait Vagyonkezelı elkülönítetten köteles nyilvántartani. Az 
elszámolt és a bevételekben megtérülı értékcsökkenés összegének felhasználásáról 
évente köteles elszámolni. Vagyonkezelı évente egyszer köteles, a tárgyévet követı év 
február 15. napjáig a vagyonkezelésbe vett ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök 
állapotának tárgyévi változásairól adatot szolgáltatni Tulajdonosnak.  
 
11.7.  Vagyonkezelı a kezelt vagyonnal kapcsolatban egyebekben a számvitelrıl szóló 
2000. C. törvény rendelkezései szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési 
kötelezettségét teljesíti.  

 

VII. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei 
 

1.  A Tulajdonos jogosult a vagyonnal történı gazdálkodást ellenırizni. Az ellenırzés kiterjed a 
vagyonkezelési tevékenységre, különösen a fenntartásra és üzemeltetésre, a fenntartási 
és karbantartási, felújítási, állagvédelmi munkák teljesítésére és a vagyonnal történı 
gazdálkodás hatékonyságára. Jogosult továbbá a vagyonra vonatkozó vagyonkezelési 
tervet a tényleges eseményekkel összevetni, és ha szükséges, intézkedéseket 
kezdeményezni.  

 

2. Az ellenırzés olyan idıpontban történhet, hogy szükségtelenül ne zavarja a Vagyonkezelı 
szakmai feladatellátását. Az ellenırzés idıpontját a Tulajdonos az ellenırzés megkezdése 
elıtt legalább három nappal korábban köteles bejelenteni a Vagyonkezelınek.  

 

3.  A Vagyonkezelı a tulajdonosi ellenırzést köteles tőrni, az ellenırzés érdekében 
kötelezhetı minden közérdekbıl nyilvános adat, valamint – a személyes adatok 
védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem 
sértı – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és 
okirat bemutatására.  



4.  A Tulajdonos köteles továbbá,  
• a Vagyonkezelıvel jelen szerzıdés rendelkezéseinek teljesítése érdekében 

együttmőködni,  
• a Vagyonkezelı által szolgáltatott adatokat a jogszabályoknak megfelelıen, 

célszerően kezelni és felhasználni,  
• a tulajdonosi hozzájárulásokat igénylı kérelmekkel kapcsolatban a kézhezvételt 

követı három munkanapon belül írásban nyilatkozni.  
 

 
VIII. A kártérítési felelısség alakulása 

 
1.  Vagyonkezelı a polgári jog általános szabályai szerinti felelısséggel tartozik, jelen 

szerzıdésbıl eredı kötelezettségével, a kezelt vagyonban bekövetkezett kárért. 
  
2.  Vagyonkezelı a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerzıdésben 

meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával, 
megszegésével a Tulajdonosnak okozott kárért.  

 

3.  Vagyonkezelı köteles a vagyonkezelésre átadott vagyont az elháríthatatlan külsı ok miatt 
bekövetkezett kár esetére is biztosítani. A Vagyonkezelı vállalja, hogy teljes körő 
biztosítást köt oly módon, hogy káresemény esetén a biztosítás a Vagyonkezelı által 
vállalt önrész figyelembevételével fedezze az adott vagyontárgy Vagyonkezelı megítélése 
szerinti újraelıállítási értékét. A Vagyonkezelı köteles a biztosítási összeget a vagyon 
helyreállítására, illetve pótlására fordítani.  

 

4.  A vagyon mőködtetése során harmadik személy által okozott kárért Vagyonkezelı felel, 
amely független az adott megtérülési igényétıl a harmadik személy felé.  

 

5.  A felmerült kárról a Szerzıdı Felek együttesen jegyzıkönyvet vesznek fel, melyben – ha 
lehetséges - megállapítják a kárfelelıst is. A kár megtérítése ügyében a Szerzıdı Felek 
közvetlen tárgyalnak és vállalják az ıket terhelı kár peren kívüli rendezését.  
 

IX. A vagyonkezelıi szerzıdés módosítása és  

a vagyonkezelıi jog megszőnése 
 

1. A jelen szerzıdést a Szerzıdı Felek írásban – közös megegyezéssel – módosíthatják. A 
módosító javaslat a kezdeményezı fél írásban köteles eljuttatni a másik félnek, akinek 30 
nap áll rendelkezésére a módosító javaslatot illetı nyilatkozat megtételére. 

 

2. A vagyonkezelıi jog megszőnik:  
• a szerzıdés írásbeli felmondásával,  
• rendkívüli felmondással,  
• az adott vagyontárgyra vonatkozóan, a vagyontárgy megsemmisülésével,  
• a Vagyonkezelı jogutód nélküli megszőnésével a megszőnés napján,  
• ha a Vagyonkezelı ellen jogerısen csıd-, vagy felszámolási eljárás indul, a jogerıre 

emelkedés napján,  
• ha a Vagyonkezelınek adó-, illeték-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulék tartozása 

több mint hat hónapja lejárt és megfizetésére halasztást nem kapott,  
• közös megegyezéssel,  
• jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.  



3.  Bármelyik fél jogosult a szerzıdést rendes felmondással 6 hónapos felmondási idıvel az 
év utolsó napjára indoklás nélkül felmondani. Rendkívüli felmondás esetén – ide nem értve 
az azonnali hatályú felmondás esetét – a felmondás a közléstıl számított 2. hónap végéig 
szól.  

 
4.  A Tulajdonos a vagyonkezelési szerzıdését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, 

ha  
• a Vagyonkezelı a nemzeti vagyon kezeléséve kapcsolatos jogszabályi vagy e 

szerzıdésben foglalt kötelezettségét súlyosan, a helyi önkormányzati költségvetési és 
vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintı módon megszegi,  

• a Vagyonkezelınek adó-, illeték-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulék tartozása, 
több mint hat hónapja lejárt és megfizetésére halasztást nem kapott,  

• a Vagyonkezelı ellen a vagyonkezelési szerzıdés tartama alatt csıd-, vagy felszámolási 
eljárás indul.  

 
5.   Azonnali felmondásnak van helye, ha  

• a Vagyonkezelı a vagyonkezelésbe adott vagyon kezelése során jogszabályban vagy 
jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, 

• a Vagyonkezelı a vagyonban súlyos kárt okoz,  
• amennyiben a Vagyonkezelı a jogszabályokban és a szerzıdésben elıírt felújítási, 

karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a Tulajdonos felszólítására nem kezdi meg 
– a felszólítás kézhezvételétıl számított 120 napon belül – vagy a felszólításban 
megjelölt határidıig nem fejezi be,  

• a Tulajdonos a vagyon tulajdonjogát harmadik személyre a Vagyonkezelı értesítése 
nélkül átruházza.  

 
6.  Közös megegyezéssel történı szerzıdés megszüntetése esetén Szerzıdı Felek a 

megszüntetés és elszámolás feltételeirıl megállapodnak.  
 

X. Elszámolás a kezelt vagyonnal 
 

1. Vagyonkezelı vagyonkezelıi joga gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai 
szerint köteles eljárni és köteles a kezelésében lévı vagyontárgyak fenntartásával, 
üzemeltetésével, karbantartásával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátására. 
Vagyonkezelı beruházást, felújítást csak a mindenkori költségvetési rendeletben 
szabályozott módon és keretekben végezhet, azzal, hogy az ingatlanon bárminemő 
építési, átalakítása munkák megkezdése elıtt Tulajdonos írásbeli hozzájárulását beszerzi. 
Vagyonkezelı a saját forrásaiból végzett beruházásaihoz, felújításához is köteles 
elızetesen Tulajdonos hozzájárulását beszerezni és a korszerősítési igényeket legkésıbb 
a költségvetési koncepció elkészítéséig köteles elıterjeszteni.  

2. Vagyonkezelı vagyonkezelıi joga nem terjed ki az általa használt ingatlanvagyon 
elidegenítésére és megterhelésére. Vagyonkezelıt terhelik azok a kötelezettségek, 
amelyek a kezelésébe adott vagyon használatával kapcsolatosak (karbantartás, 
üzemeltetés), és köteles viselni a vagyonhoz főzıdı közterheket.  

 
3. Vagyonkezelı a használatra vonatkozó jogosultságának, az ellátási szerzıdés 

megszőnésekor köteles a használatba adott ingó és ingatlan vagyontárgyakat 
rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban visszaadni Tulajdonos részére, a 
természetes elhasználódás figyelembevételével. 



4. A Vagyonkezelı köteles a kezelt vagyonnal folyamatosan elszámolni, a hatályos 
jogszabályi rendelkezések és a Tulajdonos rendelkezései szerint elszámolni. Az 
elszámolás alapját a kezelésbe adás idıpontjában és az elszámoláskor a Szerzıdı 
Felek nyilvántartásaiban szereplı – jelen szerzıdés hatálya alá tartozó - vagyon képezi. 

 

5. A Vagyonkezelı a vagyonkezelıi jog megszőnésekor köteles a kezelt vagyonnak a 
vagyonkezelésbe adás idıpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított 
különbözetével (csökkenésével, vagy növekedésével) elszámolni. Az elszámolási 
különbözet kiegyenlítésének feltételeirıl a Szerzıdı Felek állapodnak meg.  

 

6. Jelen szerzıdés rendes felmondással történı megszüntetése esetén a Vagyonkezelı a 
felmondási idı lejártát követı 60 napon belül, rendkívüli, vagy azonnali hatályú 
felmondás esetén 30 napon belül köteles tételesen elszámolni a kezelt vagyonnal. A 
vagyonkezelı jog egyéb módon történı megszőnése esetén a kezelt vagyonnal való 
elszámolás határideje a megszőnést követı 30 nap.  

 

7.  Az elszámolás módja a tételes, helyszíni átadás-átvételi eljárás, amelyrıl a Szerzıdı 
Felek jegyzıkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi eljárás befejezéséig a Vagyonkezelı 
a kezelt vagyonnal a felelıs ırzés szabályai szerint köteles eljárni (Ptk. 196. §).  

 

XI. Záró és egyéb rendelkezések 
 

1. A Szerzıdı Felek, a jelen szerzıdés teljesítése során felmerülı vitás kérdésekben 
kötelesek 30 napon belül megkísérelni az egyezségkötést.  

 
2. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 

Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény, továbbá a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény, a Vagyonrendelet és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
irányadóak. 

 
3.  A szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi vagyonkezelésbe adott vagyonról szóló 

kimutatás, az aktuális állapotnak megfelelıen.  
 
A Szerzıdı Felek, jelen szerzıdést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag aláírták.  
 
Komló, 2012. …….. 
 
             
    Komló Város Önkormányzata      Komlói Főtıerımő Zrt. 

  Tulajdonos             Vagyonkezelı  
Képv.: Polics József polgármester    képv.: Mayerhoff Attila  

     igazgatósági elnök 
 
Tulajdonos részérıl ellenjegyzem 2012….. …. napján:  
 
      
Dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

A szerzıdést szerkesztettem és ellenjegyzem 2012. …….. napján:   



5. sz. napirend 
 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
Elıadó:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 

(Kupás Tamás Levente kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 14 fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság, valamint az egészségügyi és szociális 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
A Komló és Térsége Testületi Tanács támogatta az elıterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 
igen, 1 nem szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
6/2012. (III.30.) számú  

rendelete 
 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 
szóló 15/2003. (V.6.) sz. rendelet - a továbbiakban Rendelet - módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az 
alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. 
 

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

2. § 
 
(1) Hatályát veszti a Rendelet  
 

a) 3. § b) pontjában a „családi napközi” szövegrész, 
b) 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „családi napközi” szövegrész, 
c) 12. § (2) bekezdésében a „családi napközi” szövegrész, 
d) 12/A. § -a, 
e) 13. § (1) bekezdésében a „valamint a családi napközi” szövegrész, 
f) 14. § (1) bekezdésében az „és családi napközi”  
szövegrész. 

 



3. § 
 
Ez a Rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2012. március 29. 
 

 
Polics József       dr. Vaskó Ernı 
polgármester       címzetes fıjegyzı 
 

 
 
 
 

1. számú melléklet 
 
Bölcsıdei térítési díj 
 

1. 1 ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:  4.340,- Ft/fı/nap 
 
2. Számított intézményi térítési díj:    1.721,- Ft/fı/nap 
 
3. Nyersanyagnorma:     331,- Ft + ÁFA 
 
 
4. Bölcsıde étkezési térítési díj 
 
4.1.    Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (100 %-ot térítı)       331,-  Ft + ÁFA/adag 
4.2.    Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (50 %-ot  térítı)        166,-  Ft + ÁFA/adag 
4.3.    Felnıtt ebéd :                                                               284,-  Ft + ÁFA/adag 
 
5. A gondozásra számított intézményi térítési díj:  1.301,- Ft/fı/nap 
 
 
6.       A bölcsıde gondozási díja a számított gondozási díjnál alacsonyabb összegben    
          állapítja meg:                100,- Ft/fı/nap 

 
  7.      Az idıszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részbıl tevıdik össze: a speciális 

szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó igénybevétel esetén legfeljebb 200.- 
Ft, ezt egészíti ki a gyermekek által igénybe vett étkezések mindenkori, bölcsıdei étkezési 
térítési díja. 

 
 

 
 



6. sz. napirend 
 

Közoktatási intézmények átszervezése 
Elıadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Király Istvánné  Kenderföld-Somági Ált. Isk. 

  Dobóné Bencze Zsuzsanna  „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” 
     Óvoda és Általános Iskola 
 Cseke Gabriella  Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 

Iskola és Óvoda 
 
(Kupás Tamás Levente visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 15 fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2 igen-2 tartózkodó szavazattal nem 
hozott döntést. 
 
Borbás Sándor a Fidesz frakció nevében elmondta, hogy ezáltal hosszú távon 
megoldódik egy intézmény finanszírozása és mőködtetése. A frakció támogatta az 
elıterjesztést. 
 
dr. Barbarics Ildikó  tekintettel a beiskolázási idıszakra kérdezte, hogy a Kodály Zoltán 
Általános Iskola egyházi kézbe adása mit jelent az iskola mőködtetése, a pedagógusok és 
a gyerekek szempontjából, különös figyelemmel a más vallásúakra, illetve a felekezeten 
kívüliekre. 
 
Polics József válaszként közölte, hogy az iskola programja nem változik, a nemzeti 
köznevelési programba iktatja be a hit-, erkölcstan és etika oktatását. 
Elmondta, hogy az új oktatási jogszabályok szerint 2013-tól kötelezı lesz a hit-, 
erkölcstan és etika oktatása, amelyet a most átadásra kerülı intézményben már 2012. 
szeptember 1-tıl oktatnak, tehát egy évvel korábban kerül bevezetésre. 
Vallási, felekezeti okok miatt nem történhet kizárás.  
Az egyház eddig is példát mutatott, hogy milyen türelmesen kezel bizonyos társadalmi 
problémákat.  
Egy mőködı intézmény kerül átadásra és az új fenntartónak a célja az egyházi értékek 
megjelenítése.  
A jelenlegi egyeztetések alapján a püspökség minden alkalmazottat át kíván venni, a 
pedagógiai program is változatlan marad. 
Annak a közalkalmazottnak szőnik csak meg a jogviszonya, aki a fenntartóváltással nem 
tud azonosulni, nem fogadja el a felajánlott új munkaviszonyt. 
Az ének-zene, a nyelvi és számítógépes oktatás tovább fog folytatódni az iskolában. 
A városban és környékén ezáltal teremtıdik egy korábban nem létezı lehetıség, így 
színesítik a választékot.  
A mai döntés függvényében fogják a javaslatot a püspökség felé eljuttatni.  



 
Kispál László ellenzékiként is egyetért az elıterjesztéssel és a Fidesz frakció 
véleményével, mégis sérelmezte, hogy a tantestületi ülést megelızıen a képviselı-testület 
tájékoztatása nem történt meg és a sajtóból kellett tájékozódniuk.  
 
Kupás Tamás Levente valóban elsietettnek tartja a sajtóban megjelent cikket. 
Munkaértekezletet eddig számtalan témában tartottak. Az iskola egyházi kézbe adásáról 
azért nem került erre sor eddig, mert a tantestületi ülés megtartásáig érdemi információ 
nem állt rendelkezésre. Reméli, hogy a beiskolázásban a fenntartóváltás nem fog gondot 
okozni, a pedagógusok felkészülten várják az érdeklıdı szülıket, továbbá április 11-én a 
színházban nyílt rendezvényre kerül sor, ahol bárki felteheti kérdéseit. 
 
Schalpha Anett elmondta, hogy a vallásos világnézet eddig sem állt távol az intézmény 
pedagógusaitól. Szülıként és pedagógusként is örül annak, hogy a városban a nyelv-, 
sporttagozatos iskolák mellett a választék bıvül.  
 
Borbás Sándor örült az ellenzék egyetértésének és felhívta a figyelmet arra, hogy nem 
kell félni az újtól. Sok sikert és jó munkát kívánt az új felálláshoz. 
 
dr. Barbarics Ildikó kifejtette, véleménye szerint helytelen a különbség az állami és az 
egyházi iskolák finanszírozása között, hiszen köztudott, hogy ez utóbbiak támogatása 
kedvezıbb. 
 
dr. Makra Istvánné elmondta, hogy az intézmény pedagógusaként kezdetben voltak 
fenntartásai, de megnyugtatónak tartja az intézmény jövıjét, és helyesnek látja a más 
nézetekkel való találkozást. Az újságcikk megjelenését elhamarkodottnak tartotta. 
 
Polics József a korábban már elhangzottakkal összhangban kiemelte, hogy a tantestületi 
ülés megtörténtéig érdemi tájékoztatni való az ügyben nem volt. Az események március 
3-án gyorsultak fel. A sajtó sajnos elıkészítetlenül tálalta az ügyet. Hangsúlyozta, hogy az 
intézmény átadására nem finanszírozási okokból kerül sor. Megjegyezte, hogy az 
egyházaknak az adományokon és az ún. perselypénzeken kívül több forrásuk nincs, az 
állami és az egyházi normatíva eltérése az állam és az egyház közötti megállapodáson 
alapul.  
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy az elıterjesztés – bár a vita erre 
hegyezıdött ki – nem csak az intézmény egyházi kézbe adásáról, hanem a városi oktatási 
rendszer átszervezésérıl szól. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 



41/2012. (III.29.) határozat 
 

A képviselı-testület a polgármester elıterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati fenntartású közoktatási 
intézmények átszervezésére tett szándéknyilatkozatot. 
 

A képviselı-testület szándékát fejezi ki, hogy az alábbiak szerint szervezi át a 
fenntartásában lévı közoktatási intézményeket: 
 

1.) Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Gagarin utca 4. szám 
alatti intézmény három óvodai telephelyét kiszervezi, a kialakításra kerülı új 
óvodai intézményben mőködik tovább. A Kenderföld-Somági Általános Iskola 
7300 Komló, Gagarin utca 4. szám alatti székhellyel önállóan mőködı 
költségvetési szerv marad. 
 

2.) „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 7300 Komló, 
Függetlenség utca 32. székhelyen és a Május 1. u. 13. szám alatti telephelyen lévı 
intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv marad, a két óvodai telephely 
kiszervezésre kerül a meglapításra kerülı óvodai intézményhez. 

 

3.) A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Templom tér 
2. szám alatti intézményben a székhelyen lévı általános iskola fenntartója a 
Magyar Katolikus Egyház, a két óvodai telephely kiszervezésre kerül a 
megalapításra kerülı óvodai intézményhez.  

 

4.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TIOP-1.1.1/07-1-2008-
0895, valamint a KEOP-5.1.0-2008-0041 pályázat közremőködı szerveitıl (ESZA 
és Energiaközpont) az átszervezésekhez, a fenntartói jog átadásához szükséges 
hozzájáruló nyilatkozatokat megkérje.  

 

5.) Amennyiben a 3. pontban meghatározott átadás bármely okból meghiúsul, abban 
az esetben a képviselı-testület a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolát 
önállóan mőködı intézményként, saját fenntartásába szervezi át. 

 

6.) A megalapításra kerülı óvodai intézmény az alábbi óvodai feladat-ellátási 
helyekkel kerül kialakításra:  

• Belvárosi Óvoda Komló, Templom tér 1. 
• Gesztenyési Óvoda 7300 Komló, Rózsa u. 9. 
• Tompa M. utcai Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
• Mecsekjánosi Óvoda 7300 Komló, Iskola u. 39. 
• Hunyadi utcai Óvoda 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 
• Szilvási Óvoda 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 
• Felsıszilvási Óvoda 7300 Komló, Május 1. u. 15. 



7.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenntartói egyeztetéseket a 
közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelıen tegye meg, valamint a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztályát keresse meg a szakértıi vélemények 
beszerzéséhez. 

 
Határid ı:  2012. május 31. 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
 
 

7. sz. napirend 
 

A 2012/2013-as tanév elıkészítése 
Elıadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Király Istvánné Kenderföld-Somági Általános Iskola és 

Óvoda igazgatója 
  Dobóné Bencze Zsuzsanna  „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” 
    Óvoda és Általános Iskola igazgatója 
  Cseke Gabriella   Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 

és Óvoda 
  Huszár Zoltán  Gagarin Általános Iskola igazgatója 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést az alábbi 
módosítással javasolta elfogadásra: 
Az 1. osztályok minimum 21 fıvel indíthatók, a képviselı-testület a számított 
létszámot 23 fıben határozza meg. 
Amennyiben a szülık iskolaválasztási szándéka nem az itt meghatározott osztályok 
arányát tükrözné, akkor a képviselı-testület májusi ülésén dönt az esetleges 
módosításról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a módosítással együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

42/2012. (III.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2012/2013-
as elıkészítése tárgyában készült elıterjesztést. 

 



A képviselı-testület a 2012/2013-as tanévben az indítható elsı osztályok számát az 
alábbiakban határozza meg: 

 
Intézmény Indítható elsı osztály száma 

„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ”  Óvoda és 
Általános Iskola 

2 

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

A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulásnál kezdeményezze a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola esetében a 3 elsı osztály indításának 
engedélyezését a 2012/2013-as tanévben. 
 
Az 1. osztályok minimum 21 fıvel indíthatók, a képviselı-testület a számított létszámot 
23 fıben határozza meg. 
Amennyiben a szülık iskolaválasztási szándéka nem az itt meghatározott osztályok 
arányát tükrözné, akkor a képviselı-testület májusi ülésén dönt az esetleges módosításról. 
 

Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 
 
 

8. sz. napirend 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola intézményeiben létszámcsökkentés 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  dr. Hoppa József   fıigazgató 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2012. (III.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Kökönyösi 
Oktatási Központ engedélyezett létszáma csökkentését. 



A képviselı-testület hozzájárul, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ engedélyezett 
létszáma öt fıvel csökkentésre kerüljön. 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola engedélyezett létszáma 2012. április 1. 
naptól 264 fıben kerül meghatározásra. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a soron következı költségvetési 
rendeletmódosításkor az engedélyezett létszám változását vezesse át. 

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

9. sz. napirend 
 

Önkormányzati társulások beszámolója 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Varga Zsolt    kistérségi irodavezetı 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2012. (III.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 
önkormányzati társulások 2011. évi tevékenységérıl szól beszámolókat. 
 
1.) A képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 1. sz. 

melléklet szerinti, 2011. évi beszámolóját megismerte és elfogadta. 
 
2.) A képviselı-testület a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2. sz. 

melléklet szerinti, 2011. évi beszámolóját megismerte és elfogadja. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József   polgármester 



1. sz. melléklet 
 

 

 
 

BESZÁMOLÓ A KOMLÓI KISTÉRSÉG 
TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

2011. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRİL 

 
 
 
 

 
Komló, 2011. december 31. 

Polics József 
Elnök 



 
A Társulást az alapító önkormányzatok határozatlan idıre hozták létre, 1999. december 1. napján, 
Területfejlesztési Társulásként. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2004. 
június 18-án alakult meg a Területfejlesztési Társulás jogutódjaként, majd 2005. január 1. napja 
óta többcélú társulásként mőködik, feladatai ellátására önálló kistérségi irodát mőködtet. 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kötelezıen vállalt három feladata: 
1.) a közoktatás, (óvodai, általános iskolai és szakszolgálati feladatok) 
2.) a szociális alapellátás – ezen belül a szociális alapszolgáltatás, családsegítı és gyermekjóléti 
feladatok,  
3.) hétvégi orvosi ügyelet megszervezése, (késıbb a belsı ellenırzési feladatok megszervezése 
vált a harmadik kötelezıen vállalt feladattá az orvosi ügyelet helyett). 
 
További felvállalt feladat a belsı ellenırzés, a mozgókönyvtári szolgálat és a szociális intézményi 
feladatok közül az idıskorúak bentlakásos intézményi feladatellátása, hulladékgazdálkodás, 
foglalkoztatás, munka- és tőzvédelem, informatika, sport és ifjúsági feladatok, közmővelıdési 
tevékenység, a közkincs kerekasztal mőködtetése. Valamennyi többcélú társulás kötelezı feladata 
a területfejlesztés, ebbıl adódóan a társulás területfejlesztési tanácsként is eljár területfejlesztési 
ügyekben. 
 
A Komlói Kistérség 19 települési önkormányzat részvételével végzi feladatát, a közszolgálati 
feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezésével. A Komlói Kistérség lakosságszáma is 
folyamatosan csökken, így a közös feladat-ellátás megszervezése még nagyobb felelısséget ró a 
Társulásra, a lakosság népességmegtartó és intézményi létszám megtartó feladata ellátásával. A 
csökkenı lakosságszám, a szolgáltatásra vonatkozó igények megnövekedése, a gyakori 
jogszabályváltozás – amely az önkormányzatok feladat-ellátását érinti – a csökkenı normatív 
támogatás, arra ösztönzi a kistérségi önkormányzati társulásokat, hogy közösen, a kistérség 
keretében szervezzék a közszolgálati feladataikat. 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás is ezen problémák megoldására törekszik, 
az egyre bıvülı feladatvállalással igyekszik az önkormányzati terheket csökkenteni, az ösztönzı 
normatív támogatás igénybevételével gazdaságosabban mőködtetni. 
A Kistérségi Társulás alapadatai, a Társulásban részt vevı önkormányzatok megnevezése és 
lakosságszáma az alábbi táblázatban kerül szemléltetésre. A demográfiai adatok is alátámasztják, 
hogy a kistérség lakosságszáma is jelentısen csökkent a bemutatásra kerülı idıszakban. A 
kistérségi lakosságszám alakulása, valamint a korábbi évek adatai összevetése az évenkénti 
lakosságszám csökkenése ütemét szemlélteti, amely csökkenés nemcsak a komlói kistérség 
jellemzıje. 

A KISTÉRSÉG LAKOSSÁG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
Év 2005 2006 2007 2008. 2009 2010 2011 

Lakosok  
száma 

42.231 41.894 41.585 41.312.- 41.028 40.676 40.373 

 
 
 
 



 
A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 
 

Sorszám Település neve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1. Komló Város 

 
27.528 27.355 27.165 26.970 26.741 26.453 26.235 

2. Mánfa 
  

892 883 874 850 849 848 857 

3. Kárász 
  

369 372 375 365 371 356 355 

4.  Szalatnak 
  

422 412 401 387 375 375 371 

5.  Vékény 
 

158 164 166 161 154 151 149 

6. Szászvár 
 

2682 2624 2583 2573 2557 2539 2517 

7. Hegyhátmaróc 
 

216 208 209 193 192 176 173 

8. Egyházaskozár 
 

871 877 852 843 831 831 835 

9. Szárász 
 

64 62 55 57 57 51 51 

10. Tófő 
 

138 137 138 144 143 144 145 

11. Máza 
 

1350 1337 1322 1308 1309 1303 1287 

12. Köblény 
 

296 293 288 274 264 255 247 

13. Bodolyabér 
 

303 290 285 270 273 276 258 

14. Hosszúhetény 
 

3346 3328 3332 3398 3399 3417 3407 

15. Liget 
 

445 435 441 446 446 437 430 

16. Magyaregregy 
 

853 868 833 799 790 788 791 

17. Magyarhertelend 
 

694 672 679 705 697 692 688 

18. Magyarszék 
 

1123 1108 1118 1114 1130 1136 1135 

19. Mecsekpölöske 
 

481 472 469 455 450 448 442 

  
Összesen 

 
42.231 

 
41.894 

 
41.585 

 
41.312 

 
41028 

 
40.676 

 
40.373 

 
A lakosságszám bemutatása táblázatban felsorolásra került a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 19 települése, a gesztor önkormányzat Komló Város Önkormányzat. 
A három kötelezıen vállalt feladat közül a közoktatás kistérségi megszervezése részesül 
legnagyobb támogatásban a költségvetésbıl. Az adott évi költségvetés kiegészítı normatív 
támogatása – a 8. sz. melléklet kistérségi kiegészítı normatíva – fejezetben biztosít a kistérségi 
feladatok megszervezéséhez ösztönzı támogatást. 
 



KÖZOKTATÁSI FELADATOK  

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megalakulását követıen jelentıs 
átszervezések történtek a komlói kistérségben. A 2006. évben a Nagyhajmási Óvoda tagóvodája 
lett az Egyházaskozár-Bikal Intézményfenntartó Társulásnak. A ligeti iskola bezárásra került, a 
2006/2007. tanévtıl a Magyarszéki Intézményfenntartó Társulás keretében látta el a köteles 
feladatát. Mánfai Önkormányzat által fenntartott óvoda a 2007/2008. nevelési évben bezárt. A 
Mánfai Önkormányzat és Komló Város Önkormányzata kiegészítette a közoktatási feladat-
ellátási megállapodását, az óvodai és az iskolai feladatokat is Komló Város intézményeiben 
teljesítette a település. A 2007/2008. nevelési évtıl kezdıdıen a Magyarhertelendi és a Ligeti 
Óvoda tagintézményeként, a magyarszéki intézményfenntartó társuláshoz csatlakoztak. A Mázai 
ÁMK megszüntetésre került a 2006/2007. nevelési év végén - korábban önállóan fenntartott 
intézményként mőködött. A Szászvári Kiss György ÁMK keretében biztosítja az általános iskolai 
feladatot, a mázai óvoda telephelyként történı megtartásával. A Magyaregregyi Önkormányzat 
Képviselı-testülete döntése értelmében – 6/2008. (II.14) sz. határozattal a Magyaregregyi Óvoda 
bezárásra került, a szászvári közoktatási intézmény biztosítja az óvodai és általános iskolai 
szolgáltatást a következı nevelési évtıl. A 62/2008. (VII. 3.) sz. határozattal a bikali óvoda 
kivált, önálló intézményként mőködik tovább. Komló Város Önkormányzat a 96/2008. (VI. 25.) 
sz. határozatában döntött a közoktatási intézmények összevonásáról. A komlói iskolák közül a 
Gagarin Általános Iskola mőködött intézményfenntartó társulási formában, Komló, Mánfa és 
Mecsekpölöske községek fenntartásával - az óvodai és az általános iskolai feladatok tekintetében. 
 

A következı évtıl – 2009/2010. tanévtıl - jelentıs átszervezések formálták át a kistérségi 
közoktatási hálózatot.  Az Egyházaskozár-Bikal intézményfenntartó társulás a Sásdi Kistérség 
Mágocsi székhelyő intézményhez csatlakozott. A Komlói Kistérségben két mikro-körzet 
központi – társulási formában fenntartott intézmény került kialakításra, illetve mőködik tovább. 
Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévı iskolák is strukturális átszervezésen estek át. 
 

1.) Kiss György ÁMK Szászvár – általános iskola és óvoda, mázai – óvodai telephellyel. 
2.) Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány u. 2. székhellyel. Az intézmény a 
Magyarszéki Általános Iskola, a Magyarszéki Óvoda, Ligeti Óvoda, Magyarhertelendi Óvoda 
telephelyek bevonásával került kialakításra, a Gagarin Általános Iskola, Körtvélyesi Óvoda, 
Sallai utcai Óvoda komlói telephelyő intézmények átszervezésével. A Baranya Megyei 
Önkormányzat által fenntartott középfokú intézmény lett a székhelye a Kökönyösi Oktatási 
Központnak. A Kökönyösi Oktatási Központ telephelye az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 
kistérségi feladatot biztosító egysége is. Az alapfokú mővészetoktatás is az intézmény részét 
képezi. Az intézmény ilyen formában történı megszervezése a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 
azonosító számú pályázat „Kökönyösi Oktatási Központ” kialakítása vállalása eredményeként 
történt. A megalakulás dátuma 2009. július 1. napja. 
 

Önállóan fenntartott intézmény Komló Városában három közoktatási intézmény: Kenderföld-
Somági Általános Iskola és Óvoda, Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda, 
„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola. A Hosszúhetényi 
Önkormányzat a Nemes János ÁMK és Könyvtár, valamint a Hosszúhetényi Óvoda közoktatási 
intézményeket tartja fenn. Kiegészítı normatív támogatás nem igényelhetı az önállóan 
fenntartott intézményekre. 



A 2006. évben hat intézményfenntartó társulás mőködött, öt önállóan fenntartott általános iskola 
és négy önállóan fenntartott óvoda. A 2009/2010. évben két intézményfenntartó társulás és négy 
önállóan fenntartott iskola, óvoda látja el a közoktatási közszolgáltatást. Az átszervezésnek 
köszönhetıen bıvült a lehetıség a középfokú oktatással és alapfokú mővészetoktatással. Az 
Egységes Pedagógia Szakszolgálat biztosítja a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 
iskolapszichológiai és a gyógytestnevelési szolgáltatásokat a kistérségben. A szakszolgálati 
feladatok ellátása a társulás magalakulása óta kötelezıen vállalt feladat, melyet örömmel fogadott 
valamennyi település. 
Ezek az átszervezések is bizonyítják, hogy a települések az összefogás, a közös feladatszervezés 
elınyét felismerték, a kiegészítı normatíva igénylésével intézményük mőködtetését 
gazdaságosabban, hatékonyabban biztosították, intézményfenntartó társuláshoz csatlakozva. A 
feladat-ellátás közös megszervezésével, a tanulók iskolabusszal történı szállításával sem a 
gyermekek, sem a szülık jogai nem sérültek. A feladatok ilyen nagymértékő átszervezésének 
nemcsak a nehéz gazdasági helyzet, hanem a nagymértékben csökkenı gyermeklétszám is oka 
volt. 
 
A kötelezı feladatellátás biztosításának módja és formája a 2011. évben a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás területén 
 
Intézmény neve Székhely 

önkormányzat 
Fenntartó típusa 

(önkormányzati/társulás) 
Telephelyeinek 

száma 
Oktatási feladat 

típusa 
Kodály Zoltán 
Ének-zenei 
Általános Iskola 
és Óvoda 

Komló önkormányzati székhely és 2 
telephely 

általános iskolai és 
óvodai feladat 

Szilvási  
Nevelési-Oktatási 
Központ Óvoda 
és Általános 
Iskola 

Komló önkormányzati székhely és 3 
telephely 

általános iskolai és 
óvodai feladat 

Kenderföld-
Somági Általános 
Iskola és Óvoda 

Komló önkormányzati székhely és 3 
telephely 

általános iskola és 
óvodai feladat 
 

Kökönyösi 
Oktatási Központ  

Komló Intézményfenntartó 
társulás hét települési 
önkormányzat 
részvételével 

székhely és 10 
telephely 

óvoda, általános 
iskola, gimnázium, 
szakközépiskola, 
szakiskola, 
speciális 
szakiskola, 
kollégium, alapfokú 
mővészetoktatás, 
pedagógiai 
szakszolgálat 
 

Kiss György 
ÁMK 

Szászvár Intézményfenntartó 
Társulás hét települési 
önkormányzat 
részvételével 
 
 

székhely és 2 
telephely 

általános iskola és 
óvoda, könyvtár, 
alapfokú 
mővészetoktatás 

Nemes János 
ÁMK és 

Hosszúhetény önkormányzati 0 általános iskola, 
könyvtár, alapfokú 



Könyvtár mővészetoktatás 
Zengı Óvoda 
 

Hosszúhetény önkormányzati 0 óvoda 

 
 

Az intézményfenntartó társulások kiegészítı normatív támogatása 
 

Év Szászvári 
ÁMK 

Egyházaskozár-
Bikal Int. Fennt. 

Magyarszéki 
Int. Fennt.Társ. 

Komló – 
Pedagógiai 
Szakszolg. 

Összesen 

2005 15.440.150.- 7.690.650.- 6.297.500.- 4.124.774.- 33.553.074.- 
2006 22.114.150.- 13.292.500.- 7.700.000.- 8.568.000.- 51.674.650.- 
2007 9.000.000.- 5.930.000.- 13.320.000.- 9.460.000.- 37.710.000.- 
Összesen: 46.554.300.-. 26.913.150.- 27.317.500.- 22.152.774.- 122.937.724.-  
2008. 32.430.588.- 23.571.000.- 25.697.000.- 9.614.000.- 91.582.588.- 
 Szászvár  KOÖK  KOÖK  
2009. 36.025.000.- 0 33.420.500.- 9.141.000.- 78.586.500.- 
2010.  35.726.980.- 0 28.452.972.- 12.078.000.- 76.257.952.- 
2011.  36.887.880.- 0 32.680.318.- 11.746.000.- 81.314.198.- 
 
Mint a fenti táblázat szemlélteti jelentısen hozzájárul a mőködés gazdaságosabbá tételéhez az 
intézményfenntartó társulások esetében a kiegészítı támogatás. A kistelepülési önkormányzatok 
adminisztratív terheit is jelentısen csökkentette az átszervezés, amely forintban ki sem fejezhetı. 
 

BELSİ ELLENİRZÉSI FELADATOK  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évtıl látja el a belsı ellenırzési 
feladatokat valamennyi társult önkormányzatnál.  
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás belsı ellenırzési egysége által 
elvégzendı feladatként 2011. évre 64 vizsgálat került tervezésre, melyek végrehajtásra is 
kerültek. Terven felüli ellenırzést is végeztünk 6 esetben, melyek keretében a 2011. évi területi 
és országos kisebbségi önkormányzati, valamint a 2011. évi idıközi választás pénzügyi 
elszámolásának vizsgálatára került sor. 
 
Komló város esetében az I. félévben a normatív állami hozzájárulásokon túl sor került a közcélú 
közmunka program, a tanítási idıkeret számításának és a túlóra elszámolások 
szabályszerőségének ellenırzésére a Kökönyösi Oktatási Központnál, valamint a 2010. évben 
végzett pénzügyi-gazdasági vizsgálat utóellenırzése az ANTIKO-PROF Kft-nél.  
 
A II. félévben került sor a helyi ukrán kisebbségi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának, 
valamint a Komlói Szociális Nonprofit Kft szociális feladatellátás átszervezéséhez kapcsolódó 
gazdasági folyamatainak ellenırzésére. 
A települési önkormányzatok esetében az elsı félévben a normatív állami hozzájárulások 
elszámolása került ellenırzésre. A második félévben a közbeszerzési eljárások és kapcsolódó 
adatszolgáltatások, valamint a munkaügyi szabályok betartása, nyilvántartások, 
közalkalmazottakra, köztisztviselıkre vonatkozó elıírások kerültek ellenırzésre, illetve 
utóellenırzésre. 



 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Intézményeinél - így a Szociális 
Szolgáltató Központnál, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnál, valamint a Szilvási 
Bölcsıde és Családi Napközinél - sor került a munkaügyi szabályok betartásának, 
nyilvántartásának, közalkalmazottakra vonatkozó elıírásoknak az ellenırzésére, illetve 
utóellenırzésére. 
 
Az ellenırzéseket az Állami Számvevıszék módszertana, tapasztalatainak értékelése alapján 
állítja össze a belsı ellenırzési egység. Minden önkormányzatra vonatkozóan külön-külön 
elkészítetik a 2010. évi ellenırzéseikrıl az éves összefoglaló ellenırzési jelentést a költségvetési 
szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. Korm. rendelet által elıírt tartalommal, melyeket a 
jegyzık részére elküldenek, hogy eleget tudjanak tenni az Ötv. azon rendelkezésének, mely 
szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenırzési jelentést, valamint az éves 
összefoglaló ellenırzési jelentést - a tárgyévet követıen, a zárszámadási rendelettervezettel 
egyidejőleg - a képviselı-testület elé terjesztik.  
 
Szintén a belsı ellenırzésrıl szóló kormányrendelet alapján a belsı ellenırök elkészítik a 
tervekhez szükséges felméréseket, elemzéseket, kockázatelemzéseket, melyek alapján a stratégiai 
és az éves ellenırzési tervek készültek. Így az önkormányzatok eleget tudtak tenni az Ötv-ben 
meghatározott kötelezettségüknek, mely szerint a következı évre vonatkozó éves ellenırzési 
tervet és a stratégiai tervet a képviselı-testületek november 15-ig hagyják jóvá. 
 
Szakmai segítségnyújtással és tanácsadással folyamatosan segítetik az önkormányzatok, 
intézményeik napi munkáját több témakörben, amennyiben ezen igényüket jelzik. A munkatársak 
ismereteiket folyamatosan bıvítik, képzéseken, tanfolyamokon, szakmai konferenciákon vesznek 
részt, készségeiket fejlesztik, tevékenységünk hatékonyságának, hasznosságának növelésének 
érdekében.  
 
 

Belsı ellenırzési normatíva alakulása 
 
Költségvetési év mutatószám Fajlagos összeg Normatív támogatás 
2006. 83 90.000.- 7.470.000.- 
2007. 83 90.000.- 7.470.000.- 
2008. 65 90.000.- 5.850.000.- 
2009. 67 88.300.- 5.919.100.- 
2010. 55 79.000.- 4.345.000.- 
2011. 56 79.000.- 4.424.000.- 
 
 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI FELADATOK  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 2004. évi megalakulásakor vállalta a 
szociális és gyermekjóléti feladatok közös megszervezését. A 2004. évi megalakulás idején az 
Együttmőködési Megállapodásban rögzítésre került feladat-ellátási megállapodás keretében. Az 
ösztönzı kiegészítı normatív támogatás jelentıs eltéréssel támogatta a feladat-ellátási 
megállapodást és a társulás által fenntartott intézményi formát. A támogatásnak, valamint a 
települési önkormányzatok által megfogalmazott igényre tekintettel 2007. január 1. napjától a 



Szociális Szolgáltató Központ, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat megalapításra került. A 
két intézmény az alábbi feladatokat látja el: 
 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: 

- családsegítés 
- gyermekjóléti alapellátás 
- szociális kölcsönök elıkészítése 
- szemétszállítási díj támogatás elıkészítése 
- adósságkezelési szolgáltatás 

 
Szociális Szolgáltató Központ: 
 Szakosított ellátás: 

- hajléktalanok átmeneti szállása – Hajléktalanok Átmeneti Szállása 
Szociális alapszolgáltatási feladatok: 
a.) házi segítségnyújtás 
b.) jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
c.) szociális étkeztetés – Komló városában 
d.) idısek nappali ellátása – Idısek Klubja 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás valamennyi intézménye 2010. július 1. 
napjától a 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. alatti székhelyre költözött. A székhelyváltozást 
követıen változatlan szolgáltatás biztosításával mőködnek az intézmények. Az alábbi táblázatban 
bemutatásra kerül a normatív támogatás összege az intézményekben. A normatív támogatás az 
alap- és kiegészítı támogatás összegébıl tevıdik össze. A kiegészítı normatív támogatás a 
kisétségi fenntartású intézményi feladat szervezésének eredménye. 
 

Normatív támogatások alakulása a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás által fenntartott intézményekben 

 

2008. évi támogatás 
összege 

2009. évi támogatás 
összege 

2010. évi támogatás 
összege 

2011. évi támogatás 
összege 

Az 
intézmény 

neve 3. sz. mell. 8. sz. mell. 3. sz. mell. 8. sz. mell. 3. sz. mell. 8. sz. mell. 3. sz. mell. 8. sz. mell. 

 

Családsegítı 
és 
Gyermekjól
éti Szolgálat 

32.852.150.- 13.307.200.- 32.636.180.- 13.219.840.- 32.581.320.- 21.167.760.- 32.322.040.- 20.824.720.- 

Szociális 
Szolgáltató 
Központ 

62.487.400.- 20.630.000.- 71.404.000    .- 24.550.000.- 60.437.360.- 22.290.000.- 70.056.960.- 26.520.000.- 

 

Összesen 
95.339.550.- 33.937.200.- 104.040.480.- 37.769.840.- 93.018.680.- 43.457.760.- 102.379.000.- 47.344.720.- 



A táblázatban szereplı kiegészítı támogatás a kistérségi feladat-ellátás megszervezéséhez vehetı 
igénybe. A székhely mindkét intézmény esetében Komló Város területén található. Telephely 
mőködik a Szászvári Önkormányzat és az Egyházaskozári Önkormányzat helyein idısek nappali 
ellátása tekintetében. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szászvári mikro-körzet 
központja mőködik a székhelytıl különbözı feladat-ellátási helyen. 
 
Mindkét intézmény az önkormányzati feladat-ellátás lehetıségei terén nagyon jól mőködik, 
biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket a településeknek a színvonalas szolgáltatáshoz. Nem 
utolsó sorban említésre méltó itt is, hogy jelentıs adminisztrációs terhet vett le az 
önkormányzatok válláról a kistérségi intézmény. 
 

2010/2011. nevelési évtıl kezdıdıen a „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsıde, Óvoda 
és Általános Iskola intézménybıl a bölcsıdei feladat kiszervezésre került. A Szilvási Bölcsıde és 
Családi Napközi intézmény megalapításra került a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás fenntartásában. A kiegészítı normatív támogatás teszi gazdaságosabbá a mőködtetést, 
valamint a lehetıség adott a kistérség települési önkormányzatai lakosai számára a bölcsıdei 
ellátás igénybe vételére. A gyermeklétszám csökkenése miatt 2011. szeptember 1. napjától a 
Damjanich utcai telephely bezárásra kerül, valamint a családi napközi tevékenység 
megszüntetésre kerül. 
A kiegészítı támogatás összege 2011-ben: 7.808.400.- Ft. 
 
KÖZKINCS KEREKASZTAL  
Pályázati támogatással jött létre a Közkincs Kerekasztal, mely már több éve folytatja 
tevékenységét a kistérség területén. Elkészült 2010. évben a Komlói Kistérség Kulturális 
Stratégiája. Elkészült a Komlói Közkincs Kerekasztal honlapja, ahol lehetıség van a települések 
kulturális tevékenysége figyelemmel kísérésére és bemutatására. A Kistérségi Iroda a Közkincs 
Kerekasztal mőködtetésével részt vehet a kistérségeknek kiírt pályázaton, és ezzel lehetıséget 
biztosított közmővelıdési referens foglalkoztatására. 
 
MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT  
A mozgókönyvtári szolgálat megszervezésével azon települések részére biztosított a szolgáltatás, 
ahol nem rendelkeznek nyilvános könyvtárral. 2011. évben 16 település 1 millió forint/település 
összegben részesült támogatásban. 
 
KISTÉRSÉGI IRODA  
A Kistérségi Iroda feladata a - 2004. évi CVII. törvény elıírásai szerint – a Társulás Tanácsa 
mőködése, a Területfejlesztési Tanácsa mőködésének zavartalan biztosítása. Az ülések 
elıkészítése, a törvényesség biztosítása. 2011. évben 9 alkalommal ülésezett a Társulás Tanácsa. 
Ezeken összesen 57 tanácsi és 4 területfejlesztési tanácsi határozat született. Az elıterjesztések 
elkészítése és végrehajtása a kistérségi iroda feladatkörébe tartozik. Az elıkészített anyagok és 
jegyzıkönyvet elektronikus úton továbbításra kerülnek a települési önkormányzatok és a Baranya 
Megyei Kormányhivatal részére a törvényben elıírt határidıben. A Kormányhivatal jónak 
értékelte a tanács munkájával kapcsolatos elıkészítı és végrehajtó feladat ellátását.  
 
 



Az Kistérségi Iroda felel a Tárulás költségvetése végrehajtásáért is. A gazdálkodási feladatok 
ellátására a Komló Város Önkormányzat GESZ szervezetével kötött megállapodást. A Gazdasági 
Ellátó Szervezet a tárulás tagönkormányzatai megelégedésével látja el feladatát, a mindennapi jó 
kapcsolat kiépítésének eredményeként. 
 
INFORMATIKAI FELADATVÁLLALÁS:  
A kistérség településein komplex informatikai szolgáltatás biztosítása szintén a kistérségi iroda 
feladata. Ezen feladaton belül szoftverüzemeltetésre, hardverüzemeltetésre, hálózatüzemeltetésre, 
telefonhálózat üzemeltetésre és tanácsadásra kerül sor. 
 
TŐZ-ÉS MUNKAVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM:  
A kistérségi iroda megbízási szerzıdés keretében látja el a kistérségi önkormányzatok és azok 
intézményeinél a tőz- és munkavédelmi, valamint a környezetvédelmi feladatokat. 
 
PÁLYÁZATOK:  
A DDOP 5.1.1 pályázati kiírás egy elızı évrıl áthúzódó program, mely 2011-ben fejezıdött be, 
és készült el a Komlót, Magyarszéket, Mecsekpölöskét összekötı kerékpárút. 
Szintén az elızı évrıl áthúzódó pályázat a TÁMOP 5.3.1. számú program, melynek keretében 60 
fı részesült erdımővelı vagy mezıgazdasági munkás képzésben, illetve különbözı, álláskeresést 
megkönnyítı tréningen vehettek részt. Az elnyert támogatás 69.660.000,- Ft. 
2011. június hónapban 8.023.550,- Ft-ot nyert el a Társulás közmunkaprogram lebonyolítására, 
melynek keretében 45 fı került felvételre 2 hónapos foglalkoztatásra.  
A Társulás közel 50 MFt - ot nyert el a TÁMOP 5.2.5. számú pályázati kiírásra benyújtott 
pályázatával. A következı két évben a kistérség területén élı rászoruló fiatalok vehetnek részt 
klubfoglalkozásokon, különbözı közösségi programokon, felzárkóztató foglalkozásokon 
szakembereink segítségével. 
 
PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS:  
A Komlói Kistérség általános iskolai tanulói részére biztosított a szolgáltatás, 7-8. évfolyamos 
tanulók számára. 
 
EGYÜTTM ŐKÖDÉS MÁS SZERVEZETEKKEL:  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttmőködik az alábbi hazai 
szervezetekkel: 
Nefela Dél-magyarországi Jégesıelhárítási Egyesülés: az együttmőködés célja a társulás területén 
élık ingó és ingatlan vagyonában keletkezı jégkárok csökkentése. 
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., Baranya Megyei Területfejlesztési 
Tanács: az együttmőködés célja a kistérségben mőködı önkormányzatok, a civil és a gazdasági 
vagy magánszféra képviselıi, együttmőködési készségének fejlesztése EU-s tagsággal 
kapcsolatos felkészítés, az ott élık életminıségének javítása és az elérhetı források minél 
nagyobb mértékő felhasználása érdekében. 
Egy Hajóban Gyermek – és Ifjúságvédı Alapítvány: az együttmőködés célja jogi segítségnyújtás 
tevékenység tartós ellátása a kistérségben. 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete: az együttmőködés célja a 
kistérségben élı fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítése, a panaszok feltárása 
és értékelése fogyasztói érdekek képviselete. 
 



Összegzésként megállapítható, hogy a Komlói Kistérség megalakulása óta jelentıs 
feladatbıvüléssel látja el tevékenységét, elsıdleges szempont, hogy minél gazdaságosabban 
kerülhessen megoldásra a feladat-ellátása. A Kistérségi Iroda dolgozói és velük kapcsolatban 
lévı önkormányzatok alkalmazottai között kialakult jó kapcsolat, együttmőködés eredménye a 
megfelelı színvonalon ellátott szolgáltatás biztosítása. 
 

 

 

K o m l ó, 2011. december 31. 

 

        Polics József  

        Elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. sz. melléklet 
 

Beszámoló a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
mőködésérıl 

(2010. szeptember 1.  -  2011. december 31. közötti idıszakról) 
 
 
Komló Város, Bodolyabér, Liget, Magyarszék, Magyarhertelend, Mánfa, Mecsekpölöske Község 
Önkormányzatai, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. március 1-i hatállyal 
határozatlan idıtartamra létrehozta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulást, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § és 43. §-ai, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. § -15. § 
-ában foglalt rendelkezések alapján. 
  
Az önkormányzatok a „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata többcélú, közös igazgatású intézmény közös 
fenntartásában állapodtak meg 2009. szeptember 1. napjától. 
 
A közös fenntartású intézmény 12 feladat-ellátási helyen látja el a 1993. évi LXXIX. törvény 24. 
– 26. §-ban meghatározott feladatokat. 
 



A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely 8 fıbıl állt. A társulás tagjait a társult 
képviselı-testületek polgármesterei és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke 
képviselték. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. 
évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzat köteles az év utolsó 
napjával a részvételével mőködı társulási megállapodásait felmondani. a fenti jogszabályi 
rendelkezésnek megfelelıen a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. december 31. napjával 
felmondta a társulási megállapodást. 
 
A tanács általános feladat és hatásköre az elnök és elnökhelyettes megválasztása, illetve az 
ügyrend meghatározása. 
A Társulási Megállapodás IV. fejezet 6. pontja értelmében a felek megállapodtak abban, hogy a 
társulás elnöki teendıit tanévenkénti váltásban a két legnagyobb szavazati aránnyal rendelkezı 
önkormányzat képviselıje látja el. 2010. szeptember 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig az 
elnöki teendıket a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke látta el, majd 2011. 
szeptember 1 napjától Komló város polgármestere. 
 
A Társulási Tanács átruházott irányítási jogok, fenntartói feladat és hatáskörök tekintetében dönt: 
- az intézményvezetı kinevezésérıl, felmentésérıl, fegyelmi és kártérítési felelısségvonásáról 
- az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyásáról; 
- az intézmény nevelési-, pedagógiai programjának, helyi tantervének, minıségirányítási 
programjának jóváhagyásáról; 
- az intézmény költségvetésének megállapításáról, módosításáról, a zárszámadás elfogadásáról. 
 
 
Az Intézményfenntartó Társulás 2010. szeptember 1. és 2011. december 31. között az alábbi 
idıpontokban és témákban ülésezett: 
 
2010. szeptember 30. 

1. Módosította  a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2010. évi 
költségvetés elıirányzatát 

2. Módosította a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola pedagógiai programját. 
3. Engedélyezte a maximális létszám túllépését. 

 
 
2010. december 15. 

1. Módosította a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2010. évi költségvetését. 
2.  Létszámleépítésrıl döntött a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 

Magyarszéki Általános  Iskola tagintézményében. 
 
2011. január 31. 
 

1. Jóváhagyta a létszámleépítést a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
középfokú intézményegységeiben. 

2. Engedélyezte a maximális létszám túllépését. 
 
 



2011. február 15. 
1. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi költségvetését. 

 
2011. március 23. 

1. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2010. évi költségvetésének 
módosítását. 

2. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket. 

3. Jóváhagyta „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola magasabb vezetıi 
álláshelyére a pályázat kiírását. 

4. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola módosított pedagógiai 
programját. 

5. Meghatározta a 2011/2012. évi óvodai és általános iskolai beíratását és az indítható 
osztályok számát. 
 

2011. április 27. 
1. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2010. évi zárszámadását. 

 
2011. július 5.  

1.  Kinevezte  a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola fıigazgatóját. 
2. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi  költségvetésének 

módosítását. 
3.  Engedélyezte a maximális létszám túllépését. 
 

2011. szeptember 6. 
1. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola pedagógiai  
programjának módosítását. 

 
2011. szeptember 29. 

1. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi költségvetésének 
módosítását. 

2. Jóváhagyta az intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztését célzó pályázat 
benyújtását. 

3. Jóváhagyta az élelmezési norma emelését a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola Alkotmány utcai konyháján. 

4. Engedélyezte a maximális létszám túllépését. 
 

2011. november 30. 
1. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola fıigazgatójának 

korengedményes nyugdíjazását. 
2. Engedélyezte a maximális létszám túllépését. 
3. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012/2013. tanévi 

pályaválasztási, továbbtanulási tervét. 
 

2011. december 15. 
1. Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola fıigazgatói megbízását. 
2. Módosított a „Kökönyösi Oktatási Központ” 2011. évi költségvetését. 



3. Tájékozódott a baranya megyei Önkormányzat intézményfenntartó társulásból való 
kilépésérıl. 

 
A társulási döntéseket megelızıen – témától függıen – az intézményvezetıje, a GESZ vezetıje, 
a települések polgármesterei, a megyei önkormányzat vezetıi, az önkormányzati hivatalok 
dolgozói egyeztetéseket folytatnak a gördülékeny feladat-ellátás érdekében. 
 
A Társulási Megállapodás tartalmazza a társult önkormányzatok jogait és kötelességeit, a közös 
fenntartás finanszírozásának módjait. Amennyiben az állami alap és kiegészítı normatíva nem 
elegendı az intézmény mőködtetéséhez, az azon felüli részt a társult önkormányzatoknak a 
Társulási Megállapodás VII. fejezet 5. pontjában meghatározottak figyelembe vételével 
biztosítani kell. 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat társulásból való kilépésével a középfokú intézmények 
finanszírozásával kapcsolatban bizonytalanságok adódtak, melyek a minisztériumokkal, illetve a 
megyei intézményeket átvevı Megyei Intézményfenntartó Központtal történı több hónapos 
egyeztetéseket követıen reményeink szerint hamarosan rendezıdnek és a középfokú intézmények 
2012. évi finanszírozása biztosítva lesz, mely lehetıvé teszi a társulási megállapodás és az 
intézmény alapító okiratának módosítását. 
 
 
Komló, 2012. március 19. 
 

   Polics József 
        elnök 

 
 
 
 



10. sz. napirend 
 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Komló, Kossuth L. u. 103. sz. alatti 
irodáinak nyílászáró cseréje és főtésrendszer korszerősítése – szóbeli elıterjesztés 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
E-mailben kiküldésre került a határozati javaslat (meghívóhoz csatolva). 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a napokban jelent meg a pályázati felhívás és az ügy 
sürgısségét az indokolja, hogy 3 nap áll rendelkezésre a pályázat benyújtására. A 
kiküldött anyaghoz hozzáteszi még, hogy 20 %-os önrésszel mőködik a pályázat. 
 
Mátyás János támogatta a javaslatot, de kérte, hogy végre állandósuljon a Családsegítı 
Központ helye, mert az elmúlt években többször költöztek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2012. (III.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság javaslatai alapján – megtárgyalta a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (7300 Komló, Kossuth L. u. 103.) irodái 
korszerősítésével kapcsolatos elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı tárgyi 
épületrész korszerősítésére – az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) 
BM rendelet alapján – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pályázatot 
nyújtson be. 
A tervezett 8.743.194,- Ft összköltségő beruházáshoz a Képviselı-testület a pályázó 
részére 1.748.639,- Ft önerıt biztosít pénzeszközátadás formájában a 2012. évi 
költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplı  „Városi általános fejlesztési tartalék” 
megnevezéső elıirányzat terhére. 
 
 
 
 



A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat kedvezı elbírálását 
követıen a fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást aláírja. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József  polgármester 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat változásról a soron következı 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 

11. sz. napirend 
 
Nem költségvetési szervek 2012. évi támogatása 
Elıadó:  Kupás Tamás Levente alpolgármester 
 
A bizottsági elnökökbıl álló, az alpolgármester által vezetett munkacsoport a 
bizottsági ülésén az alábbi módosítást terjesztette elı: 
A nem költségvetési szervek támogatási összegének felosztásánál a táblázatban az alábbi 
sorszámokon történik módosítás: 
 

- a 46. sorszám alatt szereplı Szent Kinga Caritas Alapítvány 100.000.- Ft-os 
támogatása, 0 Ft-ra változik. Az itt megmaradt összeg felosztásra kerül az alábbiak 
szerint: 

- a 16. sorszám alatt lévı DÖKE 490.000.- Ft + 10.000.- Ft, összesen 500.000.- Ft  
- a 43. sorszám alatt a Komló Városért Alapítvány 340.000.- Ft + 60.000.- Ft, 

összesen: 400.000.- Ft,  
- a 48. sorszám alatt a Hétszínvirág Alapítvány 50.000.- Ft+10.000.- Ft, összesen. 

60.000.- Ft, 
- a 53. sorszám alatt a Zöldike Alapítvány 50.000.- Ft támogatása + 10.000.- , 

összesen: 60.000.- Ft-ra változik, 
- a 54. sorszám alatt az Iskolafejlesztési Alapítvány támogatása 50.000.- Ft-ról 

+10.000.- Ft-tal, összesen 60.000.- Ft-ra változik.  
 
Kupás Tamás Levente hozzátette a munkacsoport (ad-hoc bizottság) véleményéhez, 
hogy a Belsı Tőz Egyesület és a Caritas azért nem részesül támogatásban, mert a 
TÁMOP pályázat kapcsán bevételhez juthatnak.  
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a módosítással együtt tárgyalta az 
elıterjesztést és 2 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett nem hozott döntést. 

 



Jégl Zoltán a 3.875 e Ft összegő támogatási keret tartalék felhasználásával kapcsolatban 
kérdezte, hogy mikor kerül felhasználásra, kik pályázhatnak, milyen feltételekkel, stb.? 
 
Tasnádi László egyrészt arról érdeklıdött, hogy miért van a két helyi média támogatása 
között ekkora különbség ugyanis a Hegyhát TV 500.000,- Ft támogatásban részesül, míg 
a másik nem kap semmit. Másrészt felvetette, hogy a nem költségvetési szervek 
támogatásának elosztására létrejött bizottságban véleménye szerint az ellenzéknek is 
helye lenne. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a támogatási tartalék keret egy elkülönített 
összeg a költségvetésben, amelyre egyrészt pályázni lehet, másrészt a 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítványhoz kapcsolódóan munkahelyteremtési, 
foglalkoztatási célokra használható fel.  
A médiák tekintetében elmondta, hogy tavaly is a jelenlegi javaslathoz hasonlóan 
döntöttek, tehát a Hegyhát Média Kft. kapott támogatást, mivel a másik média más 
pályázati lehetıségekkel élt. 
Decemberben került sor a pályázati feltételek kiírásra, ekkor határozták meg az ad-hoc 
bizottság összetételét is. Ekkor kellett volna javaslatot tenni a bizottság kiegészítésére, 
amelyre már nincs lehetıség.  
 
Kispál László emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi polgármester az elızı ciklusban az 
ellenzéki frakció vezetıje volt, így részt vehetett az ad-hoc bizottság munkájában. 
Véleménye szerint elvárható lett volna, hogy az egyeztetésen az ellenzék jelenlétét is 
biztosítsa. 
A tartalék keretbıl 500.000,- Ft támogatás nyújtását javasolja a Komló Baranya TV-nek 
figyelemmel – többek között – az önkormányzat munkájáról szóló lakossági tájékoztatás 
érdekében kifejtett tevékenységéért (pl.: testületi ülésekrıl adott közvetítések). 
 
Jégl Zoltán javasolta egyrészt, hogy a támogatási keret tartalék Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány támogatási tartalék keret legyen, másrészt figyelemmel arra, hogy a sport 
más formában is bevételhez tud jutni (társasági adó), a sport terhére a civil szervezetek 
részesülhessenek magasabb összegekben.  
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy 2010. évhez viszonyítva, amikor 38 m Ft 
támogatást kapott a KBSK, már tavaly drasztikus csökkentés történt. Idén 16,9 m Ft a 
javasolt összeg, amely összhangban áll a társasági törvény módosításaival is. Tény, hogy 
ezen az úton jelentıs támogatásokhoz lehet jutni, de felhívta a figyelmet arra, hogy a 
felhasználás rendkívül szigorú szabályok szerint és jogcímekhez kötötten történhet csak.  
 
Polics József a maga részérıl a médiának indítványozott támogatás módosítását nem 
javasolta, tekintettel arra, hogy az országos média két helyi médiának forrást nem ad, 
legfeljebb egynek. A helyi sajtó támogatásának jelenlegi formájára vonatkozóan 
hallgatólagosan megállapodtak a Hegyhát és a Komló Baranya TV-vel.  



TÁO-hoz önrészekre van szükség, és a most javasolt 19,6 m Ft az a legminimálisabb 
összeg, amellyel a helyi sport támogatható. Kiemelte, hogy ez az összeg a 3 szakosztályon 
kívül a mőködési kiadások fedezetére szolgál. 
Nem ért egyet a 3,875 e Ft tartalékkeret átminısítésével sem. A Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány részére megállapított, összesen 18 m Ft már a Gorkij utca felújításánál 
elfogyott, sıt túl költekeztek, ezért nem célszerő a módosítás.  
 
Kispál László véleménye szerint, ha a Komló Baranya TV „becsıdöl”, akkor az 
önkormányzat érdekei is sérülhetnek, hiszen ez a média tájékoztatja a lakosságot az 
önkormányzat mőködésérıl, a városi eseményekrıl, stb. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta Kispál László módosító javaslatát (500 e Ft a 
tartalékkeretbıl), melyet a képviselı-testület 5 igen, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elutasított. 
 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot – az ad-hoc bizottsági módosítással együttesen – 
szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 11 igen, 1 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2012. (III.29.) határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – az alpolgármester elıterjesztésében, az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével –
megtárgyalta a nem költségvetési szervek támogatására beérkezett pályázatokat. 
 
1) A képviselı-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére, 

a táblázatban meghatározott támogatást biztosítja 2012. évre vonatkozóan. 
 
2) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy 2012. április 30. napjáig a 

társadalmi szervezetekkel kösse meg a támogatási megállapodást, a pályázatban 
megjelölt célok figyelembe vételével. 

 
Határid ı:  2012. április 30. 
Felelıs:  Polics József   polgármester 
  Kupás Tamás Levente alpolgármester 
 
 
 
 



 

   

A nem költségvetési szervek 2012. évi 
támogatása      

      2012. március  

A pályázó szervezet neve, 
címe 

2011. évi 
támogatás A támogatás felhasználásának rövid bemutatása 

2012. évi 
igényelt 
támogatás 

2012. évi 
megítélt 
támogatás 

Az igényelt támogatás 
tervezett 

felhasználásának rövid 
bemutatása 

Közszolgáltató intézmények 
támogatása (média)           

1. 

Baranya Televízió 
Kulturális és Szolgáltató 
Kft. Komló, Kossuth L. u. 
121. 0 

2011. évben a Baranya Televízió a nem költségvetési szervek 
pályázati keretébıl  nem kapott támogatást 500 000 0 

Televíziós mősorok 
elıállítása,  helyi hírek 
sugárzása, mőködési 
költségek 

2. 

Komló és Térsége 
Televízió 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 21. 0 

2012. évben a Komló és Térsége TV  a nem költségvetési szervek 
pályázati keretébıl  nem kapott támogatást 500 000 0 

Televíziós mősorok 
elıállítása,  helyi hírek 
sugárzása, mőködési 
költségek 

3. 

HegyhátMédia Kultúrális 
és Szolgáltató Kft. 
Komló, Kossuth L. u. 21. 500 000 

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

Televíziós sugárzás 
elıállításának dologi és 
személyi költségei,  a 
város és az 
önkormányzat hírei, 
internetes hírközlés. 

Sporttámogatási igények         

4. 

Komlói Bányász Sport 
Klub 7300 Komló, 
Pécsi út 44.  8 400 000  Komlói Bányász Sport Klub létesítményei fenntartásá ra 9 800 000 8 400 000 

Komlói Bányász Sport 
Klub létesítményei 
2012. évi fenntartására 

5. 

Hétdomb 
Természetbarát 
Egyesület 7300 Komló, 
48-as tér 1. 65 000 

Túraversenyek, szabadtéri és  családi programok megszervezése, 
nyomtatványok, díjak vásárlása 200 000 65 000 

Túraversenyek, 
szabadtéri és kirándul a 
család programok 
megszervezése 

6. 

Komlói Nıi Kézilabda 
Egyesület 7300 Komló, 
Fürst S. u. 1. 0 2011. évben nem kapott támogatást 200 000 30 000 

sporttevékenység 
támogatása 



7. 

Vakok és Gyengénlátók 
Baranya Megyei 
Egyesülete 7300 Komló, 
Kossulh L. u. 105. 20 000 Müködési költségek, sportrendezvények lebonyolítása 0 0 

Kérelmüket a pályázati 
határidıt követıen 
nyújtották be, 

8 

Komló-Szilvás 
Sportaerobik Egyesület 
7300 Komló, Attila u. 
51/4. 150 000 

Terembérleti díj, sportszolgáltatások, szállítási költségek, szállás és 
étkeztetés költsége 850 000 150 000 

Versenyek során 
felmerülı költségek 
biztosítása, területi 
diákolimpia rendezése. 

9 

Komlói Bányász Horgász 
Egyesület 7300 Komló, 
Viola u. 9. 150 000 Versenyek szervezése és lebonyolítása költségei 450 000 150 000 

Versenyek szervezése 
és lebonyolítása 
költségei, 
csapatbajnokságon való  
részvétel 

10 

T20 Darts Klub 
Egyesület 7300 Komló, 
Alkotmány u. 11. 30 000 Versenyek nevezési díja, szervezési költségei. 150 000 30 000 

Versenyek, diákolimpiai 
rendezvények 
szervezési, lebonyolítási 
költsége 

11. 
Komló Sport Kft. 7300 
Komló, Pécsi út 44. 8 500 000  Szakosztály m őködtetése, versenyek költségei 9 420 000  8 500 000 

Szakosztály 
mőködtetése, 
versenyek költségei 
biztosítása 

12. 

Városi Diák- és 
Szabadidısport 
Egyesület 7300 Komló, 
Fürst S. u. 1. 50 000 

Diáksport rendezvények során felmerülı költségek, díjak, érmek 
vásárlása 100 000 50 000 

Diáksport rendezvények 
során felmerülı 
költségek 

13. 
Nevada  SE  7300 
Komló, Mecsekfalu 41/D. 150 000 

Városi labdarugó bajnokság megszervezése, terembérleti díj 
biztosítása 220 000 150 000 

Terembérleti díj, 
nevezési díjak, városi 
kispályás labdarugó 
bajnokság szervezése 

14. 

Komlói Pétanque Klub 
S.E. 7300 Komló, 
Székely Bertalan u. 33/1. 30 000 Egyesület mőködési költségeinek biztosítása 0 0 

Nem adott be kérelmet 
2012. évre vonatkozóan 

15. 

HÉLIX Sportegyesület 
7300 Komló, Kossuth L. 
u. 85. 0 2011. évben nem kapott támogatást 800 000 30 000 

Uszásoktatás, és 
sportversenyek, 
sportnapközi szervezése 

16. 

Diák és Öntevékeny 
Körök Egyesülete 
(DÖKE) 7300 Komló, 48-
as tér 1. 400 000 

Nevezési díjak, szállítási költség, túraversenyk szervezési költsége, 
tömegsport rendezvények lebonyolítása 2 900 000 500 000 

Sportrendezvények 
megszervezése, 
tömegsport 
rendezvények költségei, 
tömegsport 
rendezvények 
lebonyolítása 



17. 

Kék Kokasok Tollas 
Csapat 7300 Komló, 
Alktomány u. 41. 0 nem adott be kérelmet a 2011.-es évre 300.000 30 000 

Tollaslabda sport 
népszerősítése, 
rendezvények 
szervezése 

18. 

Villa Complov Sport Club 
7300 Komló, Kossuth L. 
u. 111. 70 000 Sportfelszerelés vásárlása, mőködési költségek kifizetése 0 0 

2012. évben nem nyújtott 
be támogatási kérelmet 

Kultúrális, egyéb támogatási igények       

19. 

Komlói Honismereti és 
Városszépítı Egyesület 
7300 Komló, Városház 
tér 1. 0 

A nem költségvetési szervek keretébıl nem részesült 2011. évben 
támogatásban 450 000 150 000 

Nemzetközi Ifjúsági 
Tábor szervezése, 
rendezvények 
szervezése amelyek 
kapcsolódnak Komló 
Város eseményeihez 

20. 

Nagycsaládosok Komlói 
Egyesülete 7300 Komló, 
Körtvélyes u. 11. 80 000 

Nagycsaládosok és kisgyermekek részére rendezvények 
lebonyolítása 600 000 80 000 

Nagycsaládosok és 
kisgyermekek részére 
rendezvények 
lebonyolítása 

21. 

Rákbetegek Országos 
Szövetsége - Új Nap 
Klub 7300 Komló, 
Városház tér 1. 80 000 

Mőködési költségek, prevenciós programok szervezésére került 
felhasználásra  120 000 80 000 

Szőrések, programrok, 
egészségnap szervezési 
költségei, prevenciós 
tevékenység a 
klubtagoknak, kirándulás 

22. 

Magyar Vöröskereszt 
Komló Városi 
Szervezete 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 103/A. 100 000 

Mükıdési költségek,prevenciós  programok szervezése, közüzemi 
díjak elszámolása 300 000 100 000 

Szőrési akciók, 
csecsemıgondozás, 
versenyek szervezési 
költsége, 
egészségnevelési 
programok rendezése 

23. 

Légúti Betegek Komlói 
Egyesülete 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 103. 30 000 

Légúti betegek számára rendezvények szervezése, országos 
találkozók költségei, szállítási költség  100 000 30 000 

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

24. 

Komlói Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 7300 
Komló, Városház tér 1. 15 000 

Nyugdíjas programok szervezése, kirándulások, városi 
rendezvényeken való részvétel, irodalmi, mővelıdési tevékenyésg 30 000 15 000 

Kirádulások szervezése, 
rendezvényeken való 
részvétel, irodalmi, 
közmővelıdési 
rendezvények 
szervezése 



25. 

Komlói Polgárır 
Egyesület 7300 Komló,  
Kossuth L. u. 115. 350 000 

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

Közbiztonság javítása, 
vagyonvédelem, 
bőnmegelızés javítása, 
mőködési jellegő 
kiadások 

26. 

Nyugdíjas Egyesület 
7300 Komló, Kossuth L. 
u. 115. 50 000 

Mőködési jellegő kiadások, rendezvényeken való részvétel, 
testvérvárosi kapcsolatok ápolása 150 000 50 000 

Mőködési jellegő 
kiadások, 
rendezvényeken való 
részvétel, testvérvárosi 
kapcsolatok ápolása 

27. 
Komlóért Egyesület 7300 
Komló, Vértanuk útja 11. 65 000 Mőködési költségek, városi rendezvényeken való részvétel, dijazás 200 000 65 000 

Mőködési költségek, 
városi rendezvényeken 
való részvétel, 
testvérvárosi kapcsolatok 
ápolása 

28. 

Rokkantak Fantasztikus 
Klubja Közhasznú 
Egyesület 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 115. 50 000 

Mőködési jellegő kiadások, egészségmegırzı eszközök beszerzése 
(vérnyomásmérı) 200 000 50 000 

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

29. 

Diabétesz Szövetség - 
Komlói Cukorbetegek 
Klubja 7300 Komló, 
Május 1. u. 7. 60 000 

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

Cukorbeteg találkozón 
való részvétel, 
egészségnapok 
szervezéséhez eszköz 
vásárlás 

30. 
ILCO Egyesület 7300 
Komló, Majális tér 1. 30 000 

Súlyos betegségbıl felépültek rehabilitációs programjai szervezése, 
súlyos betegek életminısége javítása, mőkıdési költségek biztosítása 50 000 30 000 

Súlyos betegségbıl 
felépültek rehabilitációs 
programjai szervezése, 
súlyos betegek 
életminısége javítása 

31. 

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

Felzárkoztató programok támogatás a,mőködési költségek biztosítása, 
rendezvények szervezése 275 000 0 

Mőködési költségek 
biztosítása, 
rendezvények 
szervezése, családi 
napközi beindítása a 10 
és 14 év közötti 
diákoknak. 

32. 

MBSZ Komló Bányász 
Nyugdíjas Szervezet 
7300 Komló, Kossuth L. 
u 115. 50 000 

Müködési költségek, találkozók, ünnepségek megszervezése, Komlói 
nagyrendezvényeken való részvétel 440 000 50 000 

Komlói rendezvényeken 
való részvétel mőködési 
költségek 



33. 

Mecsekjánosiért 
Egyesület 7300 Komló, 
Jánosi, Iskola u. 66. 0 Nem kapott a 2011. -es évben támogatást 100 000 0 

Mőködési költségek, 
faluszépítı 
tevékenységek, falunap 
megszervezése  

34. 

SINOSZ Baranya 
Megyei Szervezete 7621 
Pécs, Jókai u. 9. 20 000 Kommunikációs és mőködöési költségek biztosítása 0 0 

Nem adott be kérelmet a 
2012.-es évre 
vontakozóan 

35. 

Pöndöly Néptánc és 
Hagyományörzı 
Egyesület 7300 Komló, 
48-as tér 1. 250 000 

Országos találkozókon, komlói rendezvényeken való részvétel, 
táborokban való részvétel támogatása 700 000 350 000 

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

36. 

Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület  Komlói 
Tagcsoport 7300 Komló, 
Alkotmány u. 56. 40 000 

Múzeum látogatás, rendezvények költségei, nagyrendezvényeken 
való részvétel, klubrendezvények 150 000 40 000 

Múzeum látogatás, 
rendezvények költségei, 
nagyrendezvényeken 
való részvétel, 
klubrendezvények 

37. 

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

Városi kulturális rendezvényeken való részvétel, fiatal tehetségek 
bemutatása, mőkıdési költések fedezése 500 000 100 000 

Városi kulturális 
rendezvényeken való 
részvétel, fiatal 
tehetségek bemutatása 

38. 

Komlói Hétdomb Ijász és 
Hagyományörzı 
Közhasznú Egyesület 
Komló, Alkotmány u. 25. 40 000 Versenyek rendezése, íjász tehetségek támogatása 50 000 40 000 

Versenyek rendezése, 
íjász tehetségek 
támogatása 

39. 

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

Mozgáskorlátozott személyek komlói rendezvényeken való 
részvételének megteremtése 200 000 30 000 

Mozgáskorlátozott 
személyek komlói 
rendezvényeken való 
részvételének 
megteremtése 

40. 

Fekete Láng 
Érdekvédelmi Egyesület 
7300 Komló, Vörösmarty 
u. 11. 0 nem adoot be kérelmet a 2011.-es évre 150.000 0 

Halmozottan hátrányos 
helyzető gyermekek 
táboroztatása és családi 
rendezvények 
szervezése 

41 

Komlói Szaxofonos 
Kulturális Közhasznú 
Egyesület 7300 Komló, 
Május 1. u. 5.   nem adoot be kérelmet a 2011.-es évre 400.000 30 000 

Zenei programok 
szervezése, városi 
nagyrendezvényeken 
való részvétel biztosítása 



  ALAPÍTVÁNYOK           

42 

Komló Városi Gyermek 
és Ifjúsági Közalapítvány 
7300 Komló, Sallai u. 28. 200.000 Hátrányos helyzető gyermekek táboroztatása 0 0 

Nem nyújtott be 
támogatást 2012. évre 
vonatkozóan 

43 

Komló Városért 
Alapítvány 7300 Komló, 
Városház tér 3. 340.000 

Kulturális, sport rendezvények megtartása. Azon szervezetek 
támogatása akik nem jogosultak a nem költségvetési szervek 
keretébıl támogatásra  800 000 400 000 

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

44 

Komlói Pedagógus 
Kamarakórusért 
Alapítvány 7300 Komló, 
48-as tér 1. 90 000 

Rendezvények megszervezése, hangversenyek lebonyolítása, kórus 
találkozókon való részvétel 0 0 

Nem adott be kérelmet a 
2012.-es évre 
vonatkozóan 

45 

Komló és Térsége 
Tőzvédelméért 
Közalapítvány 7300 
Komló, Berek u. 12. 40 000 Katasztrófa védelmi versenyek, gyermeknapi rendezvények 400 000 40 000 

Katasztrófa védelmi 
versenyek, gyermeknapi 
rendezvények 

46 

Szent Kinga Caritas 
Alapítvány 7300 Komló, 
Templom tér 4. 100 000 A Caritas Óvoda mőködési költségei támogatása 300 000 0 

A Caritas Óvoda 
mőködési költségei 
támogatása, halmozottan 
hátrányos heéyzető 
gyermekek támogatása 

47 

Komlói Munkáskórusért 
Alapítvány 7300 Komló, 
48-as tér 1. 90 000 

Fellpés során felmerülı költségek, hangversenyek szervezése, 
utazási költségek fedezése 250 000 70 000 

Fellpés során felmerülı 
költségek, 
hangversenyek 
szervzése 

48 

Hétszínvirág Alapítvány 
7300 Komló, Tompa M. 
u. 2/1. 50 000 

Tompa M. u. és Mecsekjánosi Óvoda gyermekei úszásoktatása 
támogatása 78 600 60 000 

Halmozottan hátrányos 
helyzető gyermekek 
programjainak 
támogatása 

49 

Gyermkhangok 
Alapítvány, 7300 Komló, 
Templom tér 2 50 000 Kodály Zoltán Általános Iskola diákjainak korústábor biztosítása 100 000 70 000 

Kodály Zoltán Általános 
Iskola diákjainak  
korústábor biztosítása 



50. 
Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 5 000 000 Képviselı-testület felé beszámolt a támogatás felhasználásáról 0 0 K-t döntése alapján 

51. 

Nagy Kör Óvodai 
Alapítvány 7300 Komló, 
Nagyszántó u. 10. 0 nem adott be kérelmet a 2011.-es évben 150.000 30 000 

Egészségvédı és 
prevencios programok 
szervezése 

  SPORT ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK       

52. 

Komló Város 
Asztalitenisz Alapítvány  
7300 Komló, Gorkij u. 
15. 40 000 Sportrendezvények díjazása költségei 200 000 50 000 

Sportrendezvények 
díjazása költségei 

53. 
Zöldike Alapítvány 7300 
Komló, Hunyadi u. 8-10. 40 000 

Hátrányos helyzető gyermekek részére kirándulások és 
sportrendezvények szervezése 85 000 60 000 

Hátrányos helyzető 
gyermekek, támogatása, 
kirándulások szervezése, 
fejlesztıeszközök 
beszerzése 

54. 

Iskolafejlesztési 
Alapítvány 7300 
Komló,Függetlenség u. 
32. 40 000 Diákolimpián való részvételi költségek 80 000 60 000 

Diákolimpián való 
részvételi költségek, 
mőködési költségek 

              

  Összes támogatás:     
35 198 

600 21 125 000   

 
 



12. sz. napirend 
 
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, 
valamint képviselet biztosítása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Hári József  PANNON Szaszet munkaszervezet vezetıje 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester a határozati javaslat 4. pontját az alábbiak szerint javasolta elfogadásra: 
A képviselı-testület a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás szerveibe az alábbi 
képviselıket delegálja: 

• Társulási Tanácsba Polics József polgármestert, helyettesítésére dr. Makra 
István Edéné képviselıt, 

• Pénzügyi Bizottságba Szarka Elemér képviselıt, helyettesítésére Fóris 
Zoltánt, 

• Szakképzési és Koordinációs Bizottságba Harsányi Zoltánné – a 
„Kökönyösi Oktatási Központ”, Szakközépiskola, Nagy László 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium – 
igazgatót, helyettesítésére dr. Hoppa József – „Kökönyösi Oktatási 
Központ”, Szakközépiskola – fıigazgatót. 
 

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

47/2012. (III.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a képviselet ellátásáról szóló 
elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület társult tagként kíván részt venni a PANNON Szakképzés 
Szervezési Társulásban. 
 

2. A képviselı-testület a 2012. évben a PANNON Szakképzés Szervezési 
Társulásnak 762.000 forint pénzügyi hozzájárulást fizet, a Társulási Megállapodás 
V. fejezetében meghatározott ütemezésben, melynek fedezetét a 2012. évi 
költségvetésében a normatíva visszafizetés céltartalék elıirányzat terhére 



biztosítja. A képviselı-testület a pénzügyi hozzájárulás összegét a középfokú 
feladat ellátásának kötelezettjével, a Megyei Intézményfenntartó Központtal 
szemben érvényesíteni kívánja. 

 
3. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet soron 

következı módosításakor az elıirányzat-változás átvezetésérıl gondoskodjon. 
 

4. A képviselı-testület a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás szerveibe az 
alábbi képviselıket delegálja: 

• Társulási Tanácsba Polics József polgármestert, helyettesítésére dr. Makra 
István Edéné képviselıt, 

• Pénzügyi Bizottságba Szarka Elemér képviselıt, helyettesítésére Fóris 
Zoltánt, 

• Szakképzési és Koordinációs Bizottságba Harsányi Zoltánné – a 
„Kökönyösi Oktatási Központ”, Szakközépiskola, Nagy László 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium – 
igazgatót, helyettesítésére dr. Hoppa József – „Kökönyösi Oktatási 
Központ”, Szakközépiskola – fıigazgatót. 
 

5. A képviselı-testülete az elıterjesztéshez csatolt, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 
 

6. A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a PANNON Szakképzés 
Szervezési Társulás mellékelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását aláírja. 

 
Határid ı:  azonnal  

 Felelıs:  Polics József  polgármester  
    dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

( a módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
A régióban és ezen belül a Baranya megyében mőködı helyi önkormányzatok közül: Pécs Megyei Jogú 
Város önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat, Bóly, Sásd és Siklós Város Önkormányzatai, (a 
továbbiakban: társuló önkormányzatok) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 
41.§ (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kotv) 88. § (4) 
bekezdésében és a 89/B. § (2) bekezdésében írtak alapján, a Kotv-ben meghatározott szakképzéssel 
összefüggı önkormányzati feladataik végrehajtására, az ezen feladatokra elkülönített forrásaik célszerő és 
optimális felhasználására, ezen megállapodás keretében történı együttmőködéssel, képviselı-testületeik 
döntése alapján, társulási megállapodást kötnek. 

 
I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. A jelen megállapodást aláíró helyi önkormányzatok önkéntes elhatározásuk alapján, önálló jogi 

személyiséggel rendelkezı Szakképzés Szervezési Társulást hoznak létre. (a továbbiakban: Társulás). 
A Társulás 2008. július 1-tıl határozatlan idıtartamra jön létre Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat, Bóly, Sásd és Siklós Városok Önkormányzatai 
által ellátott szakképzési feladatok összehangolt fejlesztésére. A Társulásba belépı önkormányzatok 
tudomásul veszik, hogy a Szakképzési Társulásba történı belépés feltétele az, hogy a társuló 
önkormányzat elfogadja a Kotv. 89/B. § (2) bekezdésében írtak szerint a Regionális Fejlesztési és 
Képzési Bizottság (RFKB) által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott 
döntéseket, illetve a társuló önkormányzat magára nézve kötelezınek ismeri el az RFKB szakképzés-
fejlesztési irányaival és beiskolázási arányaival kapcsolatosan hozott döntését. 

 
2. A Társulás elnevezése: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 
 
2.1 A Társulás rövidített neve: PANNON - SZASZET  
 
3. A Társulás székhelye:   7621 Pécs, Széchenyi tér 9.   
3.1. A Társulás telephelyei:   7621 Pécs, Tímár u. 21 – 23.  

                                               7621 Pécs,  Jókai tér 2.         

4.  A Társulás tagjai: 
 
egyrészrıl:  

 
4.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.  
Aláírásra jogosult képviselıje: Dr. Páva Zsolt polgármester,   
Adóigazgatási azonosító szám: 15478706-2-02.,  
KSH jelzıszáma: 15478706-8411-321-02.,  
Statisztikai számjele:0219415 
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata) 



az alábbi költségvetési szervek és a Pécsi Központi Képzıhely fenntartójaként: 
 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola  
7623 Pécs, Rét u. 10. 
OM azonosító: 027424 

Pécsi Mővészeti Gimnázium és Szakközépiskola 
7624 Pécs, Radnics u. 9. 
OM azonosító: 027425  

Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
7622 Pécs, Batthyány u.1-3. 

OM azonosító: 027422 

Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 
7633 Pécs, Esztergár L.u.6. 
OM azonosító: 027423 

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 

7632 Pécs, Malomvölgyi u.1/b. 

OM azonosító: 027431 

Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola 
7621 Pécs, Király u. 44. 
OM azonosító: 027417 

Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola 
7622 Pécs, 48-as tér 2. 

OM azonosító: 027421 

500.sz. Angster József Szakképzı Iskola 
7623 Pécs, Rét u. 41-43. 
OM azonosító: 027448 

Pécsi Központi Képzıhely  
7622 Pécs, Nagy Lajos u.2. 

másrészrıl:   
 
     4.2.1. Komló Város Önkormányzata  

      Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Aláírásra jogosult képviselıje: Polics József polgármester 
Statisztikai számjele: 15331524-751132-1-02;  
Adóigazgatási azonosító szám: 15331524-2-02; 
KSH jelzıszáma: 0226408;  
 mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Komló Város Önkormányzata), 



    4.2.2.  Bodolyabér Község Önkormányzata  
               7394 Bodolyabér, Petıfi u.21. 

Aláírásra jogosult képviselıje: Böröcz Tibor polgármester   
Statisztikai számjele: 15556284;  
Adóigazgatási azonosító szám: 15556284-2-02; 
KSH jelzıszáma: 0233002; 
 mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Bodolyabér Község Önkormányzata),  

  
    4.2.3.  Liget Község Önkormányzata 

7331 Liget, József Attila u. 9. 
Aláírásra jogosult képviselıje: Vargáné Szabó Gabriella polgármester 
Statisztikai számjele:15555812-8411-321-02;   
Adóigazgatási azonosító szám:15555812-1-02;  
KSH jelzıszáma: 0217604;  

                mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Liget Község Önkormányzata) 
 
   4.2.4.   Magyarhertelend Község Önkormányzata 
               7394 Magyarhertelend, Kossuth Lajos u. 46. 

Aláírásra jogosult képviselıje: Kovács Gyula ifj. polgármester 
Statisztikai számjele: 15556301;  
Adóigazgatási azonosító szám: 15556301-1-02; 
KSH jelzıszáma: 0205430;  

                mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Magyarhertelend Község Önkormányzata) 
 

4.2.5.   Magyarszék Község Önkormányzata   
 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33. 
 Aláírásra jogosult képviselıje:  Kárpáti Jenı polgármester 
  Statisztikai számjele: 15331816-84-11-321-02;  
            Adóigazgatási azonosító szám: 15331816-2-02; 
            KSH jelzıszáma: 0222600  
             mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Magyarszék Község Önkormányzata) 

 
4.2.6.   Mecsekpölöske Község Önkormányzata  
            7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.  
            Aláírásra jogosult képviselıje: Papp István polgármester 
            Statisztikai számjele:1555582984;   
            Adóigazgatási azonosító szám:15555829-1-02;  
            KSH jelzıszáma: 0211402;  
             mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Mecsekpölöske Község Önkormányzata) 

 
4.2.7.   Mánfa Község Önkormányzata  
            7304 Mánfa, Fábián Béla u.58. 
            Aláírásra jogosult képviselıje: Hohn Krisztina polgármester 
            Statisztikai számjele: 15555276-8411321-1-02;  
            Adóigazgatási azonosító szám: 15555276-1-02; 
            KSH jelzıszáma: 0233923;  
             mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Mánfa Község Önkormányzata) 

 
az alábbi intézményfenntartó társulásban mőködtetett költségvetési intézmény, típusát tekintve többcélú, 
közös igazgatású közoktatási intézmény intézményfenntartójaként:   
 



„Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata   

             
             Az intézmény rövid neve: „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
                                                         7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
                                                         OM azonosító: 201286   
 
harmadrészrıl: 
 

4.3. Bóly Város Önkormányzata 
Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a. 
Képviseli: Hárs József polgármester 
Adószáma:15330781-2-02; 
mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Bóly Város Önkormányzata) 

 
az alábbi költségvetési szerv fenntartójaként: 

Monteunovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
7754 Bóly, Hunyadi u. 3.  
OM azonosító: 027445 
 

negyedrészrıl: 
 

4.4. Sásd Város Önkormányzata 
Cím: 7370 Sásd, Rákóczi u. 41. 
Képviseli: Székely Szilárd  polgármester 
Adószáma: 15331933-2-02; 
 mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Sásd Város Önkormányzata)  

 
az alábbi költségvetési szerv fenntartójaként: 

Sásdi Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 
7370 Sásd, Kossuth L. u. 2. 
OM azonosító: 027439 

 
 
ötödrészrıl: 
 

4.5.1. Siklós Város Önkormányzata 
 Cím: 7800 Siklós, Kossuth tér 1.  
 Képviseli: Dr. Marenics János polgármester 
 Adószáma: 15330987-2-02; 
  mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Siklós Város Önkormányzata) 
   

      4.5.2. Matty Község Önkormányzata 
                Cím:  7854 Matty, Kossuth L. u. 1. 
                Képviseli: Fallerné Knopf Zita polgármester 
                Adószáma: 15333526-1-02; 
                 mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Matty Község Önkormányzata) 



 
     4.5.3. Vokány Község Önkormányzata 
               7768 Vokány, Kossuth Lajos u. 104. 
               Képviseli: Mester Mihályné polgármester 
               Adószáma: 15334307-1-02; 
                mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban:  Vokány Község Önkormányzata) 
 
     4.5.4. Kistótfalu Község Önkormányzata 
               7768 Kistótfalu, Bem apó u.1. 
               Képviseli: Taranyi Ádám polgármester 
               Adószáma:154273-1-02;  
                mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban:  Kistótfalu Község Önkormányzata) 
 
az  alábbi költségvetési szerv fenntartójaként: 

 
Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: kistérségi intézmény)  
7800 Siklós, Győdi u. 2. 
OM azonosító: 027402; 

               Az intézmény rövid neve: Siklósi Közoktatási Intézmény 
 

5. A Társulás mőködési területe: a 4.1.-4.5.4. alpontokban felsorolt Intézményfenntartó 
Önkormányzatok illetékességi területe. 

 
6. A Társulás bélyegzıje: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás felirattal ellátott körbélyegzı, 

középen Magyarország címerével. 
 

7. A Társulás jogállása: törzskönyvi jogi személy, elıirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkezı, költségvetési kerete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kölségvetésébe 
épül be. A Társulás gesztori feladatait 2012. január 1. napjától Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata látja el. A Társulás mint szakmailag önálló, törzskönyvi jogi személy 
gazdálkodási  feladatait 2012. január 1. napjától a Pécs Városi Költségvetési Központi 
Elszámoló Szervezet látja el, a Társulás és a Pécs Városi Költségvetési Központi 
Elszámoló Szervezet között megkötött megállapodás alapján. A megállapodás a társulási 
megállapodás mellékletét képezi. A Költségvetési szerv vezetıje felett a Társulási Tanács 
gyakorolja a munkáltatói jogkört, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási 
Tanács elnöke. A Társulás Munkaszervezetének közalkalmazotti jogállású munkatársai 
felett a Munkaszervezet vezetıje gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 
8. A Társulási Tanács döntéseinek elıkészítését és feladatainak végrehajtását a 6,00 fıbıl álló 

Munkaszervezet végzi.  
 
9. A Társulás képviseletét a Társulás Tanács elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese látja el. 
 
10. E megállapodásban meghatározott önkormányzati szakképzési feladatok ellátásáról a Társulás 

gondoskodik, azzal a feltétellel, hogy az 4/4.1.- 4.5.4. alpontok alatt felsorolt költségvetési 
szervek  felett a Kotv. 102. § (2) bekezdés a)-g) pontjaiban felsorolt irányítási jogok gyakorlói – a 
II. fejezet 1.1.pont a)–b) alpontokban írt kivétellel – a jelen társulási megállapodás hatályba 
lépését követıen is az Intézmények irányítói, illetve a külön társulási megállapodásokban kijelölt 
irányító szervek. 



 
10./A Ezen megállapodás 4.2.7. pontja alatt írt „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 

irányításával kapcsolatos irányítási jogok gyakorlója Komló Város Önkormányzata, a Komló 
Város Önkormányzata, Bodolyabér Község Önkormányzata, Liget Község Önkormányzata, 
Magyarhertelend Község Önkormányzata, Magyarszék Község Önkormányzata, Mecsekpölöske 
Község Önkormányzata és Mánfa Község Önkormányzata között 2009. július 1. napjától létrejött 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási megállapodásában rögzítettek szerint.  

 
10./B.Ezen megállapodás 4.5.4. pontja alatt írt kistérségi intézménnyel kapcsolatos valamennyi irányítói 

feladat-és hatáskör gyakorlója Siklós Város Önkormányzata a Siklós Város és Matty Község 
Önkormányzata (a továbbiakban: szerzıdı felek) között 2008. szeptember 1. napjától létrejött 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási megállapodásának 1.4. pontjában rögzítettek 
szerint. A Társulási megállapodást a szerzıdı felek Vokány Község Önkormányzatának és 
Kistótfalu Község Önkormányzatának a 2009. július 1-jétıl történt csatlakozása miatt Siklós-
Matty-Vokány-Kistótfalu Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodásra 
módosították, a társuló önkormányzatok képviselıtestületeinek a csatlakozást jóváhagyó 
képviselıtestületi határozatai alapján. A Siklós-Matty-Vokány-és Kistótfalu Község 
Önkormányzata képviselıje által 2009. május 28-án aláírt intézményfenntartó társulási 
megállapodás III. fejezete 2.1. pontjában a társuló önkormányzatok rögzítették, hogy a Siklósi 
Közoktatási Intézmény irányításával kapcsolatos jogosítványokat Siklós Város Önkormányzata 
látja el. 

 
11. E megállapodás I. fejezet 4.1. – 4.5.4. pontja alatt felsorolt Önkormányzatok tudomásul veszik, 

hogy Bodolyabér Község Önkormányzata, Liget Község Önkormányzata, Magyarhertelend 
Község Önkormányzata, Magyarszék Község Önkormányzata, Mecsekpölöske Község 
Önkormányzata, Mánfa Község Önkormányzata, Matty Község Önkormányzata, Vokány Község 
Önkormányzata és Kistótfalu Község Önkormányzata a PANNON Szakképzés Szervezési 
Társulásba sem költségvetési hozzájárulást, sem más jogcímen semmilyen hozzájárulást nem 
fizet,  és ezért a Társulási Tanácsban sem tagsági, sem szavazati joggal nem rendelkezik. 

  
12. Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, valamint Mecsekpölöske és  Mánfa Község 

Önkormányzatai tudomásul veszik, hogy a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási 
Tanácsában (III. fejezet 1.1. pont) az elızıekben felsorolt Önkormányzatokat a 2/2012. (II. 02.) 
számú határoztában írtak alapján, Komló Város Önkormányzata képviselıje képviseli, Matty 
Község Önkormányzatát, Vokány és Kistótfalu Község Önkormányzatát  Siklós Város 
Önkormányzata képviseli  a 10/A. és 10/B. pontban írtak alapján.  

 
 

II. 
 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
 
1. A Társulás célja a Kotv. 89/B. §  (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott szakképzéssel összefüggı 

önkormányzati feladatok végrehajtása, ennek érdekében a résztvevı önkormányzatok közgyőlései és 
képviselıtestületei a közös céloknak megfelelı hatékony és eredményes szakképzési feladatok  
ellátása érdekében az alábbi feladatokat kívánják társulási formában ellátni: 

 

 

 



1.1 A Szakképzés Szervezési Társulás feladatai: 
 
a) az RFKB döntésének megfelelıen - a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára 

tekintettel meghatározza a Társulás által, illetve a Társulás tagjai által fenntartott iskolákban a 
szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, 

 
b) a 4.1.- 4.5.4. alpontokban felsorolt Intézmények szakmai programja tekintetében egyetértési jogot 

gyakorol a pedagógiai programok jóváhagyásánál, 

c) 2012. évben felosztja a Társulásnak az OTP Banknál vezetett bankszámlájára 2011. december 31. 
napjáig beérkezı szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegét. 

d) képviseli a Társuló Önkormányzatok és a Társulásban résztvevı Intézmények érdekeit a RFKB-
nak a szakképzés fejlesztésére vonatkozó döntéseinek meghozatala elıtt, különös tekintettel a 
döntéstervezeteknek a településfejlesztési koncepcióban rögzített terület-és településfejlesztési 
vonzataira, annak érdekében, hogy a társuló Önkormányzatok közösen keressék a lehetı 
legoptimálisabb megoldásokat a szakképzés területén, a munkaerı-piaci igények mind teljesebb 
kielégítése, az ésszerő decentralizáció, a végzıs tanulók munkavállalási lehetıségeinek és a 
kistérségi sajátosságok szerves beépítése érdekében. 

e) A Társulás a Kotv. 89/B. § (4) bekezdésében írtak szerint, létesíthet és fenntarthat szakiskolát, 
szakközépiskolát és kollégiumot, részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés 
megszervezésében, mőködtetheti – a szakképzés terén – a pedagógusok állandó helyettesítési 
rendszerét és az utazó szakember hálózat rendszerét. 

   
f) A Társulás szakfeladat számait a társulási megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza..   

 
1.2.A Társulás tagjai tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Kotv. 102. § (2) bekezdés c) és f) pontjában 

rögzített fenntartói irányítási jogosítványaikat az Intézményfenntartók a jelen társulási megállapodás 
II. 1.1. pont a) és b) alpontjaiban írtak szerint gyakorolják. 

 
1.3. A Szakképzés Szervezési Társulás további feladatai: 
 

a) A Társulás az általa ellátott feladatokhoz önálló fejlesztési tervet készít. A fejlesztési terv 
elkészítésénél alkalmazni kell a Kotv. 88. § (1) bekezdésében foglaltakat. A Társulás a területén 
mőködı helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közremőködésével a szakképzési 
feladatok megszervezéséhez szükséges fejlesztési tervet készít.  

b) A Társulás a Kotv. 89/B. § (3) bekezdése alapján jogosult közoktatási megállapodást vagy más 
megállapodást kötni. A Kotv. 89/B. § (12)–(13) bekezdéseiben írtak alapján a közoktatási 
intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsıoktatási intézmény, a nem állami, nem 
önkormányzati intézményfenntartó megállapodást köthet a Társulással a feladatok közös 
megszervezésére. A létrejövı megállapodás elıfeltétele, hogy az érintett vállalja, hogy a 
szakképzés megszervezésénél figyelembe veszi a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási 
arányára vonatkozó döntéseket, így elfogadja, hogy a Társulás által meghatározottak 
figyelembevételével határozza meg a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát. A 
megállapodás megkötésének további feltétele, hogy a nem önkormányzati intézményfenntartó 
vállalja, hogy a fizetési kötelezettségeket az alapító Intézményfenntartókra megállapított 
szabályok szerint teljesíti. 



c) Pályázatok benyújtása a Társulás mőködési körébe tartozó szakképzı intézmények hatékonyabb 
mőködési feltételeinek biztosítása, a rugalmas, a munkaerı-piaci igényekhez és fejlesztési 
lehetıségekhez keretet biztosító intézményi struktúra kialakítása, és a takarékos, ugyanakkor 
hatékony mőködés és eredményes képzési tevékenység megvalósítása érdekében. A pályázati 
eljárás szabályait a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza.  

 
 

III . 
 
 

A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŐKÖDÉSE 

 

 

A Társulás szervei: 

1.1. A Társulási Tanács: tagjainak száma 5 fı, figyelemmel ezen megállapodás I. fejezet 10A-10/B. és a 
11. és a 12. pontjában írtakra. 

1.2. Az elnök és az elnökhelyettes: a Társulási Tanács a tagjai sorából választja meg. 

1.3. A Pénzügyi Bizottság:  
tagjainak száma: 5 fı, amelynek tagjait - egy-egy fı közgazdász végzettségő szakember 
személyében - a Társuló Önkormányzatok közgyőlései, illetve képviselıtestületei delegálják és a 
Társulási Tanács hagyja jóvá. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül minısített többséggel a 
Társulási Tanács választja meg. 
A Bizottság feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenırzésének ellátása. 

1.4. A Szakképzési és Koordinációs Bizottság 
tagjainak száma: 5 fı, amelynek tagjait - egy-egy fı szakképzéssel foglalkozó szakember 
személyében - a Társuló Önkormányzatok közgyőlései, illetve képviselıtestületei delegálják és a 
Társulási Tanács hagyja jóvá. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül minısített többséggel a 
Társulási Tanács választja meg. 

A Bizottság feladata: Összehangolja és egyezteti az Intézményekkel az indítandó szakképzési 
osztályok számát, javaslatot készít a Társulási Tanácsnak a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési 
támogatás) összegének felosztására, a szakképzési kapacitások hatékonyabb mőködtetése érdekében 
javaslatokat készít a Társulási Tanácsnak a szakképzési feladatok fejlesztési irányaira,  információt 
nyújt a Társult Önkormányzatok által fenntartott intézményeknek a feladatellátás folyamatáról és 
eredményérıl, szakmai napokat szakmai konferenciákat szervez, és az egyeztetı fórum szerepét tölti 
be a  szakképzési feladatok végrehajtása során az Intézményfenntartó önkormányzatok közötti 
esetleges viták elintézésében. 

 
1.5. A Munkaszervezet: létszámát a Társuló Önkormányzatok 2010. július 1-tıl 6,00 fıben határozzák 

meg, a Munkaszervezet létszámának módosítására a Társulási Tanács 
javaslata alapján a Társulási Tanács Elnöke tesz javaslatot a Társuló 
Önkormányzatok közgyőlései ill. képviselıtestületei felé. 

 
 



A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

 

A Társulási Tanácsban az intézményfenntartókat a társult önkormányzatok Közgyőlése, illetve 
képviselıtestületi által delegált helyi önkormányzati képviselı képviseli, a Társulás tagja az általa 
választott képviselıt visszahívhatja. A Társulási Tanácsba Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, 
Mecsekpölöske, Mánfa, Vokány, Kistótfalu és Matty Község Önkormányzata képviselıt nem delegál, 
ezen megállapodás I. fejezet 10/A.-10/B. és a 11. és a 12. pontban írtak szerint. 

 

A Tárulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjérıl a Társuló Önkormányzatok közgyőlése, illetve 
képviselıtestületei döntenek.  

 

A Társulási Tanács kizárólagos feladatat és hatáskörei: 

1)    a Szervezeti és Mőködési Szabályzat megállapítása,  

      2)     a  munkáltatói jogkör gyakorlása a Munkaszervezet vezetıje felett,    

      3)    a  bizottságok elnökeinek megválasztása, 

      4)    javaslattétel a munkaszervezet létszámának meghatározása, 

      5)    a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása, 

      6)    a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegének felosztása, 

      7)    a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása, és a zárszámadás elfogadása, 

      8)    a Pénzügyi és a Szakképzési és Koordinációs Bizottság ügyrendjének elfogadása. 

6.   A Társulási Tanács mőködésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulási Tanács állapítja meg a 
Szervezeti és Mőködési szabályzatában.  

A Társulási Tanács megalakul, ha a társult önkormányzatok képviselıtestülete/közgyőlése/ minısített 
többséggel jóváhagyta a megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta megalakulását 
és megválasztotta tisztségviselıit.  

A Társulási Tanács a döntését az ülésén határozattal hozza.  

A Társulási Tanácsban minden delegált képviselınek 1– 1 szavazata van. 

A Társulási Tanács ülésének összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendıket az elnök, akadályoztatása 
esetén az elnökhelyettes, vagy a Társulási Tanács által felhatalmazott képviselı látja el. 

 A Társulási Tanács évente legalább 4 alkalommal ülésezik. 

       Az ülést össze kell hívni:  

- ha a Társulási Tanács legalább 2 tagja az idıpont megjelölésével kezdeményezi; 

- a társulás bármely tagjának – a napirendet tartalmazó – indítványára; 

- a Kormányhivatal kezdeményezésére. 



12. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele - 3 fı - jelen van.  

Egyszerő többséget igénylı javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú szavazat 
szükséges, de ez nem lehet kevesebb mint a jelenlévı tagok fele. 

14.  A Társulási Tanács minısített többséggel dönt a következı esetekben: 
 

a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegének felosztása; 

a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása és a zárszámadás elfogadása; 

zárt ülés elrendelése esetén az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben; 

a hatáskörébe utalt vezetıi megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 
büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntés esetén; 

a Pénzügyi Bizottság ill. a Szakképzési és Koordinációs Bizottság elnökének megválasztása 
esetén. 

15. A Társulási megállapodás III. fejezet 5.4. pontjában szabályozott Szakképzési évfolyamon indítható 
osztályok számának meghatározásához, továbbá a társulási megállapodás módosításához,  a Társulási 
Tanácsba delegált összes megválasztott képviselı egyetértı szavazata szükséges. A minısített 
többséghez a Társulási Tanácsba az intézményfenntartó önkormányzatok által delegált 
(megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges.  

16. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minısített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt, 
elnökhelyettest választ. A Társulási Tanács elnökének és elnökhelyettesének megbízatása a 
megbízásától számított három évre szól. Az elnök személyére a gesztor önkormányzat tesz javaslatot. 
Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. Az elnök és elnökhelyettes részletes feladatait a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat határozza meg. 

17. A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, az Ötv. 17. § (1) bekezdésében  írt tartalmi  
követelményekre figyelemmel. A jegyzıkönyvet a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja 
alá. A jegyzıkönyv elkészítésérıl, és annak a Kormányhivatalhoz 15 napon belül történı 
megküldésérıl a Tanács elnöke gondoskodik.  

18. A Társulás mőködéséhez szükséges teendıket a Társulás a saját Munkaszervezete útján látja el. 

19. A Társulási  Tanács  tagjai  évente  beszámolnak az általuk képviselt önkormányzatok közgyőléseinek 
a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükrıl és a társulás tevékenységérıl. 

20.  Az Elnök feladat és hatásköre: 

      -   a Társulás képviselete, 

      -   a Társulási Tanács határozatai elıkészítésének, végrehajtásának az ellenırzése, 

      -   a  Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének ellenırzése, 

      -   a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) és a társulási hozzájárulás befizetésének 

 ellenırzése, 

      -   az anyagi támogatások idıarányos befizetésének ellenırzése, 

      -   az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Munkaszervezet vezetıje felett, 



      -   javaslatot  tesz  a  Munkaszervezet  létszámának módosítására a Társuló Önkormányzatok 
          közgyőlései ill. képviselıtestületei felé.  

21. A Társulás Munkaszervezetének vezetıje gondoskodik a Társulási Tanács mőködésének 
biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról. 

22. A Társulás Munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-elıkészítési feladatait, részt vesz a Társulás 
által vállalt projektek menedzselésében és megvalósításának szervezésében. 

23. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a 
Munkaszervezet vezetıje gyakorolja. 

 

 

IV. 

 
A TÁRSULÁS  MŐKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA 

 
1. A Társulás Munkaszervezetének feladatai: 
 

a) A Társulási Tanács mőködését érintı kérdésekben ellát szakmai véleményezı, elıkészítı és 
javaslattevı teendıket, segíti döntések végrehajtását, 

b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-győjtés, ügykezelés), 

c) nyilvántartja a Társulásnak az OTP Banknál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát, 

d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit, 

e) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzıkönyveit, 

f) a Társulási Tanács döntése alapján javaslatot koncepciót készít, vagy készíttet a szakképzést 
érintı fejlesztési programok megvalósításához, 

g) a Társulási Tanács határozatának megfelelıen elkészíti, elkészítteti a Társulás fejlesztési 
programjait, 

h) figyelemmel kíséri a pályázati lehetıségeket és errıl tájékoztatja a Társulási Tanács elnökét, 

i) közremőködik és szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez, 

j) intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit, 

k) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, 

l) elıkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az idıközi költségvetési és mérlegjelentést, 

m) ellátja mindazokat az eseti feladatokat, amelyet a Társulási Tanács a feladatkörébe utal. 
 
 
 



V. 
 

A TÁRSULÁS  PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA ÉS ELLENİRZÉSÉNEK 
RENDJE 
 
1. A Társuló önkormányzatok – kivéve Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, 

Mecsekpölöske, Mánfa, Vokány, Kistótfalu és Matty Község Önkormányzata az I. Fejezet 10/A.-
10/B. és a 11.-12. pontokban írtak alapján – az általuk fenntartott szakképzési intézményekben elıször 
a 2008. évi, majd a mindenkori október l-jei forduló napos közoktatási statisztika (a01T01-es tábla) 
szerint nyilvántartott szakiskolai, szakközépiskolai, speciális szakiskolai tanuló összlétszám arányában 
határozzák meg az általuk fizetendı vagyoni hozzájárulásuk összegét.  

2. A Társuló Önkormányzatok társulási hozzájárulásának évenkénti mértékét - a jelen megállapodáshoz 
csatolt 1. sz. Melléklet szerint kiszámított tanulólétszám arányában - a Társulási Tanács minden évben 
a Magyarország költségvetésérıl szóló törvény elfogadását követı 30 napon belül állapítja meg. A 
tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelybıl az igazolt mőködési költségek 
kifizetése után fennmaradó részt a szakképzési pályázatok elıkészítésére, valamint a pályázatok 
eljárási díjainak befizetésére fordítható. 

3. A megállapított társulási hozzájárulás éves összegét negyedévenkénti bontásban, minden negyedév 
elsı hónapjának 10. napjáig kell teljesíteni a Társulásnak az OTP Banknál vezetett bankszámlájára. 
Amennyiben a Társult Önkormányzatok az 1. és 2. pontban vállalt fizetési kötelezettségüket nem 
teljesítik, úgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a fizetési határidıt követı 15 napon belül 
azonnali beszedési megbízás, (inkasszó) benyújtására jogosult.  

4. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek mőködésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. A Társulási Tanács a Munkaszervezete útján gondoskodik a Társulás költségvetésének 
végrehajtásáról. A Társulás gazdálkodásával, az Intézményfenntartó önkormányzatok általi 
befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggı gazdálkodási feladatokat a Társulás alapító 
okiratában írtak szerint a  Társulás mint önálló költségvetési szerv, a pénzforgalmat bankszámlán 
kezeli. A pénzfelhasználásról év végén elszámolást készít, melyet megvitatásra tárgyévet követıen, 
legkésıbb március 1-ig elıterjeszt a Társulási Tanács részére. 

5. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelıssége nem haladja meg a befizetett 
vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
VI. 

 
A KIADMÁNYOZÁS ÉS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS  RENDJE 

 

A Társulás feladatai végrehajtása során készítendı iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a Társulás 
kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezetési és Mőködési Szabályzatában 
állapítja meg. 

 

 

 



VII. 

 
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA ÉS A TÁRSULÁS 

MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

1. A Társulási Megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, Bóly, Siklós, Sásd és Komló 
Városok polgármesterei, valamint Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekpölöske, 
Mánfa, Vokány, Kistótfalu és Matty Község Önkormányzata polgármesterei írják alá.  

2. A Társulási Megállapodás módosítását, a Társulás megszüntetését bármely intézményirányító 
önkormányzat kezdeményezheti. A Társuló Önkormányzat a Társulásból történı kilépési szándékát 
legalább egy tanítási évvel korábban köteles bejelenteni a Társulási Tanácsnak. 

3.   A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetésérıl vagy a kilépésrıl a bejelentés 
megküldésétıl számított 60 napon belül döntenek.  

4.    Felmondás esetén a Társulásból kilépı tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig fel 
nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár. 

5.   A Társulás megszőnésekor az Intézményirányító Önkormányzatok kötelesek egymással elszámolni 
úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó 
pénzösszeg a befizetett hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás 
megszőnésekor a vagyon felosztása és az esetleges közös tulajdon megszőntetése nem történhet olyan 
módon, hogy az a Társulásban részt vevı Intézmények szakképzési feladatainak az ellátását 
veszélyeztesse.  

6.  A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszőntetése és az ebbıl származó vagyoni igények 
kielégítése során, a tagönkormányzatok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (késıbbi, 
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a szakképzési feladatok ellátását nem veszélyeztetik. A közös 
tulajdonnal történı elszámolásig a szakképzési feladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot 
ellátó és a feladatot átvállaló önkormányzatok használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a 
folyamatos mőködtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 
feltételeiben állapodnak meg. 

 

 
                                                                VIII. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Társulás 2008. év július 1. napjától határozatlan idıtartamra jön létre. A Társulás mint költségvetési 

szerv a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága által vezetett nyilvántartásba 
történı bejegyzéssel jön létre. A társult önkormányzatok az alapító eljárás lefolytatásával a jelen 
megállapodás I./7. pontjában írtak szerint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát bízzák meg. A 
Társulás gesztori feladatait 2012. január 1. napjától Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. 

2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Kotv., az Áht., a Ttv., és a Ptk.-ban 
foglaltakat kell figyelembe venni.  

 



3. A  Társulási  Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi „A tanulói létszám számítása 
2008.szeptember 1-tıl címő melléklet, és a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó eredetben 
csatolt határozatok, továbbá a Társulás módosított szakágazat és szakfeladat számait tartalmazó 2. sz. 
melléklet, és a gazdálkodási feladatok ellátására a Társulás és a Pécs Városi Költségvetési Központi 
Elszámoló Szervezet között, 2012. január 1-jei hatállyal megkötött megállapodás. 

 
 
 
 
Pécs, ………….. 
 
Záradékok és aláírások: 

 
A módosítást elfogadó képviselıtestületi, illetve közgyőlési határozatok száma, és a 
polgármesterek aláírásai:  
 
(14 helyi, illetve települési önkormányzat képviselıjének aláírása) 
 
Folytatás a számozott 14. oldalon. 
 
Jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás összesen 1 - 14. 
számozott oldalból áll. 
 
       
                Önkormányzat neve 
                    (Képviselı neve) 

 
Határozat 

száma 

 
Polgármester 
 aláírása, P.H. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Dr. Páva Zsolt polgármester 

 

 

 

 
Bóly Város Önkormányzata 

Hárs József  polgármester 

 

 

 

 
Sásd Város Önkormányzata 
Székely Szilárd polgármester    
                

 

 

 
Siklós Város Önkormányzata 
Dr. Marenics János  polgármester      
                                                      

 

 

 
Komló Város Önkormányzata                                    
Polics József polgármester           

 
 



                                                             
             

Matty Község Önkormányzata 

Fallerné Knopf Zita polgármester 

 

 

 

 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
Böröcz Tibor polgármester 
 

 

 

 
Liget Község Önkormányzata 

Vargáné Szabó Gabriella polgármester 

 

 

 

 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
Ifj. Kovács Gyula polgármester 

 
 

 

 
Magyarszék Község Önkormányzata 

Kárpáti Jenı polgármester 

 

 

 

Mecsekpölöske Község Önkormányzata 

Papp István polgármester                                                                                               

 

 
 
 
 

 
Mánfa Község Önkormányzata 
Hohn Krisztina polgármester   

     
 

 

Vokány Község Önkormányzata  

Mester Mihályné polgármester 

 

 

 

Kistótfalu Község Önkormányzata  

Taranyi Ádám polgármester 

 

 

 

 
 



13. sz. napirend 
 
Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2012. (III.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – az alapító okiratok módosítását 
megtárgyalta. 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratából a Védınıi 
Szolgálat, az Iskola és Ifjúsági Egészségügyi Ellátás telephelye törlésre kerül. Az 
alapító okiratban a törzskönyvi nyilvántartás elıírása szerinti elnevezések 
felvezetésre kerültek. Az alaptevékenységek áttekintésre kerültek, és a módosító 
okirat szerinti változások alapján kerül kiadásra az egységes szerkezető alapító 
okirat. 

 
2.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratában a 

módosító okirat szerinti szakfeladat változások kerültek átvezetésre. Az alapító 
okiratban a törzskönyvi nyilvántartás elıírása szerinti elnevezések felvezetésre 
kerültek. 

 
3.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 

alapító okiratában a módosító okirat szerinti szakfeladat változások kerültek 
átvezetésre. Az alapító okiratban a törzskönyvi nyilvántartás elıírása szerinti 
elnevezések felvezetésre kerültek. 

 
4.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Győjtemény alapító okiratában a módosító okirat szerinti szakfeladat változások 
kerültek átvezetésre. Az alapító okiratban a törzskönyvi nyilvántartás elıírása 
szerinti elnevezések felvezetésre kerültek. 

 
 



5.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratában a telephely és 
szakfeladat változások a módosító okirat szerint kerültek átvezetésre. Az alapító 
okiratban a törzskönyvi nyilvántartás elıírása szerinti elnevezések felvezetésre 
kerültek. 

 
6.) A képviselı-testület a melléklet szerinti egységes szerkezető alapító okiratokat és 

a módosító okiratokat elfogadja, a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel válnak 
hatályossá. 

7.) Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatósága felé a változásokat jelentse. 

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



 
1. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elnevezéső intézmény, az 1990. évi LXV. tv. 
38. § (1) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelıen került megalapításra, Komló 
Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1990. (X. 26.) határozatával, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra 
tekintettel határozta meg az alapító okirat tartalmát. 
 
Költségvetési szerv megnevezése:   Komló Város Önkormányzat  

Polgármesteri Hivatala 
Székhelye:     7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:    Komló Város Önkormányzat 
   Képviselı-testülete  
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Illetékessége, mőködési köre:  Komló város közigazgatási területe, valamint a 

jogszabály által megállapított feladat-ellátási terület: 
 
  Építési hatósági ügyekben:  
  Komló, Magyaregregy, Máza, Kárász, Szalatnak, 

Vékény és Szászvár, Mánfa, Magyarszék, 
Mecsekpölöske, Liget, Magyarhertelend, Bodolyabér 
települései részére 

 Készenléti illetékességi terület: Komlói Kistérség  
 
 Telepengedélyezési, zaj- és rezgésvédelmi ügyekben 

a Komlói Kistérség települései részére 
   
 Okmányirodai feladat-ellátás tekintetében: Komlói 

Kistérség települései részére 
  
 Komlói Gyámhivatal: Komlói Kistérség települései 

részére 
 
  
Közfeladata:     helyi önkormányzatok, valamint többcélú   
      kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
Gazdálkodási besorolása:   önállóan mőködı és gazdálkodó 
 
Vezetıjének 
megbízási rendje: Pályázat útján a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 247. §-a alapján határozatlan idıre 



A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, amelyre a közszolgálati 
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya 
lehet közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
az irányadó. Egyes foglalkoztatottak jogviszonya lehet munkavállalói, melyre a 
Munkatörvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telepnek címe alatt lévı ingatlanokat és berendezéseiket a 
feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. 
A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
A vagyon feletti rendelkezés joga: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint 
Komló Város Önkormányzat rendelkezik a vagyon felett 
 
Szakágazat megnevezése és száma: 

helyi önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége         (841105) 
 
Alaptevékenysége: 
4120001 Lakó- és nem lakó épület építése 
6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó, igazgatási tevékenysége 
8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8414031 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
8904411 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 
8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 
9400001 Közösség, társadalmi tevékenységek 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 



Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) számú határozattal jóváhagyta. 
2.) A Képviselı-testület a költségvetési szerv besorolását az 52/2009. (IV. 23.)sz. határozattal 
jóváhagyta, 2009. július 1. napjától hatályos. 
3.) A Képviselı-testület az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 73/2009. (V. 28.) sz. 
határozatával jóváhagyta. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2009. július 1. napjától 
hatályos. 
4.) A Képviselı-testület a 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat elnevezést és számokat 
128/2009 (IX. 24) sz. határozattal jóváhagyta. 
5.) A Képviselı-testület a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását – a 
szakfeladat számokkal és elnevezésekkel jóváhagyta. 
6.) A Képviselı-testület a 16/2010. (II. 11.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását 
jóváhagyta. 
7.) A Védınıi Szolgálat, Ifjúsági Egészségügyi Ellátás címváltozásához a Képviselı-testület 
57/2010. (V.6.).sz. határozattal hozzájárult. 
8.) A Képviselı-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását 
jóváhagyta, a 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
9.) A Képviselı-testület a 177/2011. (IX.29.) sz. határozattal az alapító okiratot módosította, a 
statisztikai tevékenység felvezetése szakfeladattal. 
10.) A Képviselı-testület a ……………sz. határozattal az alapító okiratot módosította, a 
szakfeladat elnevezések és számok felülvizsgálatával. 
 
 
 
Komló, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernı   Polics József 
   címzetes fıjegyzı   polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 
 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatti 
költségvetési szerv 177/2011. (IX. 29.) sz. képviselı-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor. 
 
A módosítás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint a szakfeladat-rendrıl és az államháztartási szakágazat 
rendrıl szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet elıírása alapján történt, Komló Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete által. 
 

1.) A neve helyett a költségvetési szerv megnevezése kerül felvezetésre. 
2.) Az alapító okirat tartalmát meghatározó jogszabálynál az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése helyére az alábbi jogszabályi hivatkozás került 
felvezetésre: államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § 
(1)-(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel határozta meg az alapító okirat tartalmát. 

3.) Költségvetési szerv telephelyei és címe: Védınıi Szolgálat, Komló, Kossuth L.u. 103. 
alaptevékenysége: védınıi szolgálat. Iskola és Ifjúsági Egészségügyi Ellátás, Komló, Kossuth L. 
u. 103. alaptevékenysége: egészségügyi ellátás egyéb feladatai, Iskola Fogorvosi Szolgálat, 7300 
Komló, Kossuth L. u. 103. alaptevékenysége: fogorvosi ellátás törlésre kerül. 

4.) Az intézmény irányító szervének neve, székhelye elnevezés: Irányító szerv megnevezése, 
székhelye megnevezésesre módosul. 

5.) Az intézmény illetékességi területe elnevezés – illetékessége, mőködési köre elnevezésre 
módosul. Az építési hatósági ügyekben: Mánfa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Liget, 
Magyarhertelend, Bodolyabér települések felsorolásra kerültek. 

6.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata elnevezés közfeladata elnevezésre 
módosul. 

7.) A közfeladata ellátásának módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv az alapító okiratból 
kikerül. 

8.) Gazdálkodási jogköre, gazdálkodási besorolás elnevezésre változik. 
Az intézmény vezetıje megbízási rendje: pályázat útján a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. Törvény 11. §.-a alapján határozatlan idıre szövegrész vezetıjének megbízási rendje: 
Pályázat útján a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-a alapján 
határozatlan idıre módosul. 

9.) Az intézmény képviseletére jogosult: A Polgármesteri Hivatal vezetıje, a jegyzı az alapító 
okiratból kikerül.  

10.) A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: a köztisztviselık jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény az irányadó szövegrész az alábbiak szerint módosul: A 
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A foglalkoztatottak 
jogviszonya alapesetben köztisztviselı, amelyre a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény az irányadó - szövegrész felvezetésre kerül. 

11.) A feladat ellátását szolgáló vagyon helyett: A feladat ellátást szolgáló vagyon kerül felvezetésre. 
12.) A vagyon felett rendelkezés helyett a vagyon feletti rendelkezés joga szövegrész kerül 

felvezetésre. 
13.) A költségvetési szerv alaptevékenysége/szakfeladatai helyett, alaptevékenysége kerül felvezetésre. 
14.) Törlésre került:  

- általános forgalmi adóalanyiság     általános forgalmi adóalany 
- az intézmény tevékenysége TEAOR száma   8411 adóköteles 

adómentes tevékenység 
- PIR száma:       331526 
 



15.) Az alaptevékenységek között törlésre kerül: 
3700001 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
4211001 Út, autópálya építése 
4299001 Egyéb m.n.s. építés 
4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
6399901 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
6619021 Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység 
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 
7490501 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, mőszaki tevékenység 
8411141 Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenység 
8411151 Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
8411171 Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı 

szolgáltatások 
8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
8419029 Központi költségvetési befizetések 
8425311 Polgári védelem ágazati feladatai 
8690411 Család- és nıvédelmi, egészségügyi gondozás 
8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
8821121 Idıskorúak járadéka 
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
8821181 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8821221 Átmeneti segély 
8821231 Temetési segély 
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
8903011 Civil szervezetek mőködési támogatása 
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
9311021 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása 
9313011 Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
9499001 M.n.s. egyéb közösségi társtevékenység 
9603021 Köztemetı fenntartás és mőködtetés 
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 



8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
8419069 Finanszírozási mőveletek 
8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveknél 
8419089 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 
8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
  támogatásuk 
9312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
8899691 egyéb speciális ellátások 
8414021 közvilágítás 
8411731 statisztikai tevékenység 
8821111 Aktív korúak ellátása 
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 
8822021 Közgyógyellátás 
8822031 Köztemetés 
8899351 Otthonteremtési támogatás 
8899361 Gyermektartásdíj megelılegezése 
 

16.) Az alábbi alaptevékenység elnevezések módosultak, amelyeknek szakfeladat 
számai nem változtak (törzskönyvi nyilvántartásban már hivatalból átvezetésre került) 

- 8411261 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
módosult: Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó, igazgatási tevékenysége, 

-  8904411 közcélú foglalkoztatás elnevezése rövid idıtartamú közfoglalkoztatásra 
módosult,  

- 8904421 közhasznú foglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása, a  

- 8904431 közmunka, egyéb közfoglalkoztatásra módosult. 
- 8821111 rendszeres szociális segély – aktív korúak ellátása,  
17.) Az alaptevékenységek közé felvezetésre került új szakfeladatok:  
- 8411541 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
- 9400001 közösségi, társadalmi tevékenységek 
 
18.) Törlésre került: A képviselı testület a 64/2005. (IV. 14.) sz. határozatát kiegészíti, 

mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a terület ellátási kötelezettséget vállaló háziorvosok 
és házi gyermekorvosok a finanszírozási szerzıdést a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral közvetlenül megkössék. 

19.) A Képviselı-testület ……………………….számú határozattal jóváhagyta az 
alapító okirat módosítását. 

 
K o m l ó, 2012. március 22. 
 
        Polics József 
        polgármester 
 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény a képviselı-testület 231/1995. (XII. 
21.) sz. határozatában foglaltakra tekintettel került megalapításra. Az alapító okirat az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 
kerül meghatározásra. 
 
 
Költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat  

Gazdasági Ellátó Szervezet  
 
Rövidített  neve:    Komló Város Önkormányzat GESZ 
Székhelye:    7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
Irányító szerv neve megnevezése, székhelye:  Komló Város Önkormányzat  
  Képviselı-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Illetékessége, mőködési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
 
Közfeladata:    Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi    
     társulási intézmények ellátó, kisegítı     
     szolgálatai – gazdasági pénzügyi ellátást biztosító 
 
Gazdálkodási besorolása:    önállóan mőködı és gazdálkodó 
 
A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan mőködı költségvetési szervek gazdálkodási 
feladatait ellátja, az intézmények költségvetése a GESZ költségvetésébe beépül: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 7300 
Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, 
Templom tér 2. 
3.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda  
7300 Komló, Gagarin u. 4. 
4.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény  
7300 Komló, Városház tér 1. 
5.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem  
7300 Komló, 48-as tér 1. 
 
Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 

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

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

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

 



Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az 
irányadó. 
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és 
berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti 
meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
Szakágazat megnevezése, száma: 
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítı szolgálatai       (841116) 
 
Alaptevékenysége: 
692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 
841907  Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel 
841143  A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten 
 
Az alábbi tevékenységeket Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények látják el, a 
szakfeladat és szakágazat megnevezése a normatív támogatás igénylése miatt szükséges: 
 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562920  Egyéb vendéglátás 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
889101  Bölcsıdei ellátás 
900111  Befogadó színházak tevékenysége 
910501  Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
890441  Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejő közfoglalkoztatása 
562913   Iskolai intézményi étkeztetés 
562914   Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916   Üdülı tábori étkeztetés 
910502  Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
853111  Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853121  Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a 

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

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



890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
841126 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 
852032 Alapfokú mővészetoktatás képzı-, és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti 

ágban 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
889922 Házi segítségnyújtás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító 
Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) számú határozattal jóváhagyta.  
1.) A Képviselı-testület az 52/2009. (IV. 23.) sz. határozattal a költségvetési szerv besorolását elvégezte, 
2009. július 1. napjától hatályos. 
2.) A Képviselı-testület a 73/2009. (V. 28.) sz. határozattal az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot elfogadta, 2009. július 1. naptól hatályos. 
3.) A Képviselı-testület a 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat elnevezést 128/2009 (IX. 24) sz. 
határozattal jóváhagyta. 
4.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal jóváhagyta. 
5.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását - a szakfeladat elnevezésekkel - a 8/2010. (I.21.) sz. 
határozattal jóváhagyta. 
6.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását 38/2010. (III. 25.) sz. határozattal jóváhagyta. 
7.) A Képviselı-testület az alaptevékenység kiegészítését  a 92/2010. (VI. 17.) sz. határozattal jóváhagyta. 
8.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal jóváhagyta, a 
2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
A kiadmány hiteléül: 
9.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását a 49/2011. (III. 31.) sz. határozattal jóváhagyta, 
szakfeladat elnevezés és szám kiegészítése miatt. 
10.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását a ……………..sz. határozattal jóváhagyta. 
 
 
Komló, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernı   Polics József 
   címzetes fıjegyzı   polgármester 
 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. szám 
alatti költségvetési szerv 2011. március 31. napján módosított alapító okirata módosításra kerül. 
 
A módosítás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § 
(1)-(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint a szakfeladat-rendrıl és az államháztartási 
szakágazat rendrıl szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet elıírása alapján történt, Komló Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete által. 
 

1.) Az alapító okirat tartalmát meghatározó jogszabálynál az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése törlésre került, helyette az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) 
bekezdése felvezetésre került. 

2.) Az intézmény neve szövegrész a költségvetési szerv megnevezése szövegre módosul. 
3.) Rövid neve – rövidített neve szövegrészre módosul 
4.) Az intézmény irányító szervének neve, címe – Irányító szerv megnevezése, székhelye 

szövegrészre módosul 
5.) Az intézmény mőködési köre - Illetékessége, mőködési köre elnevezésre módosul. 
6.) Az intézmény közfeladatának ellátása módja – helyi önkormányzati költségvetési szerv 

törlésre kerül 
7.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata – közfeladata elnevezésre 

módosul. 
8.) Gazdálkodási jogköre – gazdálkodási besorolása elnevezésre módosul. 
9.) Az intézmény vezetıjének megbízási rendje – Vezetıjének megbízási rendje szövegre 

módosul, a vezetı megbízása határozott idıre szövegrésszel. 
10.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony – Foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölésre módosul. 
11.) Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetıje – törlésre kerül. 
12.) Az intézmény alaptevékenysége – alaptevékenysége szövegre módosul. 
13.) Az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek:  
- 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás, 
- 910201 múzeumi győjteményi tevékenység 
14.) Kiegészítésre kerül az alábbi szakfeladatokkal:  
- 562920 Egyéb vendéglátás, 
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
15.) A 890441 rövid távú közfoglalkoztatás elnevezése rövid idıtartamú 

közfoglalkoztatásra változik. 
16.) Törlésre került:  

Az intézmény tevékenysége,  TEAOR száma:  841116 
PIR száma:    335063 

17.) A Képviselı-testület ………………sz. határozattal jóváhagyta a fenti 
módosításokat az alapító okiratban. 

 
K o m l ó, 2012. március 29. 
        Polics József 
        Polgármester 



ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem elnevezéső intézmény 
Komló Város Önkormányzat 211/1999. (XI. 25.) sz. határozatával, az 1997. évi CXL. tv. 87. § (1) 
bekezdése alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. 
§ (1)-(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel határozta meg az alapító okirat tartalmát. 
 
Költségvetési szerv megnevezése: Komló Város Önkormányzat 

Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
Székhelye:    7300 Komló, 48-as tér 1. 

 
Rövidített  neve:   Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza 
 
Telephelye neve, címe:   Színház- és Hangversenyterem 
     7300 Komló, 48-as tér 5. 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat  
  Képviselı-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 

 

Illetékessége, mőködési köre:    Komló város közigazgatási területe 
 
Közfeladata:     közmővelıdési tevékenység 
 
Az intézmény kapacitása:   175 fı 
 
Gazdálkodási  besorolása:  :  önállóan mőködı költségvetési szerv – Komló  
      Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó    
     Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 
 
Vezetıjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete bízza 
meg határozott idıre a vezetıt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.  

 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az 
irányadó. 
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és 
berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti 
meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
Szakágazat és száma: 
Elıadó-mővészet      900100 
 



Alaptevékenysége: 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
900111  Befogadó színházak tevékenysége 
910501  Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
890441  Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 
562915  Sportolók edzıtábori étkeztetése 
910502  Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
562916   Üdülıi, tábori étkeztetés 
562917   Munkahelyi étkeztetés 
855912   Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
855913   Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
900400   Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
841191  Nemzeti ünnepek programjai 
841192  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
842153  Nemzetközi kulturális együttmőködés 
855200  Kulturális képzés 
855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933  Foglalkoztatás elısegítı képzések 
855935  Szakmai továbbképzése 
855937  M.n.s. egyéb felnıttoktatás 
856091  Szakképzési és felnıttképzései támogatások 
856092  Munkaerı-piaci felnıttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099  Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
890303  Civil szféra megerısítését segítı egyéb tevékenységek 
890412  Komplex térségi integrációt segítı programok 
890504  Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének 
  támogatása 
900121  Zenemővészeti tevékenység 
900122  Táncmővészeti tevékenység 
900124  Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység 
900200  Elıadó-mővészeti tevékenységet kiegészítı tevékenység 
900300  Alkotómővészeti tevékenység 
931301  Szabadidısport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 
562920  Egyéb szolgáltatás 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
Színház- és Hangversenyterem: 
Közösségek Háza intézményegysége:  
Neve:      Színház- és Hangversenyterem 
Székhelye:     7300 Komló, 48-as tér 5. 
 
Az intézmény kapacitása:   338 fı 
 
K o m l ó, 2012. március 22. 
 
        Polics József 
        polgármester 



Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Komló Város Önkormányzat Közösségek 
Háza, Színház- és Hangversenyterem Alapító Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) számú, a 128. 
(IX. 25.) sz. határozattal jóváhagyta. 
1.) Képviselı-testület az 52/2009. (IV. 23.) sz. határozattal az intézmény besorolását jóváhagyta 2009. 
július 1. hatállyal. 
2.) Képviselı-testület 73/2009. (V. 28.)sz. határozattal az intézmény alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyta 2009. július 1. hatállyal. 
3.) A Képviselı-testület a 2010. január 1. naptól hatályos szakfeladat elnevezéseket 128/2009 (IX. 24) sz. 
határozattal jóváhagyta. 
4.) A Képviselı-testület a szakfeladat elnevezéseket a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal kiegészítette. 
5.) A Képviselı-testület a 2009. december 10.-én kel 179/2009. (XII.10.) sz. határozattal jövıben hatállyal 
módosította az alapító okiratot. 
6.) A Képviselı-testület a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását a szakfeladat 
elnevezésekkel módosította. 
7.) A Képviselı-testület az alaptevékenység módosításához a 22/2010. (II. 25.) sz. határozattal 
hozzájárult. 
8.) A Képviselı-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal jóváhagyta az alapító okirat módosítását a 
2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
9.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását a 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal jóváhagyta. 
10.) A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását a …………………sz. határozattal jóváhagyta. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Komló, 2012. március 22. 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernı   Polics József 
   címzetes fıjegyzı   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem 7300 Komló, 48-
as tér 1. szám alatti költségvetési szerv 97/2011. (V. 26.) sz . határozattal elfogadott alapító 
okirata módosításra kerül. 
 
A módosítás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § 
(1)-(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint a szakfeladat-rendrıl és az államháztartási 
szakágazat rendrıl szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet elıírása alapján történt, Komló Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete által. 
 

1.) Az alapító okirat tartalmát meghatározó jogszabálynál az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése törlésre került, helyette az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése felvezetésre került. 

2.) Az intézmény neve szövegrész a költségvetési szerv megnevezése szövegre módosul. 
3.) Rövid neve – rövidített neve szövegrészre módosul 
4.) Az intézmény irányító szervének neve, címe – Irányító szerv megnevezése, székhelye 

szövegrészre módosul 
5.) Az intézmény mőködési köre - Illetékessége, mőködési köre elnevezésre módosul. 
6.) Az intézmény közfeladatának ellátása módja – helyi önkormányzati költségvetési szerv törlésre 

kerül 
7.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata – közfeladata elnevezésre módosul. 
8.) Gazdálkodási jogköre – gazdálkodási besorolása elnevezésre módosul. 
9.) Az intézmény vezetıjének megbízási rendje – Vezetıjének megbízási rendje szövegre módosul. 
10.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony – Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszony megjelölésre módosul. 
11.) Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetıje – törlésre kerül. 
12.) Ellátható vállalkozások köre, mértéke: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Gazdasági 

társaságban nem vehet részt – törlésre kerül. 
13.) Az intézmény alaptevékenysége – alaptevékenysége szövegre módosul. 
14.) Az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek:  

- 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás, 
- 841906 Finanszírozási mőveletek 

15.) Kiegészítésre kerül az alábbi szakfeladatokkal:  
- 562920 Egyéb vendéglátás, 
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

16.) Törlésre került:  
Az intézmény tevékenysége,  TEAOR száma:  900100 

              PIR száma:  631804 
17.) A Képviselı-testület ………………sz. határozattal jóváhagyta a fenti módosításokat az alapító 

okiratban. 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
        Polics József 
        Polgármester 

 



ALAPITÓ OKIRAT 

 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény elnevezéső intézmény 
az 1997. évi CXL. tv. 68. § b. pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szól 
368/2011. Korm. rend. 5. §. (1)-(2) bekezdése alapján került megalapításra, a Mecseki Szénbánya 1953. 
évi létrehozásának  megfelelıen. 
 
A költségvetési szerv megnevezése::  Komló Város Önkormányzat 

József Attila Városi Könyvtár 
és Muzeális Győjtemény 

Székhelye:      7300 Komló, Városház tér 1. 
 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat 
  Képviselı-testülete  
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Illetékessége, mőködési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Közfeladata:     könyvtár és közgyőjtemény 
 
Gazdálkodási besorolása:   önállóan mőködı költségvetési szerv – Komló   
     Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó     
    Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 
 
Vezetıjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete bízza 
meg határozott idıre a vezetıt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.  

 
A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az 
irányadó. 
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és 
berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti 
meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
Szakágazat és száma: 
Könyvtári, leltári tevékenység (910100) 
 
Alaptevékenysége: 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
910201  Múzeumi győjteményi tevékenység 
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204  Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
890441  Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 



890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megırzése és védelme 
900400  Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
910202  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
városi rendezvények lebonyolítása 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Komló Város Önkormányzat József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény Alapító Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) számú 
határozattal, valamint 
 
1.) 128/2008. (IX. 25.) sz. határozattal jóváhagyta. 
2.) A Képviselı-testület az 52/2009. (IV. 23.) sz. határozattal az intézmény besorolását 2009. július 
hatállyal elvégezte. 
3.) A Képviselı-testület 73/2009. (V. 28.).sz. határozattal az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
2009. július 1. hatállyal jóváhagyta. 
4.) A Képviselı-testület a 2010. január 1. naptól hatályos szakfeladat elnevezéseket128/2009 (IX. 24) sz. 
határozattal jóváhagyta. 
6.) A Képviselı-testület a szakfeladat elnevezéseket a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal kiegészítette. 
7.) A Képviselı-testület a szakfeladat elnevezésekkel az alapító okiratot a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal 
módosította. 
8.) A Képviselı-testület a 22/2010. (II. 25) sz. határozattal az alapító okiratot módosította. 
A kiadmány hiteléül: 
9.) A Képviselı-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását jóváhagyta, a 
2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
10.) A Képviselı-testület a 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását jóváhagyta. 
 
 
Komló, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernı    Polics József 
   címzetes fıjegyzı    polgármester 
 
 
 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény 7300 
Komló, Városház tér 1. szám alatti költségvetési szerv 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal 
elfogadott alapító okirata módosításra kerül. 
 
A módosítás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § 
(1)-(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint a szakfeladat-rendrıl és az államháztartási 
szakágazat rendrıl szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet elıírása alapján történt, Komló Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete által. 
 

1.) Az alapító okirat tartalmát meghatározó jogszabálynál az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése törlésre került, helyette az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-
(2) bekezdése felvezetésre került. 

2.) Az intézmény neve szövegrész a költségvetési szerv megnevezése szövegre módosul. 
3.) Az intézmény irányító szervének neve, címe – Irányító szerv megnevezése, székhelye 

szövegrészre módosul 
4.) Az intézmény mőködési köre - Illetékessége, mőködési köre elnevezésre módosul. 
5.) Az intézmény közfeladatának ellátása módja – helyi önkormányzati költségvetési 

szerv törlésre kerül 
6.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata – közfeladata elnevezésre 

módosul. 
7.) Gazdálkodási jogköre – gazdálkodási besorolása elnevezésre módosul. 
8.) Az intézmény vezetıjének megbízási rendje – Vezetıjének megbízási rendje szövegre 

módosul. 
9.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony – Foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölésre módosul. 
10.) Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetıje – törlésre kerül. 
11.) Az intézmény alaptevékenysége – alaptevékenysége szövegre módosul. 
12.) Az alábbi szakfeladat törlésre kerülnek:  

- 841906 Finanszírozási mőveletek 
13.) Törlésre került:  

Az intézmény tevékenysége,  TEAOR száma:   910100 
PIR száma:    631804 

14.) A Képviselı-testület ………………sz. határozattal jóváhagyta a fenti 
módosításokat az alapító okiratban. 

 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 



ALAPITÓ OKIRAT 

 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság elnevezéső intézmény Komló Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete 234/1992. (XII.9.) Kth. sz. határozat, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. §. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalmi 
követelménynek megfelelıen került megalapításra. 

 
A költségvetési szerv megnevezése:   Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokság 
 
Székhelye:    7300 Komló, Tompa M. u. 12. 
 
Telephelyei neve, címe: Piac- és Vásárcsarnok 
    7300 Komló, Berek u. 14. 
 
    Balatonmária, Vasúti sétány 7. Gyermeküdülı 
 

-   Komló, Ifjúság u. 37. 
 
Irányító szerve megnevezése, székhelye: Komló Város Önkormányzat 
  Képviselı-testülete  
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Illetékessége, mőködési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 

Közfeladata:      város és községgazdálkodási szolgáltató 

 
Gazdálkodási besorolása:    önállóan mőködı és gazdálkodó 
 
Vezetıjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete bízza 
meg határozatlan idıre a vezetıt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.  

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

- Balatonlelle, Vasúti sétány 24. 
- 6020 Baja, Harmat u. 23.  
- a komlói ingatlan-nyilvántartásban 6040/3. hrsz. és 6045 hrsz. alatt felvett  

 ingatlan, amelynek kezelése a Városgondnokság feladata.  



Szakágazat megnevezése, száma: 

város- és községgazdálkodási szolgáltatás (841218) 
 
Alaptevékenysége: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülıi szálláshely szolgáltatás 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állategészségügyi-ellátás 
811000 Építményüzemeltetés  
812000   Takarítás 
813000 Zöldterület kezelés 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841907   Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú  
  közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
960302 Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság Alapító Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 
28.), a 70/2008. (V.3.) számú határozattal jóváhagyta a Képviselı-testület. 
1.) A Képviselı-testület az 52/2009. (IV. 23) sz. határozattal az intézmény besorolását jóváhagyta 2009. 
július 1. hatállyal. 
2.) A Képviselı-testület az intézmény egységes szerkezető alapító okiratát a 73/2009. (V. 28.) sz. 
határozattal 2009. július 1. napjától jóváhagyta. 
3.) A Képviselı-testület a 2010. január 1. naptól hatályos szakfeladat elnevezéseket 128/2009 (IX. 24) sz. 
határozattal jóváhagyta. 
4.) A Képviselı-testület a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal az alapító okiraton a szakfeladat elnevezéseket 
módosította. 
5.) A Képviselı-testület az alaptevékenységet a 22/2010. (II. 25.) sz. határozattal kiegészítette. 
6.) A Képviselı-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal jóváhagyta az alapító okirat módosítását, a 
2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
7.) A Képviselı-testület ………………..sz. határozattal az alapító okirat módosítását jóváhagyta. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Komló, 2012. március 29. 
 
    dr. Vaskó Ernı   Polics József 
    címzetes fıjegyzı   polgármester 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 7300 Komló, Tompa M. u. 12.. szám alatti 
költségvetési szerv 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal elfogadott alapító okirata módosításra 
kerül. 
 
A módosítás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § 
(1)-(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint a szakfeladat-rendrıl és az államháztartási 
szakágazat rendrıl szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet elıírása alapján történt, Komló Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete által. 
 

1.) Az alapító okirat tartalmát meghatározó jogszabálynál az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése törlésre került, helyette az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-
(2) bekezdése felvezetésre került. 

2.) Az intézmény neve szövegrész a költségvetési szerv megnevezése szövegre módosul. 
3.) Telephelyei neve, címe soron törlésre került a Baja, Harmat u. 2. üdülı 
4.) Telephelyei neve címe soron felvezetésre került: Komló, Ifjúság u. 37.  
5.) Az intézmény irányító szervének neve, címe – Irányító szerv megnevezése, székhelye 

szövegrészre módosul 
6.) Az intézmény mőködési köre - Illetékessége, mőködési köre elnevezésre módosul. 
7.) Az intézmény közfeladatának ellátása módja – helyi önkormányzati költségvetési 

szerv törlésre kerül 
8.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata – közfeladata elnevezésre 

módosul. 
9.) Gazdálkodási jogköre – gazdálkodási besorolása elnevezésre módosul. 
10.) Az intézmény vezetıjének megbízási rendje – Vezetıjének megbízási rendje 

szövegre módosul. 
11.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony – Foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölésre módosul. 
12.) Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetıje – törlésre kerül. 
13.) Az ellátható vállalkozások köre, mértéke törlésre került. 
14.) A saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása feladatok =701015) kezelt ingatlanok 

elnevezése, címe az alábbi szövegre módosul: „Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése feladaton kezelt ingatlanok elnevezése és címe. Baja, Harmat u. 2. cím 
Baja Harmat u. 23. címre módosult. 

15.) Az intézmény alaptevékenysége – alaptevékenysége szövegre módosul. 
16.) Az alábbi szakfeladat törlésre kerülnek:  

 683200  Ingatlankezelés 
 

17.) Az alábbi szakfeladatok elnevezés, száma a szakágazat rend szerint pontosításra 
került: 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állategészségügyi-ellátás 



812000  Takarítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
960302 Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 

 
18.) Törlésre került:  

Az intézmény tevékenysége,  TEAOR száma:   841218 
PIR száma:    555951 
 

19.) A Képviselı-testület ………………sz. határozattal jóváhagyta a fenti 
módosításokat az alapító okiratban. 

 
 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 
 



14. sz. napirend 
 
Közbeszerzési szabályzat módosítása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2012. (III.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a közbeszerzési 
szabályzat módosításával kapcsolatos elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a 68/2009. (V.29.) sz. határozatával elfogadott, és a 148/2010. 
(X.28.), valamint a 64/2011. (V.5.) számú határozatokkal módosított Közbeszerzési 
Szabályzatot az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a módosításokkal 
együtt egységes szerkezetben elfogadja. 
 
A képviselı-testület utasítja az érintett önkormányzati intézmények vezetıit, hogy az 
intézményi közbeszerzési szabályzatuk elkészítésérıl legkésıbb 2012. április 30-ig 
gondoskodjanak. 
 
Határid ı: azonnal (az önkormányzat közbeszerzési szabályzata) 
  2012. április 30. (intézmények közbeszerzési szabályzata) 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

Intézményvezetık 
 



1. számú melléklet 

A Komló Város 
Önkormányzat 

KÖZBESZERZÉSI  
SZABÁLYZATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatályos: 2012. március 29-tıl 



 

 

Komló Város Önkormányzatának  
Közbeszerzési Szabályzata 

 
 

Preambulum 
 

Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3.) (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

22. § alapján a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános 
ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a verseny tisztaságának biztosítása érdekében 

az alábbi közbeszerzési szabályzatát alkotja. 
Komló Város Önkormányzata a Kbt. 6. § (1) b) pontja alapján ajánlatkérıként a 

közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. 

E közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse az Önkormányzat 

közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi 

rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, illetıleg szervezetek 

felelısségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, ezen belül különösen az 

eljárás során hozott döntésekért felelıs személy(eke)t, illetıleg testületeket. 

 
Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás teljes folyamatában (minden szakaszában) 

figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat, és ennek megfelelıen – közvetlen 

és közvetett módon egyaránt - a környezetre a lehetı legkisebb negatív hatást gyakorló 

megoldások keresésével és elınyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát 

technológiák terjedését és a környezetbarát termékek elıállítását. 

 

II. 

 

1. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó, – a 

közbeszerzés tárgyát képezı és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési 

beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió 

megrendelésére (továbbiakban: közbeszerzés), ahol az Önkormányzat jár el 

ajánlatkérıként és a közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy 

meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat. 



 

 

2. Ezeken felül a szabályzat hatálya kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon 

beszerzésekre, melyekre az Önkormányzat a közbeszerzés szabályait önkéntesen 

alkalmazza. 

 

3. Az Önkormányzat a Kbt. Harmadik Rész szerinti közbeszerzési eljárás megindítása 

elıtt dönt arról, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja-e az 

elızı évben – árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás 

esetén egymilliárd forint – ÁFA nélkül számított árbevételt el nem érı ajánlattevık 

számára, akik ajánlatában szereplı alvállalkozó(k) is megfelel(nek) ennek az 

elıírásnak.  

Építési beruházás és építési koncesszió esetében csak akkor tartható fenn az éves nettó 

egymilliárd forint árbevételt el nem érı ajánlattevık számára a közbeszerzési 

eljárásban való részvétel joga, ha a beszerzés értéke nem haladja meg az ötszázmillió 

forintot. 

Amennyiben az Önkormányzat fenn kívánja tartani a közbeszerzési eljárásában való 

részvétel jogát az éves nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érı ajánlattevık 

számára, úgy ezt az ajánlattételi felhívásban jelezni kell. 

 

4. A szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 

2012. évi értékhatárokat. Az értékhatárok figyelemmel kíséréséért, valamint a 

megváltozott értékhatárok szabályzatban történı átvezetéséért a Polgármesteri 

Hivatalnál közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselı felelıs. 

 

5. Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonötmillió 

forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot, 

ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat (Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja).  

 

6. Az Önkormányzat bevezeti a Minısített Beszállítók Jegyzékét, melynek célja, hogy 

átláthatóbbá, szabályozottabbá és eredményesebbé tegye a beszerzéseket. 

Az Önkormányzat honlapján folyamatosan közzéteszi a minısített beszállítók 

jegyzékét. 



 

 

A jegyzék elkészítését követıen az Önkormányzat a hirdetmény nélküli egyszerő 

közbeszerzési eljárás során elsısorban a jegyzékben szereplı partnereket kéri fel 

ajánlattételre. 

A minısített beszállítók jegyzékére való felkerülés feltételei: 

- 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat csatolása, 

- a beszállító nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, nincs ellene 

folyamatban csıdeljárás, illetve végrehajtási eljárás (erre vonatkozóan cégszerő 

aláírással nyilatkozik), 

- a jelen szabályzat 2. sz. mellékletében közzétett „beszállító minısítési lap” 

kitöltése, 

- a kért aláírt nyilatkozatok csatolása. 

A minısített beszállító haladéktalanul köteles jelezni az Önkormányzat felé, 

amennyiben mőködésében olyan változás áll be, amelynek folytán már nem felelne 

meg a jegyzékre való felkerülés feltételeinek. 

 

A közbeszerzési eljárás alapelvei 

III.  

1. A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerzıdés megkötését is – az ajánlatkérı 

köteles biztosítani, a gazdasági szereplı pedig tiszteletben tartani a verseny 

tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.  

2. Az ajánlatkérınek esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell biztosítania a 

gazdasági szereplık számára.  

3. Az ajánlatkérı és a gazdasági szereplık a közbeszerzési eljárásban a jóhiszemőség 

és tisztesség, valamint a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményeinek 

megfelelıen kötelesek eljárni.  

4. Az ajánlatkérınek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelıs gazdálkodás 

elvét szem elıtt tartva kell eljárnia. 

5. Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplık, és a közösségi áruk számára 

nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül 

letelepedett gazdasági szereplık és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a 

közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések 

terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.  



 

 

6. Az ajánlatkérınek a beszerzés megvalósítása során törekedni kell a környezetvédelmi 

szempontok figyelembevételére.  

Ennek érdekében: 

− Amennyiben létezik az adott termék vagy szolgáltatás környezetbarát termék 

minısítéssel rendelkezı alternatívája, azt feltétlenül elınyben kell részesíteni. 

− A közbeszerzésre kerülı termékek minél nagyobb arányban tartalmazzanak 

újrahasznosított anyagokat, illetve minél könnyebben újrahasznosíthatóak legyenek. 

− Az egészségre és a környezetre ártalmas veszélyes anyagokat kerülni kell a 

közbeszerzési eljárás során. 

− A közbeszerzési eljárás során törekedni kell a papír-felhasználás minimalizálására. 

− Fokozottan érvényesítendıek a környezetbarát közbeszerzés követelményei az 

élelmiszerek és élelmiszer alapanyagok, a közétkeztetési szolgáltatás megrendelése, 

egyes használati cikkek (papír, tisztító és takarítószerek), a számítástechnikai és 

egyéb irodai gépek és berendezések, valamint a hőtéstechnológiai és a jármő 

beszerzések során. 

 



 

 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EL İKÉSZÍTÉSÉNEK, 

LEFOLYTATÁSÁNAK, ELLEN İRZÉSÉNEK FELEL İSSÉGI RENDJE 
 

A közbeszerzési eljárás elıkészítése 
  

IV.  

1. Az Önkormányzat minden költségvetési év elején közbeszerzési tervet készít az adott évre 

tervezett közbeszerzéseirıl közbeszerzési tárgyanként.  

 

2. A közbeszerzési tervet az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követıen, az 

abban foglalt feladatokat figyelembe véve, legkésıbb a tárgyév március 31.-éig kell 

elkészíteni, melyben szerepeltetni kell a közbeszerzési terv elkészítése elıtt indított 

közbeszerzési eljárás(oka)t is. A közbeszerzési tervet az Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és 

Ellenırzési Bizottsága hagyja jóvá. 

 

3. Elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás esetén a 

közbeszerzési tervet módosítani kell az igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 

megadva a módosítás indokát is. 

 

4. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell a több évre áthúzódó építési beruházásokat, 

továbbá a több évre vonatkozó szolgáltatásokat is. 

 

5. A közbeszerzési terv összeállítása, és annak módosítása a Polgármesteri Hivatal 

közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselıinek a feladata. Szintén ık 

gondoskodnak a közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételérıl az Önkormányzat 

honlapján. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követı évre vonatkozó 

közbeszerzési terv honlapon történı közzétételéig kell elérhetınek lennie. 

 

6. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell ırizni. 

 

7. A közbeszerzési tervnek az alábbi tartalommal kell legalább rendelkeznie: a közbeszerzés 

tárgya és mennyisége, CPV kód, irányadó eljárásrend, tervezett eljárási típus, idıbeli 

ütemezés.  

 
 



 

 

8. Az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetve piacfelmérésért, valamint a becsült 

érték megállapításáért a közbeszerzési referens felel. 

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért 

vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 12-18. §-okban foglaltakra 

tekintettel megállapított - legmagasabb összegő teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a 

továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális 

részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. 

- A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérı által a részvételre 

jelentkezık, vagy az ajánlattevık részére fizetendı díjat és kifizetést (jutalékot) is, 

amennyiben az ajánlatkérı teljesít ilyen jellegő kifizetést a részvételre jelentkezık, az 

ajánlattevık részére. 

- Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. megkerülése céljával 

megválasztani. 

 
9. Az egybeszámítási kötelezettségre vonatkozóan a Kbt. 18. §-ban foglaltak szerint kell 

eljárni. 

 

Anyagi fedezet biztosítása 
 

V. 

1. Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárást csak akkor indíthatja meg – a szerzıdés 

megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén –,: 

a) ha az Önkormányzat éves költségvetésében biztosította a szerzıdés 

megkötéséhez szükséges anyagi fedezet, vagy megfelelı biztosíték van arra, 

hogy a teljesítés idıpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll, 

b) ha az Önkormányzat támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy 

fog benyújtani. Ez utóbbi körülményre az ajánlati felhívásban fel kell hívni az 

ajánlattevık figyelmét (Kbt. 40.§ (3)-(4) bekezdése). 

 

2. Közbeszerzési eljárás megindítására csak az erre vonatkozó Pénzügyi, Jogi és 

Ellenırzési Bizottsági határozat alapján kerülhet sor. 

 

 



 

 

Az ajánlatkérı nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont szervek és 

személyek 
 

VI.  

1. A közbeszerzési eljárások elıkészítésében és lebonyolításában az alább felsorolt 

szervezetek és személyek vesznek részt: 

- Komló város polgármestere, 

- az Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési Bizottsága, 

- a Jegyzı, 

- az Aljegyzı, 

- a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselıi, 

- a Bírálóbizottság, 

- a Tárgyalóbizottság, 

- szükség esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadó. 

 

2. A közbeszerzési eljárásban részt vevı személyek, függetlenül attól, hogy az eljárásba 

az ajánlatkérı közvetlenül delegálta, vagy polgári jogi szerzıdés alapján fejtik ki 

tevékenységüket, illetve attól, hogy ezt az ajánlattevı ajánlatában kifejezetten kérte-e, 

kötelesek titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni (Kbt. 24.§). A 

titoktartási nyilatkozatnak tartalmaznia kell különösen, hogy a nyilatkozatot tevı a 

Közbeszerzési Szabályzat alapelveinek maradéktalan érvényesülése érdekében az 

eljárás során tudomására jutott információt bizalmasan kezeli, harmadik személy 

jogosulatlan hozzáférését megakadályozza.  

A titoktartási nyilatkozatot az adott közbeszerzési eljárás irataihoz kell csatolni. 

 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési Bizottság hatásköre 

 

3. A Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési Bizottság a Kbt. Második és Harmadik részében 

szabályozott eljárások során dönt az eljárások indításáról és a lefolytatandó eljárások 

fajtájáról, az eljárásba bevonandó hivatalos közbeszerzési tanácsadó személyérıl, 

valamint meghozza az eljárást lezáró döntést. 

 



 

 

4. A Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárás esetén a Pénzügyi, Jogi és 

Ellenırzési Bizottság dönt arról, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát 

fenntarthatja az elızı évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, 

építési beruházás esetén egymilliárd forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érı 

azon ajánlattevık számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek 

ugyancsak megfelelı alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az elıírt alkalmassági 

követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelı más 

szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg.  

 

5. A Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési Bizottság jóváhagyja az eljárást megindító felhívást és 

az ajánlatkérési dokumentációt, továbbá meghívásos eljárás esetén meghatározza azon 

személyek és szervezetek körét, akik/amelyek az eljárásban ajánlatot tehetnek. 

 

6. Amennyiben a közbeszerzési törvény lehetıvé teszi, hogy a nyílt eljárás helyett 

ajánlatkérı hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást (Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja) alkalmazzon, a gazdasági szereplık kiválasztásánál az alábbi 

szempontokra kell figyelemmel lennie: olyan gazdasági szereplıknek kell 

ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 

minısülnek vagy költségvetési szervek és amelyek a szerzıdés teljesítésére való 

alkalmasság feltételeit az ajánlatkérı megítélése szerint feltehetıleg teljesíteni 

tudják. A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen 

eljárásokban nem alkalmazandó.  

 
     Továbbá:                                                                                                                             

• A beszerzés tárgyához kapcsolódó profilú cég legyen 

• Megfelelı referenciákkal rendelkezzen 

• Elsısorban a Komlói Kistérség területén székhellyel rendelkezı cég legyen 

• Korábban már ajánlatkérı felé szerzıdésszerően teljesített 

 

 

 

 

 



 

 

A polgármester hatásköre 

 

7. A polgármester a Kbt. Második és Harmadik részében szabályozott eljárások során 

képviseli az ajánlatkérıt, aláírja az eljárást megindító és lezáró hirdetményeket és 

egyéb dokumentumokat (pl. a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízási 

szerzıdését), figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárást, és aláírja a közbeszerzési 

eljárás befejezését követıen kötendı szerzıdéseket. 

 

A Jegyzı feladatai 

 

8. Gondoskodik róla, hogy a közbeszerzési eljárás elıkészítése, az eljárást megindító 

felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más 

szakaszában az ajánlatkérı nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, 

szervezetek megfelelı – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és 

pénzügyi – szakértelemmel rendelkezzenek. 

 

Megfelelı szakértelemnek minısül: 

- a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, 

- a beszerzés tárgyára vonatkozó beszerzési, üzemelési, fenntartási ismeretek és 

tapasztalatok, 

- az ajánlattevık, illetve részvételre jelentkezık pénzügyi, gazdasági és mőszaki 

alkalmassága felmérésére és megítélésére vonatkozó ismeretek és tapasztalatok, 

- valamint esetenként meghatározott egyéb ismeretek és tapasztalatok megléte. 

 

9. Az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú Bírálóbizottságot hoz létre.  

 

10.  Rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, s azt a 

munkatársak munkaköri leírásában rögzíti, stb.   

 

Az Aljegyzı feladatai 

 

11. Az Aljegyzı feladata a közbeszerzési eljárás szakszerő elıkészítése és 

lebonyolításának megszervezése, irányítása. 



 

 

 

12. Az eljárást megindító felhívás jogszerőségét ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást 

megindítı felhívást nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzési, illetıleg a 

közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító felhívás 

ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. 

 

13. Levezeti – a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó 

köztisztviselıinek közremőködésével - a bontási eljárást, a bíráló bizottsági ülést, és az 

eredményhirdetést. 

 

14. Az eljárást lezáró döntést követıen figyelemmel kíséri a megkötött szerzıdések 

teljesítését. Ha a szerzıdés teljesítése nem megfelelı, tájékoztatja a Pénzügyi, Jogi és 

Ellenırzési Bizottságot, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre. Nyilatkozik a 

szerzıdés teljesítésének elismerésérıl (teljesítés – igazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról a Kbt-ben szabályozott határidın belül. 

 

A Polgármesteri Hivatalnál a közbeszerzési referensi feladatokat ellátó 

köztisztviselık feladatai 

 

15. Gondoskodnak a közbeszerzési eljárások megfelelı dokumentálási rendjérıl – az 

elıkészítéstıl az eljárás alapján kötött szerzıdés teljesítéséig terjedıen. Feladatuk 

valamennyi – az eljárás során szükséges – adminisztrációs intézkedés megtétele és az 

elıírt adatszolgáltatások teljesítése, kiegészítı tájékoztatás nyújtása az ajánlattevık 

részére, valamint a közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosítása. 

 

16. Figyelemmel kísérik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokat, változás esetén 

haladéktalanul értesítik az Aljegyzıt.  

 

17. Az eljárás elıkészítése körében helyzet-és piacfelmérést végeznek, valamint 

megállapítják a becsült értéket. 

 

18. Az Aljegyzı felügyeletével és közremőködésével, valamint megbízott külsı 

szakértıvel elkészítik az eljárást megindító felhívást és ajánlatkérési dokumentációt. 



 

 

 

19. Véleményezési és tanácsadói jogosultsággal rendelkeznek a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása során, részt vesznek a bontási eljárásban. 

 

20. A bontási eljárás után az ajánlatok felbontásáról és ismertetésérıl jegyzıkönyvet 

készítenek, melyet a bontástól számított 5 napon belül megküldenek az összes 

ajánlattevınek. 

 

21. Elkészítik a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatást, melyet az ajánlattevı(k) 

részére 3 munkanapon belül megküldenek, valamint a Kbt. 77.§ (2) bekezdés szerinti 

összegezést, melyet megküldenek az Európai Bizottság, illetıleg a Közbeszerzési 

Hatóság kérésére. 

 

22. Gondoskodnak az eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztató 

elkészítésérıl és közzétételre való feladásáról. 

 

23. Az eredményhirdetést követı nyolcadik (tizenhetedik) napon dokumentáltan 

ellenırzik azon tényeket, adatokat, amelyek közhiteles elektronikus nyilvántartásból 

ingyenesen hozzáférhetık, és megırzik azokat. 

 

24. Gondoskodnak (szükség szerint) a szerzıdés módosításáról, (rész)teljesítésérıl szóló 

hirdetmény elkészítésérıl és közzétételre való feladásáról.  

 

25. A Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásokról – 30 napon belül – értesítik a 

Közbeszerzési Hatóságot. 

 

26. A Önkormányzat éves beszerzéseirıl külön jogszabályban meghatározott minta szerint 

éves statisztikai összegzést készítenek, melyet legkésıbb a tárgyévet követı év május 

31. napjáig a Közbeszerzési Hatóságnak kell megküldeni, valamint gondoskodnak az 

éves statisztikai összegzés honlapon való közzétételérıl. 

 

 

 

 



 

 

A Bírálóbizottság feladatai 

 

27. A Bírálóbizottság tagjait a Jegyzı kéri fel és bízza meg, figyelembe véve a Kbt. azon 

rendelkezését, hogy a tagoknak a közbeszerzés tárgyának megfelelı mőszaki, 

technológiai, valamint jogi és közgazdasági szakértelemmel kell rendelkezniük. A 

Bírálóbizottság legalább három tagból áll. Amennyiben hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó bevonására kerül sor a közbeszerzési eljárásban, úgy ıt a Jegyzı köteles a 

Bírálóbizottság tagjának felkérni és megbízni. A Bírálóbizottság létrehozása során a 

Kbt. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell. 

 

28. A Bírálóbizottságba felkért és megbízott tagok maguk közül egyszerő szótöbbséggel 

elnököt választanak. Ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó tagja a 

Bírálóbizottságnak, akkor ıt kell elnöknek választani. 

A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három bizottsági tag 

jelen van. A Bírálóbizottság véleményét, döntési javaslatát egyszerő szótöbbséggel, 

nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

29. A Bírálóbizottság bírálja el a beérkezett ajánlatokat. Ennek során meg kell vizsgálnia, 

hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

30. A Bírálóbizottság az ajánlatok elbírálása során többek között az alábbi ellenırzési 

feladatokat látja el a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban: 

- jogosultsági ellenırzés (azaz jogosult-e az ajánlattevı a közbeszerzési eljárásban 

részt venni), 

- formai ellenırzés: 

� a beérkezett ajánlatok zárt, sértetlen csomagolásban érkeztek-e be, 

� az elıírásoknak megfelelı feliratokat elhelyezték-e a csomagoláson, illetve a 

benyújtott ajánlatokon, 

� az ajánlatot az elıírt példányszámban nyújtották-e be, 

� a lefőzési, összefőzési mód megfelel-e az elıírtaknak, 

� az oldalak vagy a lapok számozása megfelel-e az elıírtaknak, 

� a cégkivonat szerint jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírási 



 

 

címpéldány szerinti aláírásainak meglétét, illetıleg az elıírt szignálások 

meglétét, 

� a benyújtandó dokumentumok elıírt sorrendjének betartását,  

� stb. 

 

- a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumok ellenırzése, amennyiben azokat az 

ajánlattevı csatolta (megvannak-e, formailag megfelelıek-e, a megfelelı 

szerv/személy állította-e ki, idıbeli érvényességük fennáll-e, esetleges 

hiányosságuk van-e),  

- alkalmassággal kapcsolatban elıírt dokumentumok ellenırzése (megvannak-e, 

formailag megfelelıek-e, a megfelelı szerv/személy állította-e ki, idıbeli 

érvényességük fennáll-e, esetleges hiányosságuk van-e), 

- egyéb bekért dokumentumok ellenırzése (megvannak-e, formailag megfelelıek-e, 

a megfelelı szerv/személy állította-e ki, idıbeli érvényességük fennáll-e, esetleges 

hiányosságuk van-e),  

- a beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai ellenırzés (az ajánlat megfelel-e a 

beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai jogszabályokban elıírt feltételeknek). 

 

31. A Bírálóbizottság az ajánlatok fenti ellenırzése eredményeképpen szükség szerint a 

Kbt. elıírásainak figyelembe vételével hiánypótlást rendel el, a nyilvánvaló számítási 

hibát kijavítja, nem egyértelmő kijelentés, kirívóan alacsony ellenszolgáltatás, kirívó 

kötelezettségvállalás esetén írásban adatokat, indokolást kér az ajánlattevı(k)tıl. 

 

32. A Bírálóbizottság a munkájáról jegyzıkönyvet készít, melynek részét képezik a tagok 

indokolással ellátott bírálati lapjai. 

 

33. A Bírálóbizottság a bírálat lezárásakor írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot 

készít, melyet a Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési Bizottság részére továbbít az eljárást 

lezáró döntés meghozatalához. 

 

 

 

 

 



 

 

A Tárgyalóbizottság feladatai 

 

34. A tárgyalásos eljárásban a tárgyalást Tárgyalóbizottság folytatja le. 

 

35. A Tárgyalóbizottság a tárgyalás során az ajánlatkérı nevében jár el, ellátja a Kbt-ben 

és a dokumentációban meghatározott feladatokat. A Tárgyalóbizottság elnöke a 

tárgyalásról Jegyzıkönyvet készít, melyet haladéktalanul átad a Bírálóbizottságnak. 

 

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 

36. Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a dokumentáció 

elıkészítésébe, illetıleg – választása szerint – a közbeszerzési eljárás további 

lefolytatásába közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni.  

 

37. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának célja a közbeszerzési eljárás 

elıkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelem biztosítása; a hivatalos 

közbeszerzési tanácsadás körébe esı feladatok teljesítésében köteles személyesen részt 

venni.  

 

38. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatát képezi különösen: 

- az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció elkészítésében való 

közremőködés, 

- kiegészítı tájékoztatás nyújtása, 

- a határidık figyelemmel kísérése,  

- a bontási eljárás levezetése, 

- a Bírálóbizottság munkájában elnökként való részvétel,  

- az eljárás dokumentálásában való közremőködés. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az eljárások belsı ellenırzése 

 

VII.  

A közbeszerzési eljárások belsı ellenırzését a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

társulás belsı ellenırzési egysége végzi. A jegyzı szeptember 30-ig írásban tájékoztatót 

küld a belsı ellenırzési vezetı részére a tárgyévben folyamatban lévı és lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról. A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó vizsgálatok az 

Önkormányzat tárgyévet követı évre vonatkozó éves ellenırzési tervébe beépülnek. A 

közbeszerzési eljárások vonatkozásában a belsı ellenırzés keretében vizsgálható az 

eljárási mód kiválasztása, az elıkészítés, az elbírálás szempontjainak kiválasztása, az 

eljárás lefolytatásának szabályszerősége, a szerzıdéskötés, az eljárások nyilvánosságának 

biztosítása. Az éves ellenırzési tervben szereplı ellenırzési szempontok a 

kockázatelemzés alapján kerülnek meghatározásra. Az ellenırzés során a Költségvetési 

szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. Korm. rendelet és a Belsı ellenırzési 

kézikönyv szerint kell eljárni.   

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE 

VIII. 

 

1. A közbeszerzési eljárást – annak elıkészítésétıl az eljárás alapján megkötött szerzıdés 

teljesítéséig – írásban, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelıen, az Önkormányzat 

Iratkezelési Szabályzata szerint kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárás 

dokumentálása teljeskörő, annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed.  

 

2. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó iratokat az Aljegyzı vezeti. Amennyiben a 

közbeszerzési eljárásba tanácsadó, vagy szakértı szervezet kerül bevonásra, akkor a 

tanácsadó/szakértı szervezetnél megırzésre kerülı valamennyi eredeti iratról 

haladéktalanul másolati példányt kell az eljárás dokumentációjába helyezni. 

 

3. A Kbt. 34. §-ában meghatározott közbeszerzési eljárások dokumentálásával és az 

iratok megırzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Jegyzı felelıs. 

 



 

 

4. Az eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban 

keletkezett összes iratot az eljárás lezárultától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl 

számított 5 évig meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati 

eljárás indult, az iratokat annak jogerıs befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell 

ırizni. 

 

5. A Kbt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat, információkat, hirdetményeket 

a Önkormányzat honlapján közbeszerzési eljárásonként csoportosítva közzé kell tenni 

5 munkanapon belül. Errıl a Polgármesteri Hivatalnál közbeszerzési referensi 

feladatokat ellátó köztisztviselık gondoskodnak. 

 

AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK, AZ ELJÁRÁS SORÁN 

DÖNTÉST HOZÓ SZEMÉLYEK ÉS TESTÜLETEK FELEL İSSÉGI 

KÖRE 

IX.  

 

1. Az éves közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegzés Kbt-ben foglalt 

határidıre történı elkészítéséért és továbbításáért, az eljárások szabályszerőségéért, 

illetve jogszerőségéért, valamint az eljárások adminisztrálásáért, illetve az eljárás 

során keletkezett iratok megırzéséért, és nyilvánosságra hozataláért az Aljegyzı a 

felelıs. 

 

2. Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is – a 

Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési Bizottság a felelıs. 

 

3. A Kbt. rendelkezéseinek mellızésével lefolytatott beszerzések esetében a 

kötelezettségvállalás általános szabályai szerinti felelısség érvényesül. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

X. 

Ez a szabályzat 2009. május 28-án lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követıen 

megkezdett közbeszerzések során kell alkalmazni. A hatálybalépést megelızıen megkezdett 



 

 

közbeszerzések során a Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 162/2004. 

határozatával jóváhagyott, 2004. december 30-tól hatályos Közbeszerzési Szabályzat elıírásai 

szerint kell eljárni. 

 

Jelen szabályzat rendelkezéseit a 2007-2013 idıszakban a részben Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó forrásból 

finanszírozott közbeszerzések során a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 20-

22/B. §-aival összhangban kell alkalmazni.    

 

A szabályzatot Komló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 68/2009. (V. 29.) sz. 

határozatával jóváhagyta és a 148/2010. (X.28.) sz., a 64/2011. (V.5.), valamint a …/2012. 

(III. 29.) sz. határozataival módosította.  

 

Komló, 2012. március 29. 

 

 

 

 

 Polics József 

 polgármester 

 



 

 

1. számú melléklet 

 

Közbeszerzési eljárásokra vonatkozó értékhatárok 

2012. évben 

 

 

 

 



 

 

2. számú melléklet 
Beszállító minısítési lap 

 

1. Általános adatok:  
cégszerő megnevezés vagy név: 

képviselı/kapcsolattartó: 
cím: 
telefonszám: 
fax, e-mail: 
(külföldi cégnél magyarországi 
képviselet) 

 

2. Cégbírósági bejegyzés:  
helye, kelte, száma: 

 

3. Tevékenységi kör: (TEAOR szerint) 
 

 

4. Pénzügyi adatok:  

számlavezetı bankok nevei: 

 

számlaszámok: 

 

jegyzett tıke (tájékoztató adat) 
 

 
 

5. Felelısség biztosítás: (A 3. pontban 
felsorolt tevékenységi körökre) 

Rendelkezik-e érvényes felelısség 
biztosítással?  

Melyik biztosító társaságnál? 

Biztosítási kötvény száma: 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

Igen 
 

 Nem 
  

6. Referenciák: (A 3. pontban felsorolt tevékenységekhez illeszkedıen) 
 
 

7. Rendelkezik-e minıségirányítási 
rendszerrel? 

 

 

Minısítette hazai vagy nemzetközi 
minısítı szervezet? 

 

 
 
 
 
 

 

Igen 
 

Nem 
  

 

Igen 
 

Nem 
  

 



 

 

Érvényben van jelenleg a 
minısítés? 

 
Igen 

 
Nem 

  

 
 

Ha igen, meddig? 

  
 

----- év-------------- hó------- nap 

A minısítés azonosító adatai:  minısítı szervezet neve: 

 

minısítés száma: 
 

Amennyiben rendszerük még 
nincs minısítve, tervezik-e azt, 
 
mikor? 
 

 
 
 

Igen 
 

Nem 
  

 
 

8. Teljesítés utáni értékelés: (Az önkormányzat tölti ki!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

3. számú melléklet 
(A közbeszerzési eljárás  

folyamatábrája) 
 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 



 

 

4. számú melléklet 
(Iratminták) 

 
 

NYILATKOZAT 

Bíráló Bizottsági tag részérıl az összeférhetetlenségrıl, a szakismeretrıl, valamint a 
titoktartásról 

 
Alulírott………………….., mint a Bíráló Bizottság tagja ezennel kijelentem, hogy velem szemben a 
Komló Város Önkormányzata által  
 
„……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………...”  

 
tárgyban kiírt ………………………………………….. közbeszerzési eljárásban a 
Közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 24. § (2)–(3) bekezdéseiben 
meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Ennek alapján: 
 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás elıkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérı nevében olyan 
személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen 
gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevı gazdasági szereplıvel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevıként, részvételre jelentkezıként, alvállalkozóként 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetként az ajánlatkérı által az eljárással vagy annak 
elıkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közremőködése az eljárásban a verseny 
tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérı köteles felhívni az eljárás elıkészítésébe bevont személy vagy 
szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - 
a közbeszerzési eljárásban történı részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 

  
Alulírott ………………, mint a Bíráló Bizottság tagja ezennel kijelentem, hogy a Kbt. 22 § (3) 
bekezdése által megkövetelt, a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 
szakértelemmel rendelkezem. 
 
A közbeszerzés eljárás során tudomásomra jutott információkat üzleti titokként kezelem, és ezek 
megismerését az eljárásban nem érintett személy számára sem az eljárásban, sem az eljárás lezárása 
után nem teszem lehetıvé. 
 
 
Kelt: Komló, ……………… 
 
. ………………………………… 

  
 



 

 

5. számú melléklet 
 

 

A Bírálóbizottság kijelölése 

 

1. A közbeszerzés tárgya: 

 

2. A közbeszerzési eljárás elbírálására kijelölt Bírálóbizottság tagjai: 

………………………………. (név) ……………………. (beosztás) 

………………………………. (név) ……………………. (beosztás) 

………………………………. (név) ……………………. (beosztás) 

………………………………. (név) ……………………. (beosztás) 

………………………………. (név) ……………………. (beosztás) 

 

…………….…, ………………………… 

 

…………………………. 

ajánlatkérı 

 

A kijelölést elfogadom 

 

…………….…, ………………………… 

  

………………………………. (név) ……………………. (beosztás) 

………………………………. (név) ……………………. (beosztás) 

………………………………. (név) ……………………. (beosztás) 

………………………………. (név) ……………………. (beosztás) 

………………………………. (név) ……………………. (beosztás) 



 

 

6. számú melléklet 

 

Igazolás dokumentáció átvételérıl 
 
 
 
………………………………….., (ajánlatkérı) igazolom, hogy 

 

Cégnév: ……………………………………………. 

Székhely: ……………………………….………….. 

Telefon: ……………………………………………. 

Fax: ………………………………………………… 

Képviseli: …………………………………………... 

a(z) …………………………… tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban az 

ajánlattételhez szükséges dokumentációt megvásárolta. 

 

…………………, ………………………… 

 

 

…………………………….  ………………………… 

ajánlattevı  ajánlatkérı 



 

 

7. számú melléklet 

 

Bontási jegyzıkönyv 

 
Helyszín: 
Idıpont: 
Tárgy: 
Jelenlévık: 
 

…………………….. köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ajánlattételi határidı 

lejártáig ………. ajánlat érkezett. Valamennyi ajánlat sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. 

Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az ajánlatok bontásánál ismerteti az ajánlattevı nevét, 

székhelyét és az ajánlat bírálati szempont szerinti elemeit. 

Ezek után felbontotta az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat. 

 

Ajánlattevık: 

I. Név: 
Székhely: 
Bírálati szempontok: 
 
II. Név: 
Székhely: 
Bírálati szempontok: 
 
III. Név: 
Székhely: 
Bírálati szempontok: 
 

…………………. megállapította, hogy mindegyik ajánlattevı az ajánlattételi felhívásnak 

megfelelıen egy eredeti és …. másolati példányban nyújtotta be az ajánlatát. Ezt követıen 

megköszönte az ajánlattevık munkáját, ismertette, hogy az eljárás további menete az ajánlattételi 

felhívásnak megfelelıen alakul. …………………. tájékoztatja a jelenlévıket, hogy ……….-án 

……… órakor kerül sor az eredményhirdetésre ugyanezen a helyszínen. 

 

…………….………………. 
jegyzıkönyvvezetı 

Melléklet: jelenléti ív 



 

 

8. számú melléklet 

Bírálati lap 
 

Az ajánlatkérı hivatalos 

megnevezése: 

Komló Város Önkormányzata 

Közbeszerzési eljárás 

azonosítója: 

Az ajánlatok bontásának 

idıpontja: 

Bírálat idıpontja: 

   

Bíráló bizottsági tag neve beosztása elérhetısége (telefon) 

   

A beszerzés tárgya:  

Az eljárás típusa:  

A szerzıdéskötés tervezett 

idıpontja: 

 

Az ajánlatok bírálati 

szempontjai: 

 

A beérkezett ajánlatok értékelése: 

 

A bírálóbizottság tagjaival közösen megállapítottam, hogy az ajánlattételi felhívásban 

megjelölt ajánlattételi határidıre (……………….) összesen ……………….. db ajánlat 

érkezett. 

Az ajánlatokban foglaltakat az ajánlattételi felhívás, a hiánypótlások tartalma és a szakmai 

specifikáció feltételeivel összevetve megállapítottam, hogy 

 

……………………………………………………………………………….(döntési javaslat) 

 

 

 

 

…………......, …………………… ……………………… 

bírálóbizottsági tag 



 

 

9. számú melléklet 

 

Eredményhirdetési jegyzıkönyv 

 

Idıpont: 

Helyszín: 

Tárgy: 

Jelenlévık: 

 

………………… köszöntötte a megjelenteket, és ismertette az eredményhirdetési eljárás 

menetét. Az ajánlatok elbírálása megtörtént, az eredményt az Összegezés címő hirdetmény 

ismertetésével hirdeti ki. 

Megköszönte a részvételt, az ajánlattevık munkáját, az Összegezést a jelenlévıknek átadta, a 

távollévıknek haladéktalanul megküldi. 

 

………………..…………….. 

jegyzıkönyvvezetı 

 

Melléklet:  Jelenléti ív 

Összegezés 

 
 

 
 



 

 

15. sz. napirend 
 
Bejelentések 
 
 
Jégl Zoltán elmondta, hogy március 4-én Halász Jenı volt tőzoltóparancsnokkal 
Valpovoban vettek részt a 125 éves valpovoi tőzoltó egyesület jubileumi ünnepségén. 
 
Kispál László tájékoztatta a testületet, hogy Komlón elkészül egy 200-250 fıt befogadó, 
boxos, részben fedett szabadtéri rendezvényterület, 40 m2-es színpaddal és 16 m2-es 
zenekari árokkal, amely nagyobb szabású önkormányzati rendezvények lebonyolítására is 
alkalmas lesz tetemesen olcsóbbá téve ezáltal a programok költségeit. A megtekintésre a 
polgármester úr elfoglaltsága miatt húsvét után kerülhet sor, és szeretné, ha városi 
intézmények is igénybe vennék. 
 
Borbás Sándor a városi honlap fokozottabb igénybevételére hívta fel az intézmények és 
különbözı szervezetek képviselıit. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy dr. Kóborné Wimmer Anna, 
szakmai fıtanácsadó, az okmányiroda vezetıje, 2012. március 31. napjával nyugdíjba 
vonul. Az irodavezetı asszony 1971. óta dolgozott a városi tanács, majd az önkormányzat 
polgármesteri hivatala állományában, 2003. óta látta el az irodavezetıi feladatokat. 
Munkáját ezúton is megköszönte. Az okmányiroda vezetését április 1. napjától 
Niedermayer Éva veszi át. 
 
 
A polgármester a nyilvános ülést 18 óra 16 perckor lezárta és a további napirendek 
tárgyalására zárt ülés tartását rendelte el. 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernı  
címzetes fıjegyzı 

Polics József 
polgármester 

 


