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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
2012. november 29-i ülésérıl 

 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 13 fı képviselı. Simon János képviselı igazoltan van távol, 
Molnár Zoltánné jelezte, hogy az ülésre késve érkezik. 
 
Az ülést 15 órakor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésrıl írott és digitális 
formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester a napirend módosítására tett javaslatot: „Baranya-Víz Kft. taggyőlési 
határozatainak jóváhagyása” címő elıterjesztésben foglaltak egyrészrıl önkormányzati 
vagyonunkkal való rendelkezés körébe tartoznak, másrészrıl a vízügyi szektor átalakulása 
során a Baranya-Víz Kft. jövıjének biztosítása, és a társaság üzleti érdekének fokozott 
védelme indokolt, ezért indítványozta, hogy a testület az elıterjesztésrıl az  Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja és az SZMSZ 11.§ (3) bekezdése alapján zárt ülésen döntsön, ennek 
megfelelıen – a meghívóban foglaltaktól eltérıen – 29-es számú napirendként tárgyalják 
az elıterjesztést.  
Javasolta továbbá 28-as számú napirendként a „Tájékoztató hitelfelvételekrıl IV.” címő 
elıterjesztést, valamint zárt ülésen történı tárgyalásra 34-es számú napirendként a 
„Pókecz László fellebbezése” címő elıterjesztést felvenni. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a „Baranya-Víz Kft. taggyőlési határozatainak 
jóváhagyása” címő elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalását, melyet a képviselı 
testület kézfeltartással, 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester a napirendek tárgyalását – a módosítással együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület kézfeltartással, 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadott. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. napirend 
 

Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
E-mailben kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt idıszakban 
végzett tevékenységérıl szóló beszámoló, valamint kiosztásra került a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének beszámolója a 
foglalkoztatási helyzetrıl. 
 
Barbarics Ildikó  a Pannon Volánnal történt tárgyalásról és az ítéletrıl, a 
közfoglalkoztatásról, az önkormányzati adósságrendezésrıl, a rokkantak aktuális 
kérdéseirıl, a külföldi befektetésekrıl, valamint a bányanyitásról, a tisztaszén 
technológiáról, a főtéstámogatásról, továbbá a vállalkozókkal történt egyeztetésekrıl kért 
bıvebb felvilágosítást. 
 
Borbás Sándor a Pannon Volánnal kapcsolatban kért bıvebb tájékoztatást. A pénzügyi 
bizottság átruházott hatáskörben döntött a Pécsi úti járda részleges felújításáról, ennek 
kapcsán érdeklıdött, hogy állnak, milyen munkálatok vannak még vissza, mikorra 
várható a befejezés. 
 
Tasnádi László arról érdeklıdött, miért nem sőrítették a mindenszentek körüli idıben az 
autóbuszjáratokat, mert mindössze 5-6 járat ment a temetıbe, valamint a jövı évi Start 
munkaprogramról érdeklıdött. 
A szeptemberi ülésen jelezte, hogy a VG Zrt. közérdekő adatai nincsenek a honlapon, 
ígéretet is kapott a hiánypótlásra, de a mai napig nem történt meg. 
A Jobbik adventi kettıskereszt állítási kérelmét elutasította az illetékes bizottság, ennek 
indoklását kérte.  
 
Kispál László arról érdeklıdött, hogy Simon János személyesen vagy e-mailben mondott 
le egyes feladatairól, továbbá hogyan látja el képviselıi feladatát, ha külföldön 
tartózkodik, valamint adott-e be lemondást. 
 
Polics József a Pannon Volánnal kapcsolatban elmondta, hogy november 8-án született 
meg az I. fokú ítélet, mely kiküldésre került a képviselık részére. A bíróság azt állapította 
meg, hogy tavaly december 1-jével a közszolgáltatási szerzıdést megszőntnek tekinti és 
kötelezte Komló Város Önkormányzatát a perköltség megfizetésére, ezen kívül a 
tevékenységbıl adódó, bevétellel nem fedezett jogos költségek megtérítésére is. 
November 12-én a vagyonkezelı képviselıjével egyeztetett, ahol azt az ígértet kapta, 
hogy a tevékenység ellátására adnak egy jó ajánlatot, mivel ık szeretnék biztosítani a 
szolgáltatást Komlón. Az ajánlat 23-án megérkezett. A Pannon Volán 2011. december 1 – 
2012. december 31. közötti idıszakra 106 MFt önkormányzati támogatásra tart igényt. Az 
ítélet ellen az önkormányzat benyújtotta a fellebbezést.  



A jogos költségek és az árbevétellel nem fedezett rész mértéke még sokáig vitatható. 
Ameddig újabb közszolgáltató kiválasztására nem kerül sor, addig a Pannon Volánnak 
fenn kell tartani a szolgáltatást. Tömegközlekedés volt, van és lesz Komlón továbbra is. 
A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy mai nap 16 órakor hozzák meg a 
döntést az átmeneti téli közfoglalkoztatás biztosításáról. Azon vannak, hogy 
megpróbálják a november 30-án, illetve a december 31-én lejártakat tovább 
foglalkoztatni. Az átmeneti téli közfoglalkoztatás 6 órában történik. Az igényt 420 fıre 
adták be, jelenleg 70 fıre kötötték meg a szerzıdést 6 órás munkaviszonyra. A Start 
munkaprogram márciustól márciusig fog tartani, 9 projektben 630 fı foglalkoztatása 
valósul meg, 700 MFt támogatási igénnyel. 
A projektben vannak értékteremtı elemek is, pl. a Gorkij utcában 4 önkormányzati lakás 
kialakítása – ahol a gépészeti munkák kivételével mindent a Start munkaprogram keretén 
belül kívánnak megvalósítani, kutyatelep létrehozása, 20 ha erdısítés, betonelem gyártó 
üzem bıvítése. A kihasználatlan pincékben gombatermesztést terveznek, melyet a 
közétkeztetésben fognak értékesíteni. 
Folytatódik az önkormányzati tulajdonban lévı erdık gondozása, az illegális 
szeméttelepek felszámolása, valamint a külterületi utak rendezése. 
A program által kívánják csökkenteni az önkormányzat szociális célú kiadásait és az 
embereket visszavezetni a munka világába. 
Az önkormányzati adóssággal kapcsolatos október végi miniszterelnöki bejelentés után 
két kormányülés tárgyalta az adósságrendezést. Ez Komló esetében 2,1 Mrd Ft-os 
adósságátvállalást jelent, mely jövı június 30-ig egyedi megállapodás alapján fog 
megtörténni. Miniszteri vagy államtitkári szintő helyszíni egyeztetésre kerül majd sor, 
mivel a megállapodásokat háromoldalúvá kell átalakítani.  
A rokkantak ügyében abban bízik, hogy a december 5-i kormányülésen döntés születik. 
Egyelıre nem tudni, hogy a rokkant bányászok esetében az új elnevezéssel marad-e a 
besorolásuk és megkapják a felülvizsgálat elıtti vagy a 2012. január 1. elıtti nyugdíjukat. 
Ez a nyugdíj inflációkövetıen növekszik majd, a továbbiakban nem szükséges 
felülvizsgálatra menni.  
Az egyéb rokkantak problémája még súlyosabb, hiszen az ellátásuk mértéke sokkal 
alacsonyabb. Míg egy bányász járadékos elmehet dolgozni a járadéka mellett a 
minimálbér másfélszereséig, addig a rehabilitáltan munkát vállaló elveszíti a 
rehabilitációs járadékát, ha munkát vállal. Ezt az ellentmondást szeretnék feloldani. 
A külföldi befektetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a hulladékhasznosítási ügyben, a 
napelem üzem létesítése ügyében, továbbá több területen szóba jövı befektetési 
lehetıségekrıl tárgyaltak. Az indiaiakat a bánya, az angolokat a helyi védelmi kérdések, 
míg egyeseket a turisztika érdekelt. 
A bányanyitással kapcsolatban elmondta, hogy folyamatosak az egyeztetések, melyek 
bizottsági szinten történnek. A szászországi német partnerrel, illetve a Magyar Kormány 
partnereivel folytatnak tárgyalásokat. 
Az útfelújítás kapcsán elmondta, hogy a mőszaki átadásra a napokban kerül sor, a járda 
építése idıjárás függvényében napokon belül be fog fejezıdni. 
 



A temetıjáratok a menetrendtıl eltérıen a Mindenszentek napjaiban sőrőbben jártak, az 
utazóközönséghez igazodva. A lakosság zöme elégedett volt, mivel komolyabb 
visszajelzések nem érkeztek a hivatalhoz.  
A kettıs-kereszttel kapcsolatban elmondta, hogy született egy döntés, a határozatot ki 
fogják küldeni, semmi nem változott e kérdésben 2011. óta. 
Simon János külföldi munkavégzésével kapcsolatban elmondta, hogy decemberben fog 
lejárni a próbaideje, akkor kiderül mi lesz a jövıben. Az elıterjesztésben látszik, hogy e-
mailben küldte meg a lemondását.  
 
Kupás Tamás Levente a munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondta, hogy elsısorban 
kisvállalkozások keresik fel a hivatalt, és a rendeletrıl érdeklıdnek. A TÁMOP pályázat 
kapcsán került szóba elıször a megújuló energiaerdı telepítése, melyrıl kiderült, hogy 
olyan kötelezettségekkel járna, melyeknek hosszú távon nem lehetne eleget tenni Ezután 
felmerült, hogy a Start munkaprogramon belül mindez megoldható. 
 
dr. Vaskó Ernı a közérdekbıl nyilvános adatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a VG 
Zrt-nek korábban nem volt önálló weblapja, 3 hete azonban már rendelkezik saját 
internetes felülettel, melynek feltöltése folyamatban van. 
 
Mátyás János jónak tartja az útkialakítást és a járdafelújítást, valamint a sorompó elıtt 
kialakított járdaszigetet, azonban ez utóbbi helyett véleménye szerint inkább a Csille sor 
elıtti utat kellett volna helyreállítani.  
Bízik a Bányász nyugdíjak rendezésében.  
 
Kispál László véleménye szerint a bányásznyugdíjasoknak megjárna a bocsánatkérés. 
 
dr. Barbarics Ildikó tanácsolta, hogy a Pannon Volán tárgyalások során térjenek ki a 
távolsági közlekedés problémáira is, ugyanis az elmúlt hónapokban több visszajelzés 
érkezett, hogy vidékrıl az iskolások nem érnek be, a dolgozók pedig munkahelyükre 
késve érnek be, illetve fel sem férnek az autóbuszra a járatkimaradások miatt. 
Örömmel venné, ha a rokkantak ügye rendezıdne. A bányásznyugdíjasokkal 
kapcsolatban a bocsánatkéréssel szintén egyetért. 
Simon János lemondása után érdeklıdve várja a további fejleményeket. 
 
Borbás Sándor a Pannon Volán kapcsán kérte polgármester urat, hogy a 
minisztériumban is tartsa elıtérben a kedvezmények, árkiegészítés és ingyenes utazások 
témáját.  
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Komló Magyarszék közötti úton és a 
Mecsekjánosi úton lesz a következı felújítás. A bányászok és jogos járandóságuk 
kérdésében országosan 155 embert érintett a probléma. Komló esetében csupán pár fırıl 
van szó. Simon János és Mink Ernı jelenleg próbaidejét tölti. Simon Jánosnak a 
továbbiakban sok sikert kívánt.  



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

155/2012. (XI.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. 
 
Képviselı-testület a 140/2012. (X.25.) számú határozatát visszavonja. 
 
A képviselı-testület tudomásul veszi: 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási jegyzıkönyvében 
foglaltakat, 

- a hitelfelvételekrıl szóló tájékoztatót, 
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetrıl,  
- a Pannon Volán per állásával kapcsolatos tájékoztatót. 

 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson 
vezettesse át.  
 
Határid ı: 2012. december 15. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
Polics József polgármester a meghívottak jelenlétére tekintettel napirenden kívül 
javasolta a 9-10 sz. napirendek soron következı tárgyalását, melyet a képviselık 
kézfenntartással egyhangúlag elfogadtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. napirend 
 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
Elıadó:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
Meghívott : Peti Bálint  MEVID Zrt. igazgató 
  Varga Zsolt  Kistérségi irodavezetı  
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság, valamint az egészségügyi és szociális 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
22/2012. (XI.30.) önkormányzati  

rendelete 
 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL  
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. § 
 
Ez a Rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2012. november 29. 
 

 
Polics József        dr. Vaskó Ernı 
polgármester      címzetes fıjegyzı 



1. számú melléklet a 15/2003. (V.6.) önkormányzati rendelethez. 
 

 
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:      350,- Ft + ÁFA 
 
 
4. Bölcsıde étkezési térítési díj 
 
4.1.    Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (100 %-ot térítı)    350,-  Ft + ÁFA/adag 
4.2.   Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (50 %-ot  térítı)     175,-  Ft + ÁFA/adag 
4.3.   Felnıtt ebéd :                                                             301,-  Ft + ÁFA/adag 
 
5. A gondozásra számított intézményi térítési díj: 1.276,- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. sz. napirend 
 

Élelmezési norma emelése 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Peti Bálint   MEVID Zrt. igazgató 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester megköszönte a MEVID Zrt. eddigi tevékenységét, és a további munkához 
sok sikert kívánt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
.A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

156/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az élelmezési norma 
megemelését.  
 
A képviselı-testület a fenntartásában lévı köznevelési intézményekben az élelmezési 
norma összegét 2012. december 1. napjával az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

  
2012. december 1. napjától alkalmazott norma összege 

(Ft) + ÁFA 

Óvoda  
Tízórai  60 

     Ebéd 165 
Uzsonna 60 

Általános Iskola  
Tízórai  70 
Ebéd 240 
Uzsonna 60 

 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a normaemelés mértékérıl az intézmények 
vezetıit, valamint a szolgáltató MEVID Zrt.-t értesítse. 
 
Határid ı: 2012. december 1. 
Felelıs: Polics József   polgármester 
  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 



4. sz. napirend 
 

Tájékoztató Komló Város Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének I-III. 
negyedévi teljesítésérıl 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett az alábbiakban ismertette a Pénzügyi, jogi ellenırzési bizottság 
állásfoglalását: a költségvetési koncepcióval egyidejőleg kell tájékoztatást adni a 
pénzügyi terv teljesítésérıl. Az elıterjesztésbıl jól látszottak az intézmények bevételei, a 
helyi adóbevétel jelentıs többlete, ami több mint 50 MFt többletet jelentett. A normatív 
támogatások ütemezés szerint kerültek leutalásra, A 100 MFt-os óvadéki betét nem került 
visszafizetésre, és az ÖNHIKI elsı fordulóján 123.717.000,- Ft-ot nyertünk. Ha a 
második fordulóban is 100 MFt körüli összeg került megállapításra, akkor az 
önkormányzat ez évi mőködési hiánya 800 MFt alá csökkenhet. Mindezek 
figyelembevételével a képviselı-testület a 2012. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi 
teljesítésérıl készült tájékoztatót a 1-4. sz. mellékleteivel együtt elfogadta. 
 
Kispál László megjegyezte, hogy sokan elhagyják a várost, külföldre mennek dolgozni. 
 
Kupás Tamás Levente méltatta a városvezetés elmúlt két évben elért eredményeit. Példa 
értékőnek tartja, hogy a várost kivezették az adósság-spirálból ami más város esetében is 
minta értékő lehet.  
 
Polics József úgy gondolja az I-III. negyedéves költségvetési számok önmagukért 
beszélnek. Rengeteg teendı van még, de ebben a nehéz helyzetben is megállták a 
helyüket. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta. 
 
 

157/2012. (XI.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 2012. évi 
pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl készült tájékoztatót. 
 

A képviselı-testület a 2012. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítésérıl készült tájékoztatót a 
1-4. sz. mellékleteivel együtt elfogadja. 



 
        Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege 
(ezer forintban)          2012. 09. 30.      1. sz. melléklet 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított
eFt % eFt %

1 Intézmények mőködési bevételei 216 414  325 346  309 720  95,20 1 Mőködési kiadások 3 226 104  3 730 727  2 535 513  67,96

2 Önkormányzat sajátos bevételei 1 511 968  1 506 468  1 356 936  90,07 személyi juttatások 1 572 062  1 818 835  1 343 595  73,87
 Ezen belül:helyi adó 550 000  550 000  600 697  109,22

3
Felhalm. és tıkejellegő bev. pe. 
átv.tám.ért.bev. elızı évi kieg. 563 104  602 214  301 046  49,99 munkaadókat terhelı járulékok 418 915  464 645  329 143  70,84

4
Önkormányzatok költségvetési 
támogatása 1 915 125  2 144 788  1 414 229  65,94 dologi kiadások 1 217 077  1 422 937  852 462  59,91

5
Mőködési célú pénzeszköz-
átvétel, tám.ért.mők.bevétel 98 421  651 429  620 108  95,19 ellátottak pénzbeli juttatása 18 050  24 310  10 313  42,42

6 Elızı évi pénzm. igénybevétele 654 875  656 413  157 843  24,05 2
Mőködési célú pe-átadás, 
támog.ért.kiad., egyéb tám. 1 034 997  1 104 009  450 716  40,83

7 Értékpapír bevétele -   -   -   
Ezen belül:társadalmi és szocpol. 
juttatás 920 696  933 504  353 532  37,87

8 Hitelfelvétel 1 352 569  1 045 451  458 989  43,90 3 Felhalmozási kiadások 877 238  926 817  443 747  47,88
felhalmozási -   -   -   beruházás,pü.befektetés 701 298  748 992  377 704  50,43

mőködési 1 352 569  1 045 451  458 989  43,90 felújítás 23 055  22 139  11 967  54,05

felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad. 29 089  30 189  11 835  39,20

hiteltörl.,kölcsönnyújtás,ép.bev. 123 796  125 497  42 241  33,66
9 Kölcsön visszatérülés 3 000  3 000  2 704  90,13 4 935 773  936 013  573 597  61,28

felhalmozási -   -   2 430  
mőködési 3 000  3 000  274  9,13 5 Tartalék 241 364  237 543  -   0,00

fejlesztési céltartalék 83 366  78 557  -   0,00
mőködési céltartalék, mők.ált.tart. 157 998  158 986  -   0,00

Összesen: 6 315 476  6 935 109  4 621 575  66,64 Összesen: 6 315 476  6 935 109  4 003 573  57,73

Kiegyenlítı, függı, 
átfutó,továbbadási c. bevételek -   -   797 - 

Kiegyenlítı, függı, átfutó, 
továbbadási c. kiadások -   -   25 958  

Együtt: 6 315 476  6 935 109  4 620 778  66,63 Együtt 6 315 476  6 935 109  4 029 531  58,10

Mőködési hiteltörlesztés, kölcsön 
nyújtás, ép. beváltás

Tényleges teljesítésTényleges teljesítés
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

elıirányzat elıirányzat

 
 
 
 
 
 
 



 
      Költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatának teljesítése 
(ezer forintban)        2012. 09. 30.     2. sz. melléklet 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesí tés eredeti módosított teljesítés

GESZ 110 446 225 283 191 702 371 102 019 102 907 110 446 225 283 173 873

Kenderföld 246 307 207 598 167 273 10 266 7 125 6 959 246 307 207 598 158 383

Kodály Zoltán 189 405 124 178 124 178 7 805 7 013 7 013 189 405 124 178 124 178

Szilvás 306 463 270 634 208 175 18 831 15 516 12 513 306 463 270 634 194 591

K.V. Óvoda 0 128 608 56 619 0 8 701 4 739 0 128 608 47 834

Könyvtár 35 235 36 151 24 359 7 026 7 026 5 654 35 235 36 151 19 438

KH, Színház 68 730 80 781 61 113 10 062 10 062 6 682 68 730 80 781 51 526

Kökönyösi Oktatási Központ 995 409 1 074 917 770 812 37 738 37 738 30 119 995 409 1 074 917 739 194

Városgondnokság 266 446 611 935 546 452 84 276 84 276 68 304 266 446 611 935 515 197

Polgármesteri Hivatal 667 327 712 671 332 708 20 039 25 839 30 479 667 327 712 671 322 522

Intézmény össz.: 2 885 768 3 472 756 2 483 391 196 414 3 05 315 275 369 2 885 768 3 472 756 2 346 736

Önkormányzat 6 070 592 6 186 409 3 887 361 20 000 20 031 34 351 6 070 592 6 186 409 3 406 014

Összesen: 8 956 360 9 659 165 6 370 752 216 414 325 346 3 09 720 8 956 360 9 659 165 5 752 750

Intézményfinanszírozás -2 640 884 -2 724 056 -1 749 177 -2 640 884 -2 724 056 -1 749 177 

Kiegyenlítı, függı,továbbad. -797 25 958

Mindösszesen: 6 315 476 6 935 109 4 620 778 216 414 325 346 309 720 6 315 476 6 935 109 4 029 531

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Kötelezı elıirányzatok 
(ezer forintban)         2002. 09. 30.       3. sz. melléklet 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosítottteljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés

GESZ 74 764 89 553 55 752 19 939 22 645 14 015 15 743 108 770 99 791 0 0 4 315 4 315 0 0

Kenderföld 145 255 119 085 94 554 36 558 30 733 24 505 61 746 54 519 36 055 2 748 3 192 558 0 69 2 711 0 0

Kodály Zoltán 110 524 74 312 74 312 28 072 19 516 19 516 48 313 28 160 28 160 2 496 578 578 0 1 612 1 612 0 0

Szilvás 178 647 157 512 118 550 46 826 41 097 31 503 78 554 68 922 39 679 2 436 3 033 1 624 0 70 3 067 0 0

K.V. Óvoda 0 68 888 32 900 0 18 077 9 127 0 41 643 5 807 0 0 0 0 0

Könyvtár 17 876 18 368 11 180 5 095 5 211 2 872 12 264 12 553 5 342 0 0 19 44 0 0

KH, Színház 28 968 32 913 23 254 8 308 8 328 6 146 31 454 39 528 21 466 0 0 12 12 0 0
Kökönyösi Oktatási 
Központ 591 274 630 645 463 455 154 668 165 273 122 599 238 030 248 382 137 967 10 370 17 507 7 553 1 067 3 006 2 710 0 0

Városgondnokság 46 663 238 268 230 286 12 377 38 557 35 031 199 406 291 119 207 410 0 0 0 0 0

Polgármesteri Hiv atal 339 241 347 708 208 802 89 569 94 961 54 624 232 766 215 778 58 617 0 0 0 2 451 0

Intézmény össz.: 1 533 212 1 777 252 1 313 045 401 412 4 44 398 319 938 918 276 1 109 374 640 294 18 050 24 310 10 313 1 067 9 103 14 471 2 451 0 0

Önkormányzat 38 850 41 583 30 550 17 503 20 247 9 205 298 801 313 563 212 168 0 0 0 113 234 161 402 82 713 26 638 30 189 11 835

Összesen: 1 572 062 1 818 835 1 343 595 418 915 464 645 3 29 143 1 217 077 1 422 937 852 462 18 050 24 310 10 313 114 301 170 505 97 184 29 089 30 189 11 835

Intézmény 
megnevezése

Személyi juttatás M.adókat terh.jár. Dologi kiadás Ell.pénzb.juttat.
Pénzeszköz-átad.,támog.ért.kiadás

Mők.c.pénze.átad. Felhalm.c.pénze.átad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Kötelezı elıirányzatok 
(ezer forintban)         2012. 09. 30.       3. sz. melléklet 

Kiegyenlítı, függı

átfutó,továbbad.c.

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés

GESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 143 110 446 225 283 176 016

Kenderföld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 246 307 207 598 159 157

Kodály Zoltán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 405 124 178 124 178

Szilvás 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 1 339 306 463 270 634 195 930

K.V. Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 339 0 128 608 49 173

Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 35 235 36 151 19 528

KH, Színház 0 0 0 0 648 0 0 0 0 0 0 2 062 68 730 80 781 53 588
Kökönyösi Oktatási 
Központ 0 2 233 2 233 0 7 871 2 306 0 0 371 0 0 0 0 5 069 995 409 1 074 917 744 263

Városgondnokság 0 0 0 35 991 36 563 8 000 8 000 5 907 0 0 0 0 12 023 266 446 611 935 527 220

Polgármesteri Hivatal 0 0 3300 51 773 479 0 0 0 0 0 0 1 821 667 327 710 220 324 343

Intézmény össz.: 0 2 233 2 233 3 300 95 635 40 164 8 000 8 000 6 278 0 0 0 0 0 26 660 2 885 768 3 470 305 2 346 736

Önkormányzat 920 696 931 271 351 299 694 648 653 357 334 190 15 055 14 139 5 689 1 062 919 1 061 510 619 188 241 364 237 543 -702 3 429 708 3 464 804 1 656 135

Összesen: 920 696 933 504 353 532 697 948 748 992 374 354 23 055 22 139 11 967 1 062 919 1 061 510 619 188 241 364 237 543 25 958 6 315 476 6 935 109 4 029 531

Szoc.juttatások, segélyek Beruházási kiad. Felújítás
Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP 

vás.,), kölcsön
Pénzf.nélk.kiad.   

(tartalékok)
Összesen kiadás

Intézmény 
megnevezése

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Kötelezı elıirányzatok 
(ezer forintban)        2012. 09. 30.        3. sz. melléklet 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított

GESZ 371 102 019 102 907 0 0 35 25

Kenderföld 10 266 7 125 6 959 0 0 61 36

Kodály Zoltán 7 805 7 013 7 013 0 0 49 0

Szilvás 18 831 15 516 12 513 0 0 80 58

K.V. Óvoda 0 8 701 4 739 0 0 0 69

Könyvtár 7 026 7 026 5 654 0 0 7 7

KH, Színház 10 062 10 062 6 682 0 0 15 15
Kökönyösi Oktatási 
Központ 37 738 37 738 30 119 0 0 269 267

Városgondnokság 84 276 84 276 68 304 0 0 29 29

Polgármesteri Hivatal 25 539 25 839 30 479 0 0 0 91 95

Intézmény össz.: 201 914 305 315 275 369 0 0 0 636 601

Önkormányzat 20 000 20 031 34 351 43 793 43 793 32 749 17 17

Összesen: 221 914 325 346 309 720 43 793 43 793 32 749 653 618

Saját bevétel
OEP teljesítmény 

f inanszírozás
Engedélyezett 

létszámIntézmény 
megnevezése

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ezer forintban)    Önkormányzat szakfeladatai 2012. 09. 30.     4. sz. melléklet 

mőködési
felhalmo-

zási
Önk.által 

foly.

er. 39751 39751
mód 39751 39751
tény 28580 28580
er. 5951 364947 370898

mód 5035 304194 309229
tény 586 240724 241310
er. 65253 65253

mód 589 65253 65842
tény 589 963 1552
er. 165921 165921

mód 0 0
tény 0
er. 2500 2500

mód 1539 31122 32661
tény 926 4281 5207
er. 3464 3464

mód 1873 1873
tény 0 0
er. 2000 2000

mód 2000 2000
tény 0 0
er. 31577 77634 3350 111589 224150

mód 282 36948 82571 3551 4100 0 119393 246845
tény 2 8467 53449 3551 3350 -595 68224
er. 0

mód 121 45803 45924
tény 100 307 139181 -1170 138418
er. 30994 30994

mód 30994 30994
tény 796 30994 31790
er. 1000 270 12730 14000

mód 2489 1132 7645 11266
tény 2240 729 5526 869 9364
er. 0

mód 19161 19161
tény 14432 14432

421100

422100

493909

Hitel-
törlesztés, 

ÉP vás.
Felújítás

Beru-
házás

Pénzügyi 
befektetés

Kv. 
támogatás

370000

412000

Összesen
Kölcsön-
nyújtás

Kiegy., 
függı, 
átfutó, 
tov.ad.

Pénzforg. 
nélk.  

kiadás 
(tartalék)

Pe.átad. tám.ért. kiad., társ-i 
szoc.pol.egyéb jutt.Személyi 

juttatás

Munka-
adói 

járulék

Dologi 
kiadás

680002

692000

841112

841126

841154

841192

841402

 
 



(ezer forintban)      Önkormányzat szakfeladatai 2012. 09. 30.    4. sz. melléklet 
er. 26977 35600 17638 9104 26666 3000 118985

mód 37731 21600 16138 8515 188638 3000 275622
tény 30648 -7 7784 4514 18347 3000 64286
er. 20000 20000

mód 1642 17281 18923
tény 11971 11971
er. 202209 123796 12600 932773 1271378

mód 157209 123046 12280 932773 1225308
tény 63361 549237 612598
er. 2640884 2640884

mód 2724056 2724056
tény 1749177 1749177
er. 83366 83366

mód 78557 78557
tény 0
er. 300 136 3782 4218

mód 300 776 3142 4218
tény 266 354 1174 1011 2805
er. 1498 307 1410 3215

mód 1603 482 1162 3247
tény 1150 365 748 4 2267
er. 21105 5830 3370 430 30735

mód 21790 6279 3315 430 31814
tény 15707 4132 1340 -59 21120
er. 14947 3839 1576 330 20692

mód 15401 3999 1538 330 21268
tény 11087 2880 1099 -10 15056
er. 658560 658560

mód 658560 658560
tény 236656 236656
er. 5216 5216

mód 5216 5216
tény 1326 1326
er. 126000 126000

mód 126000 126000
tény 54531 54531
er. 7121 26220 33341

mód 7121 26220 33341
tény 382 15234 228 15844

841403

882111

882112

882113

841902

841906

841907

841908

842155

842531

882115

869041

869042

(ezer 
 
 
 



(ezer forintban)      Önkormányzat szakfeladatai 2012. 09. 30.    4. sz. melléklet 
er. 0

mód 9943 9943
tény 9740 9740
er. 0

mód 263 263
tény 276 276
er. 0

mód 460 460
tény 460 460
er. 12000 12000

mód 11510 11510
tény 7887 7887
er. 6000 6000

mód 6000 6000
tény 1480 1480
er. 30000 30000

mód 29896 29896
tény 14047 14047
er. 4700 4700

mód 4953 240 5193
tény 3975 240 4215
er. 41000 41000

mód 41000 41000
tény 3713 3713
er. 4500 4500

mód 4500 4500
tény 754 754
er. 6500 6500

mód 6500 6500
tény 970 970
er. 0

mód 0
tény 0
er. 0

mód 0
tény -983 -983
er. 9000 9000

mód 10500 10500
tény 500 500

882117

882118

882119

882201

882202

882203

882122

882123

882124

882129

889935

889936

889942

 
 
 
 



er. 0
mód 3703 3703
tény 3710 3710

er. 4800 4800
mód 9640 250 9890
tény 8902 250 9152

er. 0
mód 0
tény 0

er. 0
mód 232 232
tény 232 232

er. 0
mód 3540 3540
tény 2590 2590

er. 0
mód 49 49
tény 49 49

er. 0
mód 101 101
tény 101 101

er. 13809 13809
mód 744 9992 10736
tény 598 598

er. 2406 356 2762
mód 55 2376 506 40 2977
tény 54 1390 150 3 1597

er. 0
mód 17530 17530
tény 17500 17500

er. 0
mód 0
tény 0

er. 0
mód 80 80
tény 80 80

er. 0
mód 130 130
tény 130 130

er. 38850 17503 298801 113234 26638 920696 15055 694648 127146 241364 2640884 932773 3000 0 6070592
mód 41583 20247 313563 161402 30189 931271 14139 653357 12304 6 237543 2724056 932773 3240 0 6186409
tény 30550 9205 212168 82713 11835 351299 5689 334190 66711 0 1749177 549237 3240 -702 3405312

889969

890216

890301

890302

890441

890442

889967

890443

931301

Mindösszesen

890509

931201

931202

931204

 



5. sz. napirend 
 

2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
(dr. Barbarics Ildikó kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 12 fı.) 
 
E-mailen kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény. 
 
Az oktatási, kulturális ifjúsági és sportbizottság valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Schlapha Anett elıadta, hogy a képviselı testület feladatul szabta a hiány, a várható 
hitelfelvételeknek megfelelı nagyságrendre történı csökkentését. 800 MFt hiányérték 
elérésére akkor van lehetıség, ha a III. negyedéves beszámolóban említett 100 MFt-os 
ÖNHIKI-s támogatás beérkezik. A stabilitási tartalék zárolása és az adóbevételi többlet 
révén 900 MFt-os nagyságrendre csökkenhet a város hiánya. Egyúttal a módosítás 
keretében fontos egyedi ügyek is rendezésre kerültek a szokásos átvezetéseken 
túlmenıen. Ezek a Városgondnokság stabilitási tartalék csökkentése, az átmeneti 
foglalkoztatás indítása és a KBSK többlet támogatása. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta. 
 
 

158/2012. (XI.29.) határozata 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – az elıterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület hozzájárul, hogy a Városgondnokság – átmeneti foglalkoztatás 

bıvítése céljából – pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint: 
 
Idıszak Létszám Napi munkaidı Önrész 
   (bérek és járulékok összesen) 
   mértéke  összege 
2012.XII.1-2013.I. 31. 50 fı 6 óra 10 % 622 eFt 
2012.XII.1-2013.I. 31. 20 fı 6 óra 20 % 489 eFt 
2012.XII.1-3013.II.28. 200 fı 6 óra 10 % 3.750 eFt 
2012. I. 1-2013. II.28. 150 fı 6 óra 10 % 1.868 eFt 
 



A bér és járulékok kifizetéséhez szükséges 6.729 eFt önrészt a 2013. évi költségvetés 
terhére biztosítja, a dologi kiadásokhoz szükséges 4.400 eFt-ból 3.400 eFt önrészt a 2013. 
évi költségvetés terhére 1.000 eFt-ot a 2012. évre a közfoglalkoztatás önkormányzati saját 
rész céltartalékból biztosítja. 
 
2. A december havi heti bérkifizetéshez kapcsolódó finanszírozás túllépést a 

képviselı-testület jóváhagyja, fedezeteként a rendelkezésre álló folyó likvid 
eszközöket jelöli meg. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
23/2012. (XI.30.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL 
szóló 3/2012. (III.8.)  számú rendelet (a továbbiakban: kvr.) m ó d o s í t á s á r ó l 

 
Komló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2012. évi 
költségvetés fı elıirányzata:  
 
a./ bevétel fıösszege: 6.060.906.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 6.960.657.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 899.751.000 Ft 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
felhalmozás és felújítási célú bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 1.101.048.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 1.101.048.000 Ft-ra 
módosul. 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló 
város mőködési bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 4.959.858.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 5.859.609.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 899.751.000 Ft. 

 
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban elıírt kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint 
változnak: 
1. személyi jellegő kiadások 1.847.405.000 Ft 
2. munkaadókat terhelı járulékok 468.069.000 Ft 
3. dologi jellegő kiadások 1.442.046.000 Ft 
4. ellátottak pénzbeli juttatása 28.106.000 Ft 
5. felhalmozási kiadások  962.758.000 Ft 
6. speciális támogatások 131.380.000 Ft 
7. egyéb kiadások 2.080.893.000 Ft 
8.  költségvetési létszámkeret 616 fıben állapítja meg 
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 779 fıben állapítja meg. 
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2. § 
 

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 192.944.000 Ft-ra változik.  
 - mőködési céltartalék 132.385.000 Ft 
 - mőködési általános tartalék: 10.078.000 Ft 
 - fejlesztési céltartalék: 50.481.000 Ft. 
 

3. § 
 

(1) A Kvr. 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül: 
 
A képviselı-testület elızıeken felül felhatalmazza a polgármestert a Start-munkaprogram 
2013. január és február hónapokra áthúzódó kiadásainak, illetve a társulás munkaszervezeti 
feladatainak átvételéhez kapcsolódó mőködési többlet kiadások teljesítésére. 
 
 

4. § 
 

Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2012. november 29. 
 
 
 
 
 
dr. Vaskó Ernı         Polics József 
címzetes fıjegyzı        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Költségvetési intézmények 2012. évi elıirányzata

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

Személyi 
juttatás

Munkaadó- 
kat terhelı 

járulék

Dologi 
kiadás

Ellátot-tak 
pénzbeni 
juttatása

Mőködési 
(Áht-n 

kívüli,belüli

Felhalmo-
zási(beruh.  

felúj.)

Társ.,szoc.p.
e.jutt.tám.

Általános iskolák, óvodák, bölcs ıde

Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk. 
és Óvoda 1 1 74312 19516 28160 578 122566 1612 0 0 0 0 0 0 124178

Szilvási Nev-Okt.Közp., 
Óvoda, Ált.Isk. 2 155663 41378 64881 3162 265084 70 0 0 388 0 0 0 265542
Kenderföldi-Somági 
Ált.Isk.és Óvoda 3 120677 31010 51578 3274 206539 69 0 0 264 0 0 0 206872

Komló Város Óvoda 4 70534 18522 30551 119607 0 0 0 500 0 0 0 120107

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, Színház-
és Hangversenyterem 2 38323 9906 42149 90378 12 0 0 1216 0 0 0 91606

József A.Könyvtár és 
Múzeális Győjtemény 3 18922 5345 15777 40044 19 0 0 1143 0 0 0 41206

1 GESZ 4 84317 21062 143540 248919 4315 0 0 801 0 0 0 254035

1-4. összesen 562748 146739 376636 7014 1093137 6097 0 0 431 2 0 0 0 1103546

2 Kökönyösi Okt.Kp. 5 620891 162584 248562 21092 1053129 3026 2233 8901 0 0 0 1067289

3 Városgondnokság 6 278681 44068 283238 605987 0 0 0 35991 8000 0 0 649978

4 Polgármesteri hivatal 7 343402 94128 192717 630247 0 0 0 55173 0 2451 0 687871

1805722 447519 1101153 28106 3382500 9123 0 2233 104377 8000 2451 0 3508684

5 Önkormányzat 8 41683 20550 340893 0 403126 166602 30689 905358 779853 37388 936013 192944 3451973

1847405 468069 1442046 28106 3785626 175725 30689 907591 884230 45388 938464 192944 6960657

Felújítás Hitel, kölcsön
Tartalék(mők.

,felh.ált.)
Összesen 

Mőködési kiadás Mőködési 
kiadás 

összesen

Pénzeszköz-átadás Beruházás, 
pü-i 

befektetés

Intézmények összesen:

Önkormányzat együtt:

Jog-
cím-
cso-
port

Intézmény megnevezése Cím Alcím

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. sz. melléklet

Általános iskolák, óvodák, böcs ıde

Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda 1 1 7013 0

Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk. 2 15516 56

Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda 3 7125 36

Komló Város Óvoda 4 8701 69

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem 2 10062 15

József A.Könyvtár és Múzeális 
Győjtemény 3 7026 7

1 GESZ 4 137173 25 33

1-4 összesen: 192616 0 208 33

2 Kökönyösi Oktatási Központ 5 37738 267 21

3 Városgondnokság 6 84276 0 29 724

4 Polgármesteri hivatal 7 25839 95 1

340469 0 599 779

5 Önkormányzat 8 26010 1558468 43793 17 0

366479 1558468 43793 616 779

Mőködési bevétel
Engedélyezett 

létszám
OEP teljesítmény-

finanszírozás
Jogcím-
csoport

Intézmény megnevezése Cím Alcím
Közfoglalkoz-

tatottak 
létszáma

Önkormányzat 
sajátos bevételei

Intézmények összesen:

Önkormányzat együtt:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GESZ 3 096 -     1 006 -    34 894   801         31 593  

Kenderföldi-Somági Ált. 
Iskola 

1 358  215        2 955 -    264         82         1 036 - 

Kodály Z. Ének-zenei 
Ált.Isk.

-   

Szilvási Ált.Isk. 2 600 -     78          4 082 -    388         129       6 087 - 

Komló Város Óvoda 1 190      322        11 120 -  500         9 108 - 

József A. Városi Könyvt. 
és Muzeális Gy.

554         134        3 224  1 143      5 055  

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

5 410  1 578  2 621  1 216      10 825  

Kökönyösi Oktatási 
Központ

10 453 - 2 849 -    110        1 030      20         3 585    8 557 - 

Városgondnokság     40 413          5 511    -     7 881    38 043  

Polgármesteri Hivatal -     4 915    -     1 012           3 400    2 527 - 

Intézmények össz.: 27 861  2 971  14 811  -   -   -   8 742  -   -   -   -   20  -   -   3 796  58 201  

Önkormányzat 6  1 864  5 200  500  25 913 - 3 450  23 249  50 340 - 44 599 - 86 583 - 

Int.fin.korr. 50 340  50 340  

Együtt: 27 861  2 977  16 675  5 200  500  25 913 - 12 192  23 249  -   44 599 - -   20  -   -   3 796  21 958  

Felhalm. Önk.által 
foly.ellátás

Tartalék
Tám. ért. 
felh. kiad.

Beruházási 
kiadás

Intézmény
Személyi 
juttatás

M.adót 
terh.jár.

Dologi 
kiadás

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

(ezer forint)
2012. november 29.

Tám. ért. 
mők. kiad.

Ellátottak 
juttatásai

Összes 
kiadásMők.

Pénzeszköz-átadás
Felújítás

Költségv. 
tám.

Hitel 
törlesztés

Kölcsön 
nyújtás

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mők. Felhalm.

GESZ 35 154    4 871 -         509           801                     31 593    

Kenderföldi-Somági Ált. 
Iskola 

-         2 135            1 099    -          1 036    

Kodály Z. Ének-zenei 
Ált.Isk.

                -                       -      

Szilvási Ált.Isk. -         6 846               759    -          6 087    

Komló Város Óvoda -         9 137                 29    -          9 108    

József A. Városi Könyvt. 
és Muzeális Gy.

-            196            5 251               5 055    

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

2 284 -         11 893      1 216                  10 825    

Kökönyösi Oktatási 
Központ

14 988 -       6 431        -          8 557    

Városgondnokság 7 356 -         45 399               38 043    

Polgármesteri Hivatal 2 527 -         -          2 527    

Intézmények össz.: -          35 154    -         -         -          50 340 -       -          -             -          -                71 370      2 017         58 201         

Önkormányzat 5 319  508       1 179      57 200    22 036      24 348 - 145 700 -      2 777 -       -        86 583    

Int.fin.korr. 50 340                 50 340    

Együtt: -          40 473  -         508       1 179     -               57 200   22 036      24 348 - 145 700 -      68 593      2 017         21 958         

Összes bevétel
Felh.és 

tıkejell.bev.
Finanszí-rozás

Sajátos 
bevétel

Központo-
sított

Norm. 
állami

Hitel-felvétel
Támog.ért. 
mők.bev.

Támog.ért. 
felh.bev.

Átvett pénzeszköz
Intézmény

Pénz- 
maradvány

Mők.bev.

(ezer forint)
2012. november 29.

3. sz. mellékletElıirányzat-módosítási javaslat
(bevétel, kiadás emeléssel járó)
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 3/a. számú melléklet 
 

Önkormányzat elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás- bevétel emeléssel járó 

(ezer Ft) 
 
 

1. Bérkompenzáció (08-09.havi) 
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   11.175 
- finanszírozási kiadás      11.175 
  személyi juttatás  madót .t.jár. összesen 
 GESZ 699  188  887  
 Kenderföld 555  151  706  
 Szilvás 928  251            1.179  
 Óvoda                      1.190  322            1.512  
 Könyvtár   74    20    94  
 KH 200    53  253  
 KÖOK                     4.740                   1.279 6.019  
 Gondnokság 414  111  525  

 
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás – létszámcsökkentési pályázat  

- központi költségvetésbıl kapott támogatás   1.638 
- finanszírozási kiadás      1.638 
  személyi juttatás  madót .t.jár. összesen 
 KÖOK 1.290  348  1.638  
 

3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás – prémiumévek program  
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   3.750 
- finanszírozási kiadás      3.750 
  személyi juttatás  madót .t.jár. összesen 
 KÖOK 2.953  797  3.750  
 

4. Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások  
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   1.915 
- finanszírozási kiadás      1.915 
  személyi juttatás  madót .t.jár.   dologi kiadás   m.c.té.kiadás        összesen 
 Kenderföld     570                     570 
 Szilvás     495                      495 
 Óvoda       85          85 
 KÖOK 587  158    20     765  
  

5. Vis maior támogatás (2010. évi károk támogatása) 
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   781 
- fejlesztési célú tartalék      781 
 

6. Normatív, állami hozzájárulás – áprilisi lemondás, július havi pótigény, lemondás, átadás 
( Egyháznak Kodály Z.Ált.Isk.) 
a., Pótigény 
- normatív, állami hozzájárulás     14.867 
- mőködési célú tartalék      14.867 
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b., Lemondás 
- normatív, állami hozzájárulás     -18.181 
- mőködési célú tartalék      -8.681 

  - finanszírozási kiadás            -9.500 
  személyi juttatás  madót .t.jár. összesen 
 KÖOK -7.481  -2.019  -9.500  
c., Átadás 
- normatív, állami hozzájárulás     -21.034 
- mőködési célú tartalék      -21.034 

 
7. 138/2012.(X.15.) sz. határozat 2. sz. pontja: Stabilitási tartalék zárolása 

- hitel felvétel       -93.700 
- önkormányzat által folyósított ellátás    -25.913 
- finanszírozási kiadás      -67.787 
  személyi juttatás  madót .t.jár.  dologi kiadás        összesen 
 GESZ -4.329  -1.169    -5.498  
 Kenderföld       -3.675  -3.675  
 Szilvás -4.000     -301               -4.607  -8.908  
 Óvoda     -11.539             -11.539  
 Könyvtár -1.128     -305                  -1.433 
 KH       -2.797  -2.797 
 KÖOK                      -14.716                 -3.974               -18.690 
 Gondnokság       -9.320               -9.320 
 PMH -4.915  -1.012    -5.927 
 

8. Neckartenzlingeni támogatás Mecsekjánosi Óvoda részére 
- beruházási célú pénzeszközátvétel    508 
- fejlesztési célú tartalék      8 
- finanszírozási kiadás      500 
  beruházási kiadás  
 Óvoda 500     

 
9. 128/2012. (IX.25.) sz. határozat alapján– Flóra u. 6. lakótelek vásárlása 

- felhalmozási bevétel      1.179 
- beruházási kiadás      1.179 
 

10. 143/2012. (IX.25.) sz. határozat alapján – Carboker Kft. tulajdonában lévı 2413/28 hrsz. 
út tulajdonjogának megszerzése  
- intézményi mőködési bevétel     5.269 
- beruházási kiadás      5.269 

 
11. 4/2012.(VI.19.) MJRÖ. sz. határozat alapján  

- intézményi mőködési bevétel     50 
- munkaadót terhelı járulékok     6 
- dologi kiadás       44 
 

 KBSK támogatása 
- önkormányzatok sajátos mőködési bevételei   5.200 
- mőködési célú pénzeszközátadás    5.200 
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3/b. számú melléklet 
 

Önkormányzat és intézmények közötti, 
valamint kötelezı elıirányzatok közötti 

átcsoportosítási javaslat 
(ezer Ft) 

 
 

1. Bérkompenzáció (2012.08-09.hó) Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, Kodály Z. 
Általános Iskola része 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    -2.777 
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   2.777 
 

2. Helyi adó bevételi elıirányzat felemelése bevételi többletbıl – mőködési hitelfelvételi 
elıirányzat (hiány) csökkentése 
- önkormányzatok sajátos mőködési bevételei   52.000 
- hitelfelvétel       -52.000 
 

3. Szennyvíz fıgyőjtı csatorna kiváltása, havária munkák 
- fejlesztési célú tartalék      -20.711 
- felújítási kiadás      20.711 
 

4. Városi általános fejlesztési tartalék elıirányzata 
- fejlesztési célú tartalék      -908 
- dologi kiadás       70 
- beruházási kiadás      533 
- finanszírozási kiadás      305 
  dologi kiadás 
 Óvoda        305  
 GESZ       -260   
 KH        260   
 

5. Tervezési keret elıirányzata 
- beruházási kiadás  412000 szakfeladat  -723 
- beruházási kiadás  421100 szakfeladat  690 
- dologi kiadás       33 
 

6. 124/2012. (IX.25.) sz. határozat – Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/AB-12 
tárgyú 90/2012 (VI.21.) sz. határozat módosítása 
- beruházási kiadás  412000 szakfeladat  -1.143 
- finanszírozási kiadás      1.143 
  beruházási kiadás 
 Könyvtár        1.143   
 

7. 134/2012. (X.25.) sz. határozat 2. pontja – Polgármesteri Hivatal mélyföldszintjén lévı 
ebédlı és egyéb helyiségek szociális iroda céljából történı átalakítása 
- fejlesztési célú tartalék      -3.000 
- felújítási kiadás      -400 
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- finanszírozási kiadás      3.400 
  beruházási kiadás 
 PMH        3.400   
 

8. 142/2012.(X.25.) sz. határozat – költségvetési rendelet fejlesztési célő elıirányzatának 
módosítása: Pécsi út járdáinak részleges felújítása 
- beruházási kiadás  412000 szakfeladat  -2.000 
- felújítási kiadás  841403 szakfeladat  -3.000 
- fejlesztési célú tartalék      -938 
- felújítási kiadás  421100 szakfeladat  5.938 
 

9. 144/2012. (X.25.) sz. határozat – Petken-Menyhárt Kft. munkahely-teremtési támogatása 
- mőködési célú tartalék      -500 
- beruházási célú pénzeszközátadás    500 

 
10. 153/2012.(X.25.) sz. határozat - Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/AB-12 – 

Turisztikai célú kerékpárút kialakítása – 3. pontja: projekt elıkészítési munkára – a 
pályázat sikertelensége esetén – 254 e Ft forrás biztosítása 
- beruházási kiadás      -254 
- fejlesztési célú tartalék      254 
 

11. Ifjúság-egészégügyi gondozás elıirányzat átcsoportosítása 
- beruházási kiadás      -101 
- dologi kiadás       101 
 

12. Szakmai tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása normatíva alapján 
- fejlesztési célú tartalék      -3.562 
- dologi kiadás       1.880 
- finanszírozási kiadás      1.682 
  beruházási kiadás 
 Kenderföld        264    
 Szilvás        388   
 KÖOK     1.030   
 

13. Városgondnokság által kifizetett kártérítések (Elesett: Gyárgyán Lajosné 25e Ft, autóra 
faág zuhant: Tóbel Tímea 150e Ft) 
- mőködési célú tartalék      -175 
- finanszírozási kiadás      175 
  dologi kiadás 
 Gondnokság         175   
 

14. Átmeneti – 2012. december, 2013. január, február hónapokra – foglalkoztatás pályázati 
önerıbıl 2012. évet terhelı dologi elıirányzat 
- mőködési célú tartalék      -1.000 
- finanszírozási kiadás      1.000 
  dologi kiadás 
 Gondnokság         1.000   
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15. 6/2012.(X.8.) sz. Sikondai Településrészi Önkormányzat – Cinege köz közvilágítási 
rendszer karbantartására támogatás – Városgondnokság részére mőködési finanszírozás 
- dologi kiadás       -264 
- finanszírozási kiadás      264 
  dologi kiadás 
 Gondnokság        264    
 

 
 
 

3/c. számú melléklet 
 

Intézmények elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás – bevétel módosítással járó 

(ezer Ft) 
 
Polgármesteri Hivatal 
 

1. Szakfeladatok közötti elıirányzat átcsoportosítás 
- dologi kiadás   841126 szakfeladat  -685 
- dologi kiadás   841112 szakfeladat  81 
- dologi kiadás   841192 szakfeladat  572 
- dologi kiadás   841403 szakfeladat  32 
- munkaadót terhelı járulékok 841126 szakfeladat  -155 
- munkaadót terhelı járulékok 841192 szakfeladat  155 

 
GESZ 
 

1. Továbbszámlázott bevétel – kiadás elıirányzata 
- intézményi mőködési bevételek     35.154 
- dologi kiadás       35.154 
 

2. Hosszú távú közfoglalkoztatott támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.215 
- személyi juttatás      1.070 
- munkaadót terhelı járulékok     145 
 

3. KKTC Társulás adminisztrációs szolgáltatás átcsoportosítása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    -801 
- beruházási célú támogatásértékő bevétel   801 
- személyi juttatás      -631 
- munkaadót terhelı járulékok     -170 
- beruházási kiadás      801 
 

4. BM Kormányhivatal támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    95 
- személyi juttatás      95 
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Kenderföld-Somági Általános Iskola 
 

1. Almajuttatás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    82 
- ellátottak pénzbeli juttatása     82 

 
2. Egyéb közfoglalkoztatott – mentor támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    300 
- személyi juttatás      236 
- munkaadót terhelı járulékok     64 

 
3. Útravaló ösztöndíj 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    567 
- személyi juttatás      567 
 

4. Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    150 
- dologi kiadás       150 

 
Szilvási Általános Iskola 
 

1. Almajuttatás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    129 
- ellátottak pénzbeli juttatása     129 

 
2. B.M. Német Önkormányzat támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    30 
- dologi kiadás       30 

 
3. Egyéb közfoglalkoztatott – mentor támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    600 
- személyi juttatás      472 
- munkaadót terhelı járulékok     128 

 
Komló Városi Óvoda 
 

1. B.M. Német Önkormányzat támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    29 
- dologi kiadás       29 

 
József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Győjtemény 
 

1. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0172 Könyvvilág csoda pályázat támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    5.251 
- személyi juttatás      1.608 
- munkaadót terhelı járulékok     419 
- dologi kiadás       3.224 
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Közösségek Háza 
 

1. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0023 Garabonciások pályázat támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    5.374 
- beruházási célú támogatásértékő bevétel   300 
- személyi juttatás      3.010 
- munkaadót terhelı járulékok     425 
- dologi kiadás       1.939 

  - beruházási kiadás      300 
 

2. Nemzeti Kulturális Alap rendezvény lebonyolítás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    300 
- dologi kiadás       300 
 

3. TÁMOP-3.23/A-11/1-2012-0070 Ötletház pályázat támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    6.219 
- beruházási célú támogatásértékő bevétel   916 
- személyi juttatás      2.200 
- munkaadót terhelı járulékok     1.100 
- dologi kiadás       2.919 

  - beruházási kiadás      916 
 

 
Kökönyösi Oktatási Központ 
 

1. Hosszú távú közfoglalkoztatott támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.141 
- személyi juttatás      898 
- munkaadót terhelı járulékok     243 
 

2. Nemzeti Munkaügyi Hivatal - ösztöndíj 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    3.409 
- ellátottak pénzbeli juttatása     3.409 
 

3. Iskola alma támogatás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    176 
- ellátottak pénzbeli juttatása     176 
 

4. Mánfa Község Önkormányzata iskolai normatíván felüli támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    100 
- dologi kiadás       100 
 

5. Útravaló ösztöndíj 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    230 
- személyi juttatás      230 
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6. Útravaló ösztöndíj visszautalás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    -132 
- személyi juttatás      -132 

 
7. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    10 
- dologi kiadás       10 

 
8. Egyéb közfoglalkoztatott – mentor támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.497 
- személyi juttatás      1.178 
- munkaadót terhelı járulékok     319 

 
 
Városgondnokság 
 

1. Hosszú távú közfoglalkoztatás (2012.08-09. hó) támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    825 
- személyi juttatás      727 
- munkaadót terhelı járulékok     98 
 

2. Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    44.574 
- személyi juttatás      39.272 
- munkaadót terhelı járulékok     5.302 
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6. sz. napirend 
 

Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
(Molnár Zoltánná megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
E-mailen kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény. 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a mai nap 
folyamán tartott ülésén tárgyalta a struktúra-átalakítással kapcsolatos kérdéseket. Az ezt 
alátámasztó számítások alapján 72.096.710,- Ft összeg terheli a jövı évben 
önkormányzatunkat. A határozati javaslat 32. pontjába értelemszerően ezt az összeget kell 
beépíteni. 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, az oktatási, kulturális, ifjúsági sport, az egészségügyi 
és szociális, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést 
elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér Megkérdezte, hogy milyen körülmények között készíti elı az 
önkormányzat a következı év költségvetését? Jelentıs a 2 Mrd Ft-os adósság-átvállalás 
az állam részérıl. A köznevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok még kimunkálás 
alatt vannak, ugyanígy Magyarország 2013. évi központi költségvetése és a 2012. évi 
hitelkérelmekkel kapcsolatos ügyek is egyelıre lezáratlanok. Megváltozik a feladatellátási 
és finanszírozási rend. A normatív támogatás helyére feladat finanszírozás lép, az 
önkormányzat által elvégzett feladatok nagy részét az állam veszi át. A költségvetés 
fıösszege radikális módon csökken.  
 
Kispál László véleménye szerint a koncepció bizonytalanságban tartja a költségvetést. Itt 
van az év vége, nem tudható mi lesz az átadás-átvétellel bizonyos területeken az 
elkövetkezendı idıben. Egyes irodák még fel sem álltak, a tervezés szintjén is nagy még 
a bizonytalanság. 
 
Polics József a 2008-2009. évi önkormányzat által jóváhagyott koncepcióról beszélt. Az 
egyik 30, a másik 35 határozati pontot tartalmazott. 90 százalékban ugyanaz, mint a 
mostani 38. Vannak beterjesztett módosító javaslatok, melyekkel számolni kell. Vannak 
már elfogadott törvények is. A közneveléshez kapcsolódó törvény hétfın került 
elfogadásra: amely fél éve folyamatos egyeztetés alatt volt, ennek ellenére az abban 
foglaltakat december 15-ére végrehajtják. Idén sem lesz korábban költségvetése az 
országnak, mint eddig bármelyik elmúlt évben volt. Reményei szerint karácsonyra 
meglesz az állami költségvetés, és akkor pontosabban lehet majd számolni. Jelenleg egy 
módosító indítvány alapján dolgoznak, a koncepció célokról szól.  
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A járásokkal kapcsolatos átszervezések rendben folynak. Új elem, hogy 2013. január 1-tıl 
az óvodák és bölcsıdék kivételével a teljes bér- és az ahhoz kapcsolódó juttatások nem az 
önkormányzatot terhelik, egy feladat alapú finanszírozás fog belépni. Nem lát e téren 
bizonytalanságot.  
 
Kispál László dicséri azt a kormányzati döntést, amelynek értelmében az állam az 
adósságot átvállalja. Reméli, hogy a segítség által nem kerül majd a város a késıbbiekben 
hátrányos helyzetbe. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület –a polgármester elıterjesztésében, a bizottságok és a nemzetiségi 
önkormányzatok véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját. 
 
1. Elsıdleges cél az önkormányzat 2013. évi mőködésének biztosítása. 
 
2. A költségvetés összeállítása és végrehajtása során folyamatosan figyelembe kell 

venni és át kell vezetni a központi jogszabályok változásán alapuló strukturális és 
pénzügyi változásokat. 

 
3. A stabilitási törvény elıírásai szerint a költségvetés mőködési hiánya nem 

haladhatja meg a 2012. évi záró hitelállományt.  
 
4. A 2013. évi adósságszolgálatot a 2012. évi záró állomány figyelembevételével 

teljes évre be kell tervezni. A központi adósságátvállalás hatását a ténynek 
megfelelıen majd csak az évközi rendeletmódosítások keretében lehet átvezetni. 

 
5. Az adósságátadás során törekedni kell arra, hogy a rövidlejáratú hitelek minél 

nagyobb arányban kerüljenek átadásra. 
 
6. A kötvényhez kapcsolódó adósságszolgálatot 235 Ft/CHF árfolyam 

figyelembevételével kell megtervezni.  Az árfolyamváltozás fedezésére 
céltartalékot kell képezni 15 Ft/CHF mértékben. 

 
7. Céltartalékot kell képezni a folyamatban lévı kártérítési ügyekkel kapcsolatos 

kifizetésekre. A céltartalék értéke a 2012. december 31-én folyamatban lévı perek 
értékének 50 %-a. 
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8. Azon pályázatok esetében, ahol önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény 
pályázott, ott a fejlesztési kiadásokat, bevételeket az intézmény költségvetésében 
kell megtervezni.  

 
9. A költségvetés tervezését alá kell rendelni az ÖNHIKI-s pályázat feltételeinek 

annak érdekében, hogy az elnyerhetı többletforrás révén tovább csökkenthessük 
rövidlejáratú hitelállományunkat.  

 
10. A helyi adók tekintetében a 2012. III. negyedévi tény teljesítés 1.000.000 Ft-ra 

kerekített összegét kell alapul venni a tervezés során.  
 
11. Nem lakás célú ingatlanértékesítési, illetve üzletrész értékesítési bevétel csak 

megkötött adásvételi szerzıdés esetén tervezhetı be.  
 
12. A lakásértékesítési alap 2013. évi bevételét a 2012. évi ténybevétel 80 %-án kell 

megtervezni.  
 
13. Az intézményi saját bevételek tervezésénél a 2012. évi ténybevétel 5 %-kal 

növelten a szerkezeti változásokkal és egyszeri bevételekkel korrigáltan kell 
figyelembe venni. A bevételi terv teljesítése érdekében meg kell vizsgálni a térítési 
díjak inflációs megemelését. 

 
14. Valamennyi évközben keletkezett többletbevétel a hiány csökkentését szolgálja. 
 
15. Fejlesztési bevételek nem csoportosíthatóak át mőködési mérlegbe annak 

érdekében, hogy a kötvény adósságszolgálata fejlesztési forrásból biztosítható 
legyen.  

 
16. A fejlesztési mérleget egyensúlyban kell megtervezni.  
 
17. A kötvény kibocsátásból befolyó összegbıl még pénzmaradvány formájában 

meglévı keret terhére nem vállalható új kötelezettség, amíg a 2012. évi lehívások 
le nem zárultak és a központi adósságátvállalás részletes feltételei ismertté nem 
váltak.  

 
18. Új beruházás, felújítás csak abban az esetben indítható, ha fedezete ténylegesen 

rendelkezésre áll szerzıdéssel lekötötten, vagy elkülönített pénzeszköz formájában.  
 
19. Elınyt élveznek a rövid- és középtávon mőködési megtakarítást eredményezı 

fejlesztések. 
 
20. A hatékony forrásfelhasználás érdekében csak minimum 50 %-os támogatási arány 

mellett indítható fejlesztés.  
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21. Annak érdekében, hogy az intézmények által benyújtott pályázatok pénzügyi 
lebonyolítása ne veszélyeztesse az intézményi mőködést 50 MFt összegő 
céltartalékot kell képezni az önkormányzat költségvetésében az utófinanszírozott 
pályázati elemek áthidaló finanszírozására.  

 
22. A költségvetést bázis szemléletben a 2012. évi eredeti elıirányzatok 

figyelembevételével kell elkészíteni.  
 
23. A költségvetés mind intézményenként, mind összevontan köteles, illetve nem 

köteles feladati bontásban kell megtervezni.  
 
24. A tervezés során szerkezeti változásként át kell vezetni az önkormányzati feladatok 

átszervezésébıl adódó strukturális változásokat. 
 
25. A képviselı-testület a központi szabályozással összhangban bérfejlesztést nem 

ismer el, az esetlegesen megváltozó minimálbér hatását az intézményeknek ki kell 
gazdálkodniuk.  

 
26. Dologi kiadások növekményét a képvelı-testület nem finanszírozza. 
 
27. Intézményi körben csak jogszabály alapján kötelezıen kifizetendı jutalom 

tervezhetı. 
 
28. A béren kívüli személyi juttatások kifizetıket terhelı adóval, járulékkal növelt 

keretösszege nem haladhatja meg a 2012. évi terv szint strukturális változásokhoz 
kapcsolódó szerkezeti változással korrigált értékét. 

 
29. Az ellátotti létszámcsökkenésbıl adódó normatíva visszafizetésre céltartalékot kell 

képezni, melyet a polgármesteri hivatal költségvetésén belül elkülönítetten kell 
kezelni.  

 
30. Az intézményi költségvetésekbıl automatikusan zárolásra kerül a normatív 

korrekció összege. A zárolást az intézmény rezsi és fejlesztési kiadásai kivételével 
kiemelt elıirányzatai terhére köteles végrehajtani.  

 
31. A térségi társulás munkaszervezetének megszőnésével párhuzamosan jelentkezı 

feladatváltozást a polgármesteri hivatal költségvetésén szerkezeti változásként át 
kell vezetni. 

 
32. A képviselı-testület a kistérségi társulás mőködéséhez legfeljebb 72.096.710,-Ft 

összegő támogatást biztosít.  
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33. A kiszervezett feladatokat ellátó gazdasági társaságok és civil szervezetek 
támogatását felül kell vizsgálni az önkormányzat pénzügyi lehetıségeinek 
figyelembevételével.  

 
34. Vállalkozásfejlesztési célok elérésére a költségvetés tervezése során 10 MFt 

céltartalékot kell képezni, de ennek felhasználására csak az adóbevételi terv 
teljesülésének arányában kerülhet sor. 

 
35. A városi nagyrendezvények költségkerete külön elıterjesztésben kerül 

meghatározásra, de a megvalósításhoz biztosított önkormányzati forrás adóteherrel 
együtt nem haladhatja meg a 2012. évi eredeti elıirányzatot. A képviselı-testület 
emellett a rendezvények járulékos költségeinek biztosítása érdekében az 
önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetésében együttesen a 2012. 
évben e célra jóváhagyott keretösszegeket hagyja jóvá a nemzetközi kapcsolatok, 
polgármesteri reprezentáció, hivatali reprezentáció elıirányzatokon.  

 
36. A településrészi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok támogatása az 

elızı évivel megegyezı összegben kerül betervezésre. 
 
37. A Városgondnokság intézmény költségvetésében továbbra is szerepeltetni kell a 8 

MFt dologi jellegő elıirányzatot, mely a településrészi és a településrész területén 
élı képviselık javaslata alapján használható fel.  

 
38. Amennyiben a költségvetési hiány a költségvetés összeállítása során olyan szintet 

ér el, hogy az veszélyezteti az ÖNHIKI-s pályázat benyújtását, illetve a 
költségvetés jogszabályi kereteken belüli végrehajtását, úgy haladéktalanul 
javaslatot kell tenni további elsısorban a nem köteles feladatellátást érintı kiadási 
megtakarításokra, beleértve a fejlesztési feladtok terén történı kiadás-megtakarítást 
is.  

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

7. sz. napirend 
 

A települési szilárd hulladék kezelésével (győjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı 
igénybevételérıl szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása 
Elıadó:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
Meghívott:  Folkner Károly  cégvezetı 
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E-mailen kiküldésre került a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei 
Szövetségének véleménye a rendeletmódosításról. 
 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Mátyás János már a bizottsági ülésen felvetette, hogy a 18.§-ban a „szolgáltatást 
igénybevevık” kifejezést használ, melyet nem talál egyértelmőnek. A szerzıdést a 
tulajdonosnak kellene vállalnia és nem az igénybevevınek. A jegyzıt kérdezte arról, be 
tudják-e hajtani az elmaradt díjakat. Elmondta, hogy az elkészült hulladékudvart, 
tetszetısnek tartja. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy az említett szakasz kifejezetten az adók módjára való 
behajtásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az önkormányzati rendeletben szerepel, 
vagy sem. Azt terheli a díjfizetési kötelezettség, aki igénybe veszi a szolgáltatást. A 
bizottsági ülés utáni megbeszélés alapján megfelelınek találta az „igénybevevı” 
kifejezést és kéri, hogy így fogadják el.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

160/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével 
– megtárgyalta „A települési szilárd hulladék kezelésével (győjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı 
igénybevételérıl szóló önkormányzati rendelet módosítása” címő elıterjesztést. 
 

 
Utasítja a jegyzıt, hogy a hulladékról szóló törvény hatálybalépését követı kilencven 
napon belül vizsgálja felül Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2002. 
(VII.1.) önkormányzati rendeletét és a módosító rendelet tervezetét terjessze a képviselı-
testület elé. A felülvizsgálat során kiemelkedı szempont a társasházi üres lakások 
díjfizetési módjának rendezése, az elfogadásra kerülı, a hulladékról szóló törvényben 
foglaltak alapján. 
 
Határid ı: A hulladékról szóló törvény hatálybalépését követı kilencven napon belül 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
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A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

24/2012. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete 

 
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL  

(győjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 

KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL  

ÉS ANNAK KÖTELEZ İ IGÉNYBEVÉTELÉR İL 
szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
tv. 23.§-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján a szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az 
alábbiakat rendeli el: 
 

1. Módosító rendelkezések 
1. § 

 
A települési szilárd hulladék kezelésével (győjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 15/2002. 
(VII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „I. FEJEZET” szerkezeti egysége 
„1.” alcímre módosul. 
 

2. § 
 

A Rendelet 1. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) A rendelet hatálya Komló Város teljes közigazgatási területén levı lakás és nem lakás 
céljára szolgáló ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira, használóira, együttesen használt 
győjtıedény esetén a társasházakra, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek esetén a 
rendeletben foglalt eltérésekkel a Ptk. 685. § c) pont szerint gazdálkodó szervezetnek minısülı 
igénybevevıkre (a továbbiakban együtt: igénybevevı), továbbá a Közszolgáltatóra terjed ki a 
rendelet 1. számú mellékletében foglalt utcanévjegyzék, valamint győjtıpont jegyzék szerint.” 
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3. § 
 

A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(5) A közszolgáltatási szerzıdés tartalmazza: 
a) a felek megnevezését és azonosító adataikat, 
b) a felek nevét, címét, társasházak, lakásszövetkezetek esetén a közös képviselı nevét és 

címét továbbá természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja nevét, 
születési helyét és idejét, 

c) a szerzıdés tárgyát, 
d) a közszolgáltatás megkezdésének idıpontját, 
e) a szerzıdött tárolóedény térfogatát és darabszámát,  
f) az ellenérték megállapításának, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját, 
g) a szerzıdés idıbeli hatályát, 
h) a szerzıdött győjtıedény azonosítására vonatkozó elıírásokat,  
i) egyéb, a szerzıdı felek által lényegesnek tartott elemeket. 

A közszolgáltató által aláírt szerzıdés 1 példánya – a kitöltést és aláírást követıen – az 
igénybevevıt illeti meg.” 
 

4. § 
 

A Rendelet „II. FEJEZET FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK” szerkezeti egysége „2. 
Értelmezı rendelkezések” alcímre módosul. 
 

5. § 
 

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„4. § 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Ártalmatlanítás:  a települési szilárd hulladéknak kijelölt lerakóhelyen, illetıleg 

létesítményben történı - hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése. 
2. Átadóhely: a közterületnek az az ingatlan elıtti része (járda vagy úttest), amelyen a 

hulladékgyőjtı edényzet csak az ürítés napján (idején) helyezhetı ki az ürítés 
elvégezhetısége céljából.  

3. Átrakóállomás: a győjtıautókkal és konténerekkel összegyőjtött hulladék szállítóautókba 
való átrakása, illetve elıválogatásra kialakított terület. 

4. Győjt ıpont: a háztartásokban keletkezı hasznosításra alkalmas különbözı fajtájú, 
elkülönítetten győjtött háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló lakóövezetben, közterületen 
kialakított felügyelet nélküli folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely szabványosított 
edényzettel. 

5. Hasznosítás: a települési szilárd hulladékból a hasznosítható másodnyersanyagok (fém, üveg, 
papír, rongy, mőanyag, kerti hulladékok, stb.) újrafeldolgozása, továbbá a hulladék 
komposztálásával, elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleg ezek együttes 
alkalmazásával) új termékek, tüzelıanyag, hı- és villamos energia, stb. elıállítása. 
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6. Háztartási hulladék: a lakóépületben, valamint a lakás, üdülés és pihenés céljára használt 
épületben, továbbá az ezekhez tartozó ingatlanon rendszeresen képzıdı és a rendszeresített 
hulladékgyőjtı edényben tárolható szilárd hulladék, így például: konyhai hulladék, söpredék, 
salak, csomagolóeszközök, kisebb mérető elhasználódott háztartási eszközök és tárgyak. 
Kerti hulladék, a lakásban folytatott egyéb tevékenység gyakorlásából származó hulladék, ha 
a naponta keletkezı mennyisége nem haladja meg a szokásos mennyiséget. 

7. Hulladék átmeneti tárolása: a szükséges kezelés megtörténtéig a bomló szerves anyagot 
nem tartalmazó hulladék korlátozott ideig - legfeljebb 1 évig - tartó, az ember és az élıvilág 
egészségét, illetve a környezetkárosítást kizáró, a környezettıl elhatárolt módon, megfelelı 
mőszaki védelmi rendszerrel ellátott helyen való elhelyezése, amennyiben a hulladék 
hasznosításának vagy ártalmatlanításának lehetısége ideiglenesen korlátozott vagy nem áll 
fenn. Ilyen átmeneti tárolás történhet: 

• Átrakóállomás, 
• Hulladékudvar  

8. Hulladékgyőjtés: a hulladékoknak a keletkezési hely közelében, a környezettıl a további 
kezelés által meghatározott elhatárolt módon, korlátozott ideig történı felhalmozása és 
tárolása, amely elıkészítési mőveleteket is magába foglalhat. 

 
9. Hulladékkezelés: a hulladékokkal kapcsolatos, azok káros hatásai megakadályozását 

szolgáló eljárás, tevékenység, amely magában foglalhatja a hulladékgyőjtést, elıkezelést, 
válogatást, szállítást, hasznosítást, ártalmatlanítást. Átmeneti /ideiglenes/ tárolást, égetést, 
lerakást, mindezen tevékenységek ellenırzését, lezárt hulladéklerakók utógondozását is. 

10. Hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére és az egyes hulladékfajták 
tárolására, átrakására, elıkezelésére, illetıleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló 
telephely. 

11. Hulladékszállítás: az összegyőjtött hulladéknak a nem azonos telephelyen lévı kezelési 
helyek között megfelelı szállítójármővel, szállítóeszközzel történı szándékolt mozgása, az 
ember és élıvilág egészségét nem veszélyeztetı, illetve környezetkárosítást kizáró módon. 

12. Hulladékudvar:  a lakosság által önkéntesen beszállított hulladékok, veszélyes hulladékok 
szelektív fogadására kialakított terület. 

13. Lom (nagydarabos hulladék): a lakóépületben, a lakás, üdülés és pihenés céljára használt 
épületben felhalmozódott nagyobb mérető, használhatatlanná vált háztartási felszerelési és 
berendezési tárgy és egyéb feleslegessé vált ingóság. 

14. Szelektív hulladékgyőjtés: a települési szilárd hulladéknak meghatározott célú (hasznos 
anyag visszanyerés, hulladékminimalizálás, különleges, veszélyes anyagok kigyőjtése) 
elkülönített győjtése, amelyet szervezett formában a város egészére vagy annak egy részére 
terjesztette ki. 

15. Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkezı háztartási és egyéb a háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt keletkezı más szilárd halmazállapotú 
visszamaradt anyag, mely a külön jogszabályban meghatározott elıírások szerint 
veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék. 

16. Tiszta építési törmelék és föld: a lerakóhelyi takarásra alkalmas, kommunális hulladéktól és 
mőanyagoktól és bitumen származékoktól mentes építmény-bontásból származó törmelék, 
valamint a fenti anyagoktól mentes föld.” 
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6. § 
 

A Rendelet „III. FEJEZET” szerkezeti egysége „3.” alcímre módosul. 
 

7. § 
 

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „hulladékainak” szövegrész helyébe a „hulladékok” 
szöveg lép. 

 
(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdésében a „Sióvölgy” szövegrész helyébe a „Sióvölgyi” szöveg 

lép. 
 
(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) Az önkormányzat gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a szükséges győjtıpontok, 

valamint a lerakóhely kijelölésérıl, a létesítmények megvalósításáról és mőködtetésérıl a 
közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület ingyenes használatát az indokolt 
mennyiségő győjtıedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.” 

 
8. § 

 
A Rendelet 6. § (1) bekezdésében az „a jelen” [rendeletben] szövegrész helyébe a „az e” 
[rendeletben] szöveg kerül. 

9. § 
 

A Rendelet a 7. §-át követıen a következı 3/A. alcímmel egészül ki: 
 

„3/A A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérı rendelkezések 
7/A. § 
(1) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl a 
hulladékgazdálkodási törvényben foglaltak szerint nem gondoskodik. 

 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési 

szilárd hulladékaikat a lakossági hulladékoktól elkülönítetten győjteni és a közszolgáltatónak 
átadni. Lakossági tárolóedény esetében gazdálkodó szervezet részére befogadó nyilatkozat 
nem adható. 

 
(3) A Közszolgáltató a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó adatait a Komló város közigazgatási 

területén mőködési engedéllyel, vagy telepengedéllyel rendelkezı gazdálkodó szervezetek 
közhiteles nyilvántartásából szerzi be. A nyilvántartásban tárolt adatok változásáról a jegyzı 
értesíti a Közszolgáltatót. 

 
(4) Az a gazdálkodó szervezet, mely e rendeletben foglaltak alapján köteles a közszolgáltatást 

igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerzıdést köt az e 
rendeletben meghatározott tartalommal. 
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(5) Ha a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltató által megjelölt határidıre nem tesz eleget 

szerzıdéskötési kötelezettségének, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerzıdés 
létrehozását, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. A kár mértékének 
megállapításánál a gazdálkodó szervezetnél keletkezett hulladékmennyiség alapján e rendelet 
2. számú melléklete szerinti díjazást kell alapul venni. 

 
(6) A gazdálkodó szervezetekkel kötendı közszolgáltatási szerzıdés tartalmazza: 

a) a szerzıdı felek megnevezését (a gazdálkodó szervezet esetében: a gazdálkodó 
szervezet nevét, cégjegyzékszámát (egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási 
számát), székhelyét, adószámát és bankszámlaszámát), 

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdı napját, 
c) a teljesítés helyét és módját, 
d) a gazdálkodó szervezet által használt, az e rendeletben nevesített szabvány 

győjtıedényt őrtartalom és darabszám szerint, 
e) az ürítési gyakoriságot. 
f) a közszolgáltatás díját, 
g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, 
h) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeit, 
i) egyéb, a szerzıdı felek által lényegesnek tartott elemeket. 

 
(7) Szünetel a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség a bejelentéstıl számított 

legfeljebb egy év idıtartamra, ha a gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál 
hosszabb ideig nem gyakorolja és annak várható idıtartamát elızetesen, legalább nyolc 
nappal korábban írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentés valóságtartalmát a 
Közszolgáltató ellenırizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési idıtartam 
lejárta elıtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább három nappal 
korábban köteles a Közszolgáltató felé bejelenteni. 

 
(8) A szerzıdést a Közszolgáltató rendes felmondással nem mondhatja fel. 
 
(9) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási szerzıdést írásban, 30 napos határidıvel akkor 

mondhatja fel, ha 
a) Komló közigazgatási területén megszőnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésben 

települési szilárd hulladéka keletkezett,  
b) a tevékenységével összefüggésben keletkezett szilárd hulladékának kezelésérıl a 

hulladékgazdálkodási törvényben foglaltak szerint nem a közszolgáltatás keretében 
gondoskodik, vagy 

c) a Közszolgáltatónak megszőnik az e rendelet szabályain alapuló, a települési szilárd 
hulladék kezelésére vonatkozó kizárólagos jogosítványa. 

 
10. § 

 
A Rendelet „IV. FEJEZET A HÁZTARTÁSI HULLADÉK GYŐJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA” 
szerkezeti egysége „4. A háztartási-, valamint a gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységével 
összefüggésben keletkezett hulladék győjtése és elszállítása” alcímre módosul. 
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11. § 
 

(1) A Rendelet 8. § (2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevık számára a közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített hulladékgyőjtı edények, valamint konténer (a továbbiakban együtt: győjtıedény) 
használata kötelezı. A győjtıedény beszerzésének, bérbevételének határideje a lakás, vagy a nem 
lakás céljára szolgáló ingatlan használatbavételi engedélye kézhezvételének napja.” 
 
(2) A Rendelet 8. § (3) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(3) A hulladékszállítás 

a) a belvárosban, tömbházas területeken, illetve családi házas övezetekben heti kettı 
alkalommal történik,  

b) üdülıterületen novembertıl márciusig heti egy alkalommal, áprilistól októberig heti kettı 
alkalommal történik,  

c) Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsekjánosi és Zobákpuszta területén szeptembertıl májusig 
heti egy alkalommal, júniustól augusztusig heti kettı alkalommal történik, 

d) gyakoriságáról és idejérıl az igénybevevıt a szolgáltató írásban vagy közzététel útján 
értesíti.” 

 
12. § 

 
A Rendelet „V. FEJEZET” szerkezeti egysége „5.” alcímre módosul. 
 

13. § 
 

A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(3) A győjtıedény befogadóképességét meghaladó mennyiségben keletkezı háztartási és egyéb 
szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni. Egyéni szállításnál 1 
m3-ig ingyen, a fölött a Közszolgáltató által meghatározott díjszabás szerinti lerakási díj 
ellenében helyezhetı el. 
 

14. § 
 

A Rendelet „VI. FEJEZET” szerkezeti egysége „6.” alcímre módosul. 
 

15. § 
 

A Rendelet „VII. FEJEZET” szerkezeti egysége „7.” alcímre módosul. 
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16. § 
 

(1) A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3) A közszolgáltatás ellátásáért a közszolgáltatót az e rendelet mellékletében meghatározott díj 
illeti meg. Az alkalmazható díj legmagasabb mértékét és az igénybe vehetı kedvezményeket e 
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A rendeletben rögzített árak az ÁFA-t nem 
tartalmazzák. 
 
(2) A Rendelet 15. § (5) bekezdésében az „és/vagy” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép. 
 

17. § 
 

A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(1) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által megküldött számla ellenében köteles 
megfizetni az igénybevevı.” 
 

18. § 
 

(1) A Rendelet 19. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonost/használó” szövegrész helyébe az 
„igénybevevıt” szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 19. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos/használó” szövegrész helyébe az 
„igénybevevı” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 19. § (5) bekezdésében a „tıke” szövegrész helyébe a „tıkét” szöveg lép. 
 

 
19. § 

 
A Rendelet „VIII. FEJEZET” szerkezeti egysége „8.” alcímre módosul. 
 

20. § 
 

A Rendelet a 20. §-át követıen a következı  9. alcímmel egészül ki: 
 

„9. Záró rendelkezések” 
 

2. Hatályba léptetı rendelkezések 
 

21. § 
 

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
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3. Hatályon kívül helyezı rendelkezések 
 

22. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 2. §-a. 
 
 
Komló, 2012. november 29. 

 
 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernı        Polics József   
címzetes fıjegyzı      polgármester 
 

 
 

8. sz. napirend 
 
A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosítása 
Elıadó:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
Az egészségügyi és szociális bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
25/2012. (XI. 30.)  

önkormányzati rendelete 
 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

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

Komló Város Önkormányzatának képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § - ában, 32. § (1) bekezdésében, 32. § (3) 
bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 
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47. § (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 92. § (1)–(2), 
115. § (3) bekezdésében és a 140/C. § kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
 

3. §  
 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
(1) „A szociális ellátások iránti kérelmet – a szociális kölcsön, a szemétszállítási díj támogatás 

és a szociális célú tőzifa juttatás kivételével – Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási idıben, az egyes 
segélytípusokra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani. ” 

 
4. § 
 

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság idıtartama 

alatt, aki  

 

a) legalább 40 %-os egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi 
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minısítése alapján nem haladja 
meg a 60 %-os mértéket, 

 

b) várandós anya, 
 

c)  pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt átmenetileg, vagy véglegesen 
munkavégzésre alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésben részesül, 
terápián vagy rehabilitációban (a továbbiakban együtt: gyógykezelés) vesz 
részt, vagy az abban való részvételt vállalja, 

 

d) cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, vagy 
 

e) rendszeres gyógykezelés alatt álló daganatos beteg 
rendszeres szociális segélyre jogosult.” 
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5. § 
 

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(2) A (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolnia kell 

 

a) egészségkárosodott személy vonatkozásában a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatalnak az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot 
minısítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy 
szakvéleményét, 

b) várandós anya esetén a nıgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhes-
gondozási kiskönyvet, 

c) pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben szenvedı személy vonatkozásában a 
pszichiátriai-, vagy addiktológus szakorvos vagy kezelıorvos igazolását a 
gyógykezelésben való részvételrıl, illetve annak várható idıpontjáról, vagy a 
pszichiátriai illetve szenvedélybetegek közösségi ellátását nyújtó intézmény 
vezetıjének szakorvosi igazoláson alapuló javaslatát, 

d) cselekvıképességet érintı gondnokság alá helyezett személy vonatkozásában a 
cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezésrıl szóló jogerıs 
bírói ítéletet, vagy 

f) daganatos betegségben szenvedı személy vonatkozásában a rendszeres 
gyógykezelésrıl szóló, kezelıorvos által kiállított igazolást.” 

 
6. § 

 
Hatályát veszti a Rendelet  

a) 3. § 2. pontjában az „együttmőködési megállapodás alapján történı” szövegrész, 
b) 6. § - a, 
c) 14. § - a, 
d) 24. § - a. 
 

7. § 
 
Ez a Rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2012. november 29. 
 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernı 
 polgármester       címzetes fıjegyzı 
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9. sz. napirend 
 
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Elıadó: Polics József polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett ismertette a bizottság állásfoglalását. Szerepel a rendeletben, hogy közel 
ezer komlói kisvállalkozó mentesül az iparőzési adó alól 2013-ban. Az adórendelet 
differenciálja a Tröszt utcában dolgozó vállalkozók adóját is a oly módon, hogy a be nem 
épített- és a beépített telkeknek, valamint a sport célú telkeknek is más-más lesz az 
adóalapja. 
 
Kispál László megkérdezte, hogy a 300,-Ft/négyzetméter adó kire vonatkozik. 
 
Polics József válaszként elmondta, hogy a 300,- Ft/m2 egészségügyi területen dolgozókra 
megállapított adó a gyerekgyógyászat, háziorvosi, fogorvosi körzeti rendelıket 
leszámítva, minden magántulajdonban lévı ingatlanra vonatkozik. 
 
Kispál László üdvözli az adócsökkentést. Javasolja, hogy a magánszemélyek 
kommunális adóját 20%-kal, az építményadót 15%-kal csökkentsék. 
 
Polics József kifejtette, hogy nem adócsökkentésrıl van szó, hanem egy új adónem 
bevezetésérıl, amit eddig nem tett lehetıvé a törvény. A központi adójogszabály 
rendelkezett róla, hogy az említett területre adót vessen ki az önkormányzat. Ebbıl az 
önkormányzatnak 300.000,- Ft bevétele lesz. A polgármester megköszönte Kispál 
Lászlónak a javaslatot, és hozzátette, az SZMSZ szerint meg fogja szavaztatni. 
Fontosnak tartja, hogy Komló lakosságának biztonságos egészségügyi ellátása érdekében 
a szakrendelések továbbra is a városban mőködjenek, és ne kelljen Pécsre utazni. 
 
A polgármester Kispál László módosító javaslatát szavazásra bocsátotta, melyet a 
képviselı-testület 3 igen, 10 nem szavazattal elutasított. 
. 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi rendeletet alkotta: 
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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
26/2012. (XI.30.)  

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 
A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KA PCSOLATOS 

MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 

 30/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 
törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pécs-
Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következıket rendeli 
el: 
 

1.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének a helyi adók megállapításáról és 
a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.) 
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1/A. §-a a következı 9. ponttal egészül ki 
azzal, hogy az azt követı pontok számozása értelemszerően egyel növekszik: 
 
„9. Sportcélú telek: helyi szabályozási tervlapokon „különleges terület (sportterület), 
jele: Ks, Ks1” terület-felhasználási egységbe tartozó ingatlanon lévı telek.” 

 
2.§ 

 
A Rendelet 2. § (2) bekezdése a következı mondattal egészül ki: 
 
„A vállalkozónak minısülı adóalany kivételével, mentes a lakás céljára szolgáló 
építménnyel kapcsolatos építményadó bevallás-benyújtási kötelezettség alól az adó 
alanya.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 7. §-a következı e) ponttal egészül ki: 
 
„e) Járóbeteg ellátást szolgáló egészségügyi célú építmény: 300Ft/ m²/év” 
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4.§ 
 

A Rendelet 7/C. § helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„7/C. § 
 

a) Tröszt utca területén, épülettel 5 %-ot meghaladóan be nem épített   
ingatlanon lévı telek:                                                                       280 Ft/ m²/év, 

 
b) Tröszt utca területén, épülettel 5 %-ot meghaladóan beépített   

ingatlanon lévı telek, amennyiben az épületben tényleges gazdasági, üzleti 
tevékenység folyik az adóév elsı napján:                                          10 Ft/ m²/év, 

 
c) Sportcélú telek:                                                                                   1 Ft/ m²/év, 
 
b) a)-c) pontba nem tartozó 
 telek:                                                                                                 10 Ft/ m²/év.” 

 
5.§ 

 
A Rendelet 7/D. § (1) bekezdése a következı mondattal egészül ki: 
 
„A vállalkozónak minısülı adóalany kivételével, mentes a jelen bekezdés elsı 
mondatában felsorolt telkek utáni bevallás-benyújtási kötelezettség alól az adó alanya.” 
 

6.§ 
 

A Rendelet 8. § (2) bekezdése a következı mondattal egészül ki: 
 
„A vállalkozónak minısülı adóalany kivételével, mentes a nem lakás céljára szolgáló 
építménnyel és telekkel kapcsolatos magánszemélyek kommunális adója bevallás-
benyújtási kötelezettség alól az adó alanya.” 
 
 

7.§ 
 

A Rendelet a következı alcímmel és 21/A. §-sal egészül ki: 
 

 „Adómentesség 
21/A.§ 

 
Mentes a helyi iparőzési adó alól a Htv. 39/C. § (2) bekezdésében foglalt vállalkozó 
akinek/amelynek (vállalkozási szintő) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.” 
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8.§ 
 

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. január 1-jén lép 
hatályba. 

 
(2) E rendelet 7. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba határozott idıre 2013. december 

31-ig. 
 
 
Komló, 2012. november 29. 

 
 
     dr. Vaskó Ernı        Polics József   
    címzetes fıjegyzı      polgármester 

 
 

10. sz. napirend 
 
Belsı ellenırzési terv 2013. évre és a 2013-2017. évi stratégiai terv 
Elıadó:  Vaskó Ernı   címzetes fıjegyzı 
Meghívott: Kınigné Paskó Edina belsı ellenırzési vezetı 
  dr. Müller József  aljegyzı 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

161/2012. (XI.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a jegyzı elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta a 2013. évre vonatkozó belsı ellenırzési és a 2013-
2017. évekre vonatkozó stratégiai tervet. 
 
A képviselı-testület az 1. és 2. számú mellékletekben szereplı ellenırzési terveket 
jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenırzési terv végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással 
együtt a jegyzı beszámol a testületnek. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 



 
1. sz. melléklet 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2013. ÉVRE VONATKOZÓ 

ÉVES ELLENİRZÉSI TERVE 
 

Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe, id ıpontja  Ellenırzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, 
idıpontja 

 
Kockázatelemzés Komló Város Önkormányzat  
belsı ellenırzési terveinek elkészítéséhez 
(Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez,  
Kockázatok azonosítása a kockázatelemzés során, 
Kockázatelemzés eredménye) 
 
 
Készült: 2012. október 8. 
 

 
 
 
 
 
 
Elemzések, általános felmérések 
Komló Város Önkormányzat  
2013. évi belsı ellenırzési tervének elkészítéséhez 
 
Készült: 2012. október 08. 
 
 
 

 
A folyamatok kockázata és ellenırzése Komló Város 
Önkormányzatának belsı ellenırzési terveihez 
 
Készült: 2012. október 8. 
 
Kockázatelemzés összesítése Komló Város Önkormányzatának 
belsı ellenırzési terveihez 
 
Készült: 2012. október 8. 
 

 



 56 

Ellenırzendı 
folyamatok és 

szervezeti egységek 

Az ellen ırzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenırzés célja,  tárgya, 
terjedelme, ellenırzött 

idıszak) 

Azonosított kockázati 
tényezık (*) 

Az ellen ırzés 
típusa és 

módszerei (**) 

Az 
ellenırzés 
ütemezése 

(***) 

Erıforrás 
szükségletek 

(****) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valamennyi normatív állami 
támogatást igénybe 
intézmény  
 
2012. évi normatív állami 
hozzájárulások 
elszámolásához kapcsolódó 
– intézmények által a 
Polgármesteri Hivatal felé 
történı - adatszolgáltatások  
 
 
 

 
 
 
Cél:  az állami támogatások 
szabályszerő igénylésének és 
felhasználásának a biztosítása, 
külsı vizsgálatok során jogtalan 
igénylések miatti visszafizetési 
kötelezettségek, kamatterhek 
megelızése 
 
Tárgya:  a 2012. évben Komló 
Város intézményei által 
igénybevett normatív állami 
hozzájárulások 
 
Terjedelme:  Komló Város 
Önkormányzata  
(Polgármesteri Hivatal, ill. 
kapcsolódóan valamennyi 
állami támogatást igénybe vevı 
intézmény) 
 
Idıszak:  2012. év 
 
 

 
Az intézmények 
adatszolgáltatásának nem 
megfelelıen dokumentálása. 
 
Az adatszolgáltatásban nem a 
ténylegesen figyelembe vehetı 
adatok szerepeltetése, így a 
Polgármesteri Hivatal esetlegesen 
nem tud eleget tenni pontosan 
elszámolási kötelezettségének.  
 
Az igénylés, elszámolás 
feltételeinek nem teljes körő 
teljesítése. 
 
Az elıírt nyilvántartások nem 
vezetése, a szükséges 
dokumentumok hiánya. 
 
A jogosulatlan igénybevétel külsı 
ellenırzés során történı feltárása. 
 
Többletigénylés, visszafizetési és 
kamatfizetési kötelezettség. 
Szabályszerően igénybe vehetı 
források le nem igénylése. 
 
A költségvetési törvény folyamatos 
változtatásai nem kerülnek 
figyelembe vételre. Az intézmény 
összevonások következtében nem 
megfelelı az adatszolgáltatás és az 
információáramlás kialakulása. 
 

 
 
 
 
 
 

Pénzügyi-
szabályszerőségi 
ellenırzés 
 
 
- pénzügyi, 
számviteli és 
statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerzıdések, 
programok 
elemzése és 
értékelése; 

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013. január-
február 
 
Jelentés: 
 
2013. március 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 revizori nap 
 
 

(1 vizsgálatvezetı, 
1 ellenır) 
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Ellenırzendı 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellen ırzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenırzés célja,  tárgya, 
terjedelme, ellenırzött 

idıszak) 

Azonosított kockázati 
tényezık (*) 

Az ellen ırzés 
típusa és 

módszerei (**) 

Az 
ellenırzés 
ütemezése 

(***) 

Erıforrás 
szükségletek 

(****) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 
 
 
Komló Város 
Önkormányzatának 
közbeszerzéshez 
kapcsolódó 
gazdasági 
folyamatai 
 
 

 
 
 
 
Cél:  a közbeszerzésekre 
vonatkozó elıírások teljes 
körően betartásra kerüljenek, 
megfelelı kontrollfolyamatok 
mőködjenek, külsı ellenırzések 
által feltárt hiányosságok 
megszüntetése  
 
Tárgya:  2012. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárások, 
közbeszerzéshez kapcsolódó 
feladatok 
 
Terjedelme: Komló Város 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala közbeszerzési eljárásai, 
adatszolgáltatásai 
 
 
Idıszak:  2012. év 

 
 
 
 
A közbeszerzéshez kapcsolódó 
feladatok nem megfelelı 
szervezése, szabályozása, 
kontrollfolyamatok hiánya. 
 
Külsı ellenırzések által feltárt 
hiányosságok. 
 
A források gazdaságtalan, 
szabálytalan felhasználása. 
 
A beszerzések, beruházások nem 
szabályszerő bonyolítása. 
 
Közbeszerzési törvény elıírásainak 
figyelmen kívül hagyása. 
 
Jogszabályi változások figyelmen 
kívül hagyása. 
 
Adatszolgáltatások nem teljesítése, 
ill. nem pontos teljesítése. 
 

 
 
 
 

Pénzügyi és 
szabályszerőségi 
ellenırzés 
 
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és 
értékelése; 

 
- pénzügyi, 
számviteli és 
statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerzıdések, 
programok 
elemzése és 
értékelése; 

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013. március-
április 
 
 
Jelentés: 
 
2013. április  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 revizori nap 
(1 vizsgálatvezetı, 

 1 ellenır) 
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Ellenırzendı 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellen ırzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenırzés célja,  tárgya, 
terjedelme, ellenırzött 

idıszak) 

Azonosított kockázati 
tényezık (*) 

Az ellen ırzés 
típusa és 

módszerei (**) 

Az 
ellenırzés 
ütemezése 

(***) 

Erıforrás 
szükségletek 

(****) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzata 
 
A Német 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 
2012.évi 
gazdálkodásának 
ellenırzése 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cél:  a mőködés és a 
gazdálkodás 
szabályszerőségének és 
gazdaságosságának, a 
vonatkozó jogszabályi elıírások, 
szabályzatok betartásának 
biztosítása 
 
Tárgy:  Gazdálkodási 
folyamatok, 2012. évi 
költségvetés teljesítése 
 
Terjedelme:  Német Nemzetiségi 
Önkormányzat  
 
Idıszak:  2012. év 
 

 
 
A gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok nem megfelelı 
szabályozása. 
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó 
feladatok nem szabályszerő és 
hatékony ellátása.  
 
A költségvetés nem megfelelı 
elkészítése, nem jogszerő 
megvalósítása. 
 
A jóváhagyott elıirányzatoktól 
történı eltérés. 
 
A bevételek nem szabályszerő 
teljesítése. 
 
Szabálytalan kifizetésekbıl adódó 
kockázatok. 
 
A folyamatba épített, vezetıi 
ellenırzések nem megfelelı 
hatékonysággal mőködnek vagy 
esetleg nem mőködnek. 

 
 
 

Pénzügyi- 
szabályszerőségi  
ellenırzés 
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és 
értékelése; 

 
- pénzügyi, 
számviteli és 
statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerzıdések, 
programok 
elemzése és 
értékelése; 

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013. 
augusztus 
 
Jelentés: 
 
2013. 
augusztus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 revizori nap 
(1 vizsgálatvezetı, 
 1 ellenır) 
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* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés 

dokumentumai. 
** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet és a belsı ellenırzési kézikönyv alapján. 
*** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellen ırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi erıforrás, mely az ellenırzésre való 

felkészülés és az ellenırzés idıtartamát is tartalmazza. 
 
 
Készítette: 
 
 
Komló, 2012. október 24.   
 Kınigné Paskó Edina 
 belsı ellenırzési vezetı 
 
 



 60 

 

 
 

STRATÉGIA I  TERV  
 
 
 

Komló Város Önkormányzatának 
belsı ellenırzésére vonatkozóan 

(2013 - 2017. évekre) 

 
  
 

2012. október 
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A szervezet hosszú távú célkitőzései  A belsı ellenırzés stratégiai céljai Ellenırzés által vizsgált területek a szervezet 

és tevékenység változásai miatt 
 
 
 
 
 
Önállóan gazdálkodó és mőködı státusszal 
csak azok a nagyobb mérető intézmények 
rendelkeznek, ahol ez indokolt.  
 
Az önállóan mőködı intézmények Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezetéhez rendeltek. Így magasabb 
színvonalon, gazdaságosabban biztosított a 
gazdasági feladatok ellátása.  
 
A szociális és a bölcsıdei feladatokat kistérségi 
társulásos formában látják el, mely így 
gazdaságosabb és hatékonyabb.   
 
 

• Kötelezı és vállalt feladatok 
magas színvonalú és 
gazdaságos ellátása. 

• Folyamatos fizetıképesség 
fenntartása. 

• Szabályos mőködés. 
• Infrastruktúra folyamatos 

fejlesztése, esetlegesen 
pályázati források bevonása. 

• Munkahelyteremtés elısegítése. 
• Turizmus fejlesztése és 

ösztönzés (kiemelten a termál 
és ökoturizmust). 

• Informatikai háttér, rendszer 
fejlesztése. 

• Kistérségi együttmőködés 
szélesítése. 

• Vállalkozásfejlesztés 
támogatása. Új ipari zóna 
kialakítása. 

• Szolgáltatások bıvítése. 
 

• A gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok szabályszerőségének 
biztosítása. 

• A külsı ellenırzések által feltárt 
hiányosságok megszüntetése. 

• Minıségi javulás a pénzügyi-
gazdasági folyamatokban.  

• A feladatok gazdaságos ellátásának 
megalapozása.  

• Az intézmények "felügyeleti jellegő 
ellenırzésével" az intézményi 
gazdálkodás szabályszerőségének 
és gazdaságosságának javulása. 

• A fenntartó részére a 
megalapozottabb és racionálisabb 
döntéshozatalhoz megfelelı 
információ nyújtása.  

• A magas kockázatú és közepesen 
kockázatos folyamatok áttekintése.  

• A javaslatok hasznosulásának 
kontrollja.  

• Hatékony és gazdaságos szervezeti 
– mőködési formák kialakítása. 

• Beruházások célszerőségének és 
gazdaságosságának biztosítása. 
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Belsı kontroll rendszer értékelése Kockázati tényezık Kockázati tényezık értékelése 

 

A Belsı kontroll rendszer az új 
jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 
kialakításra került, 2010.március 29- óta 
hatályos. A régebben kialakult kontroll 
mechanizmusok mőködnek, 
szabályzatokban megjelennek.   
 
 

 
 
 
 
 
Komló Város Önkormányzat feladatai több 
ágazatot érintenek.  
 
Jelentıs az intézményhálózat nagysága. Az 
intézményeik nagy része önállóan mőködı, 
így a gazdasági szakember hiánya 
érzékelhetı a feladatellátás során.  
 
Az anyagi lehetıségeik minden esetben 
hatékony és gazdaságos feladatellátást 
indokolnak.  
 
Intézményeik speciális feladatokat is ellátnak. 
 
Gazdasági társaságaik útján is ellátnak 
önkormányzati feladatokat.  
 
 
 
 
 

A kockázati tényezık értékelése a 
"Kockázatelemzés" keretében történik. A 
kockázatelemzés minden évben elkészítésre, 
átértékelésre kerül, melynek során a fıbb 
folyamatok, a kockázati tényezık és a 
hozzárendelhetı ellenırzési pontok 
meghatározásra kerülnek. A magas 
kockázatot mutató folyamatok a következı 
év(ek) éves ellenırzési terveiben 
elsıdlegesen szerepelnek, majd a közepes 
kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe 
vételre. A következı években végrehajtásra 
kerülı külsı ellenırzések tapasztalatai 
alapján a folyamatok átértékelésre kerülnek, a 
megállapítások tükrében.  
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Belsı ellenırök felsorolása Belsı ellenırök képzettsége* Belsı ellenırök képzési tervének elemei További képzési célok a 

lehetıségek függvényében 

Kınigné Paskó Edina 

 
Gazdasági mérnök 
(pénzügyi szakirányon) 
 
Mérlegképes könyvelı - vállalkozási 
szak, államháztartási szak 
 
Adótanácsadó 
 

 
Pénzügyi-számviteli szakellenıri képzés 
 
Szakmai fórumok, továbbképzések (legalább évi 
5 alkalom) 
 
Regisztrált mérlegképes könyvelık éves 
továbbképzése (államháztartási szak) 
 
 

 
 
 

Dr. Major Alexandra 
 
 
 

 
 
 
Jogász 
 
 

 
Szakmai fórumok, továbbképzések (legalább évi 
5 alkalom, melybıl legalább 1 közbeszerzési 
témában) 
ÁBPE-továbbképzés I. 

Kaprényi Róbert 

 
 
Okleveles közgazdász 
Német-magyar szakfordító 

 
Szakmai fórumok, továbbképzések (legalább évi 
5 alkalom) 
 
ÁBPE-továbbképzés I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Belsı Ellenırök 
Magyarországi Szervezetének 
(BEMSZ) szervezésében 
megvalósuló képzéseken való 
részvétel. 
 
 

 
* Legmagasabb iskolai végzettség, egyéb szakirányú képesítés. 
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Belsı ellenırzési fejlesztési terv elemei Szükséges ellenıri létszám 

szintenkénti bontásban 
Belsı ellenırzés tárgyi és 

információs igénye 

 A belsı ellenırzés minıségét és lehetıségeit több 
ponton kívánjuk fejleszteni, az alábbi eszközökkel: 
 

• folyamatos továbbképzésekkel, 
• az ellenırök folyamatos képzésével, melyek 

során újabb képesítéseket szereznek,  
• az önkormányzatról szerzett információk 

folyamatos győjtésével,  
• a tárgyi feltételek bıvítésével, a technikai háttér 

frissítésével, 
• a rendelkezésre álló szakmai anyagok 

(könyvek, folyóiratok) körének bıvítésével, 
• konzultáció az azonos tevékenységet ellátó 

szervezetekkel, a tapasztalatok hasznosítása, 
• a vizsgálatok tapasztalatainak összefoglaló 

értékelésével, 
• az ÁSZ önkormányzatokat érintı 

megállapításainak közös hasznosításával (az 
összefoglaló jelentés alapján is), 

• folyamatos konzultációval, 
• jogszabályi változások nyomon követésével, 
• kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, 
• az anyagi lehetıségek figyelembe vételével a 

kapacitás bıvítése révén, 
• szakmai napok szervezésével, 
• tagsággal és aktív részvétellel a belsı ellenırök 

klubjában. 
 

Komló Város Önkormányzatának és 
intézményeinek belsı ellenırzését a 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás belsı 
ellenırzési egysége látja el. Jelenleg 
1 fı belsı ellenırzési vezetı és 2 fı 
teljes munkaidıs belsı ellenır 
tevékenykedik.  A rendelkezésre álló 
ellenıri kapacitások 45-50%-a 
fordítódik Komló Város 
Önkormányzatának és 
intézményeinek ellenırzéseire. 
 
Indokolt esetben más területrıl is 
lehetıség van munkatárs bevonására. 
 
Szükség esetén külsı erıforrás - 
szakértı - is bevonásra kerülhet.  
 
 

A belsı ellenırzési egység 
rendelkezésére áll két külön zárható 
irodahelyiség. Zárható szekrények a 
belsı ellenırzési iratok tárolásához 
szintén rendelkezésre állnak. A 
feladatok ellátásához három asztali 
számítógép egy nyomtatóval áll 
rendelkezésre, melyeken internet 
hozzáférés is biztosított. 
Rendelkezésünkre áll a helyszíni 
ellenırzésekhez egy laptop. Továbbá 
biztosított az Opten Jogtár hozzáférés 
is az ellenırök számára. Szakkönyvek 
folyamatosan beszerzésre kerülnek. 
A Perfekt Zrt. költségvetési klubjának, 
mely az aktuális témákban évi több 
alkalommal szervezett elıadáson való 
részvételi lehetıséget jelent, ill. a 
Saldo Klubnak is tagjai vagyunk. A 
klubtagság keretében szakkönyveket, 
szakmai folyóiratokat, elıadásokon 
való részvételt, tanácsadást 
biztosítanak önkormányzati területre 
vonatkozóan. Továbbá a Saldo Zrt. 
Belsı ellenırök klubjában is tagok 
vagyunk, követjük az aktuális témákat, 
részt veszünk az elıadásokon, 
konzultációkon. 
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Dátum: 2012. október 18. 
 
 
 
 
Készítette:                                                                                                      Jóváhagyta: 
   
 
 
 
 
Kınigné Paskó Edina                                             Polics József                dr. Vaskó Ernı  
belsı ellenırzési vezetı  polgármester        címzetes fıjegyzı 
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11. sz. napirend 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás jövıbeni szerepe és 
feladatvállalása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott: Varga Zsolt  Kistérségi irodavezetı 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

162/2012. (XI.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás jövıbeni szerepérıl és a feladatvállalásról szóló elıterjesztést. 
 

1.) A képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. 
költségvetési koncepciójának határozati pontjait jelen elıterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

2.) A képviselı-testület vállalja, hogy a jelen elıterjesztés 1. számú mellékletében 
szereplı elıterjesztés 1/a. mellékletében Komló Város Önkormányzat számára 
megállapított mőködési támogatást biztosítja. 

  
3.) A képviselı-testület megköszöni a Kistérségi Iroda dolgozóinak a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás eredményes mőködése érdekében eddig végzett 
munkáját. 
 
 

Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
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Komlói Kistérség  

Többcélú Önkormányzati Társulás 
7300 Komló, Városház tér 3. 

Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@axelero.hu 
 

 
Tárgy: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  

2013. évi költségvetési koncepciója 
                                                     Készítette: Kiss Béláné 

 
E l ı t e r j e s z t é s 

 
Készült: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 

2012. november 29-i ülésére 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§ szerint a következı évre 
vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30-ig kell benyújtani, 
valamint elfogadtatni a képviselı testülettel. A társulások esetében a képviselıtestület 
hatáskörét a társulás tanácsa, a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási 
tanács elnöke gyakorolja. 

A fentiek alapján az elıkészített költségvetési koncepciót a Társulási Tanács elé kell  

terjeszteni.  

A koncepció összeállítása során át kell tekinteni a Társulásnak és a Munkaszervezetnek, a 
fenntartott önállóan mőködı intézményeknek 2013. évre vonatkozó feladatait és a bevételi 
forrásokat. 
 
Meghatározó jelentıséggel bír a 2013. évi költségvetés tervezésében, hogy megváltoztak a 
helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozások. Ennek lényeges eleme a társulási 
rendszer átalakítása. Jogszabályi háttér: 
        - 2012. január 1-én hatályba lépett: 
          Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont a szabad társulás elve 
          Alaptörvény 34. cikk (2) bekezdés  kötelezı társulás lehetısége 
        - 2013. január 1-én hatályát veszti: 
          A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi   
          CXXXV. törvény 
          A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2001. évi CVII.  
          törvény. 
         -2013. január 1-jén hatályba lép: 
          Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (IV. fejezet: A helyi  
          önkormányzatok társulásai)- továbbiakban: Mötv. 
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Önmagában azzal, hogy ezek a törvények hatályukat vesztik, nem szőnik meg a társulás, 
hanem a szabad társulás alkotmányos elve alapján, a jelenlegi társulási megállapodás és a 
szervezeti- és mőködési szabályzat szerint mőködik tovább. A törvényalkotó elıírja azonban, 
hogy a társulási megállapodást 2013. július 1-ig olyan módon kell módosítani, hogy az ne 
legyen ellentétes az új önkormányzati törvény IV. fejezetével.      

Az egyik jelentıs változás a társulások munkaszervezetének státusát, illetıleg a társulások 
jogi személyiségét érinti, csak jogi személyiséggel rendelkezı társulások mőködhetnek, e 
feltételnek a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megfelel. A társulási 
tanácsnak az Mötv. 94. § szerint mőködnie kell 2013. január 1-jét követıen is, a tv. 95. § (4) 
bekezdése értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések elıkészítése, 
végrehajtás szervezése) eltérı megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri 
hivatala látja el, ezt a Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Fıosztálya 
állásfoglalása szerint úgy kell értelmezni, hogy munkaszervezet nem mőködhet. A társulás 
által létrehozott költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetésének idıpontjáról a 
megszüntetı okiratban kell rendelkezni (az Áht. 11. § (7) bekezdése szerint). Az 
államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettségére vonatkozóan – átszervezés, 
megszüntetés esetére – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban 
Korm. rendelet) tartalmaz részletes szabályokat. A Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy átszervezéssel, a jogutódlással, illetve jogutód nélkül véglegesen 
megszőnéssel érintett államháztartási szervezet az alapító szerv által meghatározott 
fordulónappal, illetve a megszőnés napjával, leltárral és záró fıkönyvi kivonattal 
alátámasztott beszámolót köteles készíteni. A társulás megszőnése esetén a társulásban ellátott 
kötelezı feladatokat a településeken a jövıben is biztosítani kell. 
 
A társulás további mőködésével kapcsolatos egyeztetéseken a 2013. évre vonatkozó 
számítások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a feladatok nagyobb része vonatkozásában 
lényegesen gazdaságosabb, és szakmailag is megalapozottabb azokat a társulás keretében 
ellátni. 
 
A fentiek ismeretében a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 
43/2012. (X.31.) sz. Tct. határozatában döntött arról, hogy a Társulás, a Kistérségi Iroda, a 
Szociális Szolgáltató Központ, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szilvási 
Bölcsıde tekintetében változatlan formában látja el feladatait 2013. évben és a 
tagönkormányzatok biztosítják a mőködéshez szükséges normatíván és saját bevételen felüli 
hozzájárulást a 2013. évi költségvetésben meghatározott mértékben. A költségek 
racionalizálása érdekében a Tanács 6 tagú ad hoc bizottságot hozott létre, melynek tagjai a 
Társulás elnöke, a Társulás alelnökei, valamint a Társulás bizottságának elnökei. Az ad hoc 
bizottság javaslatait 2012. november 30. napjáig a Társulás Tanács elé tárja. 
 
Az ad hoc bizottság az alábbi 2013. évi költségvetést meghatározó intézkedéseket javasolja a 
Társulási Tanácsnak: 
 

• Miután a munkaszervezet fennmaradását a jogszabály nem teszi lehetıvé, és 
mőködéséhez a központi költségvetés sem biztosít támogatást a Társulás Tanácsa 
döntsön a Kistérségi Iroda 2012. december 31-i megszüntetésérıl, 2 fı 
létszámleépítésérıl, 1 fı áthelyezésérıl a Klebersberg Kuno Intézményfenntartó 
Központba, 5 fı áthelyezésérıl Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalába. A Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába áthelyezett 
közalkalmazottak áthelyezésének idıpontja 1 fı esetében 2012. november 30., 4 fı 
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közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésének idıpontja  2012 december 31. A 
Polgármesteri Hivatalba történı átvétel idıpontja 2013. január 1. 

 
• A munkaszervezet általános jogutódja a feladatok ellátásában Komló Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala legyen.  A Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalába áthelyezett dolgozókkal együtt átadásra kerül a feladat 
ellátásához szükséges eszköz állomány. A Kistérségi Iroda további eszközét Komló 
Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó szervezet veszi át. A eszközök átadásának 
javasolt idıpontja: 2012. november 30.  

 
• A belsı ellenırzés, az informatikai feladatok az építési hatósági feladatok, a tőz- és 

munkavédelmi feladatok ellátásához 2012. november 30. hatállyal kerüljön átadásra a 
Társulás Dacia Sd Logan Arctic személygépkocsija. 

 
• Javasolja a környezetvédelmi feladatok felmondását, azzal, hogy amennyiben a 

feladatellátására felmerül igény, azt eseti szerzıdésben kell elvégezni. Várható 
megtakarítás 2 057 ezer Ft. 

 
• A tőzvédelmi feladatok ellátását fıállású alkalmazott útján kívánja ellátni. Várható 

megtakarítás 900 ezer Ft 
 

• A NEFELA jégesı elhárítási egyesület támogatása csökkenjen 500000,- Ft-ra. 
 

 
• A gépjármőhöz kapcsolódó költségeket 500000,- Ft-ban javasolja megállapítani. 
 

Amennyiben a javaslatokat a Társulási Tanács elfogadja, az alábbiakat figyelembe véve kell a 
társulás 2013. évi költségvetését elkészíteni. 
 
A Munkaszervezet 2012. december 31-i megszőnéséhez kapcsolódó létszámleépítés kiadásait, 
illetve a 2012. december havi személyi juttatásokat és azok járulékait tervezni kell, ezekben a 
jogutód a Társulás. A Munkaszervezet által ellátott igazgatási, és informatikai, belsı 
ellenırzési feladatokat, illetve a Társulás által biztosított tőz – és munkavédelmi szolgáltatást  
2013. január 1-tıl a gesztor önkormányzat Komló Polgármesteri Hivatala látja el. A 
Munkaszervezet mőködtetéséhez kapcsolódó vagyonból a feladatok átvételéhez kapcsolódó 
vagyon esetében általános jogutód Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a 
további eszközállomány tekintetében általános jogutód Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet. A tagönkormányzatoknak megállapodást kell kötniük Komló 
Város Önkormányzattal, hogy az átvállalt feladatok finanszírozása tekintetében 
lakosságarányos hozzájárulást biztosítanak.   
A Társulás által 2013. évre vállalt feladatok kiadásait lakosságarányos tagdíj befizetésével 
kell finanszírozni.  
 
A Pénzügyi Bizottságnak a költségvetési koncepcióról véleményt kell alkotnia, amelynek 
figyelembe vételével a Társulási Tanács a költségvetési koncepciót megtárgyalja, és a további 
feladatokról határozatot hoz. 
 
 A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2013. 
évi költségvetésérıl az Országgyőlés elé terjesztett törvénytervezetet és módosító 
javaslatokat, a normatíva igénylés lehetıségeit. 
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Általános cél a koncepció összeállítása során a takarékos költségvetési gazdálkodás, és az 
ehhez kapcsolódó költségvetési felelısség, a költségvetési gazdálkodás kiszámíthatósága és 
fenntarthatósága a társult önkormányzatok terheinek szinten tartása, illetve csökkentése.  
 
A 2013. évben visszafogottan folytatódik a kiegészítı normatívákon keresztül a társulásban 
történı feladatellátás ösztönzése. 
  A Munkaszervezet mőködési kiadásaira fordítható általános, és a belsı ellenırzésre 
fordítható normatíva 2013. évben nem áll rendelkezésre, összhangban azzal, hogy önálló 
munkaszervezettel a társulás nem rendelkezhet.  
 
A közös feladatellátáshoz kapcsolódó 2013. évi szociális feladatokhoz lehívható normatíva 
jelentısen 21,67 %-kal (-22 971 ezer Ft) csökken a 2012. évihez viszonyítva.  
A nem köteles feladat - a jelzırendszeres házi segítségnyújtásban 80 db készülék 
üzemeltetése történik. Amennyiben a feladat támogatására pályázni lehet, a szolgáltatást 
továbbiakban is vállalja a Társulás. 
 
 A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan mőködı intézmény esetében 6 %-os 
(+3 197 ezer Ft) emelkedés tapasztalható. A lakosságszám és a kiegészítı normatíva fajlagos 
összege csökkent, viszont a normatíva igénylés alapja a gyermekjóléti szolgáltatás esetén is a 
teljes lakosságszám, míg elızı évben a 0-17. korú lakosságszám volt. 
 
A Szilvási Bölcsıde mőködéséhez 12,0 %-kal (-3 939 ezer Ft) kevesebb normatíva hívható le, 
mint a 2012. évben. 
 
A közoktatási kiegészítı normatíva 2013-ban nem áll rendelkezésre, a feladat állami 
finanszírozásba adása következtében. 
 
A mozgókönyvtári és mozgóbusz szolgáltatást a társulás, a lehívható normatíva függvényében 
látja el. Amennyiben a lehívható normatíva nem áll rendelkezésre, a szolgáltatásra a 
települések önállóan szerzıdnek. 
 
A Társulás és a Munkaszervezete, valamint az önállóan mőködı intézmények gazdálkodására 
az elmúlt évben jellemzı volt, a létszámfeltételek és a mőködéshez szükséges tárgyi feltételek 
biztosítása.  
 
A 2012. évi költségvetési kiadások alakulása információt nyújt az optimális költségvetés 
tervezhetıségéhez. 
  
 A tapasztalatok alapján a 2013. évi költségvetés feladatfinanszírozásos tervezése indokolt: 
 
A személyi juttatások keretszámait az önállóan mőködı intézményeknél (88 fı) 
közalkalmazott éves keresete határozza meg. 
 
A személyi juttatások esetében a 2013. évi kötelezı soros lépések, a megszerzett végzettségek 
szerinti fizetési osztályba sorolások, a 2013. évben hatályos minimálbérre történı átállás 
eredményezhetnek a 2013. évi költségvetésben növekedést.  
Az adható béren kívüli személyi juttatások tekintetében úgy kell eljárni, hogy figyelembe 
véve a 2013. évtıl hatályos adó változásokat, a személyi juttatások adóval növelt összege nem 
haladhatja meg, ezen juttatásoknak adóval növelt 2012. évi keret összegét. A megszőnt 
feladatok nem tervezhetıek. 
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Egyéb bérfejlesztés nem tervezhetı. 
 
A járulékok 2013. évi tervezése során a fentiek bérnövekménye utáni járulékfizetési 
kötelezettség tervezése eredményezhet növekedést.  
 
A dologi kiadások tervezésekor tekintettel kell lenni a vállalt feladatok elláthatóságára 

- családsegítés 
- adósságkezelés  
- szociális, gyermekjóléti ellátások stb. 

A dologi kiadások tervezésénél biztosítani kell az ésszerő, és takarékos gazdálkodás 
követelményrendszerét, a dologi kiadások az infláció hatásának mértékében emelkedhetnek. 
A kormány által 2013. évre prognosztizált infláció mértéke: 4,3 %   
A megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása érdekében 2013. évben változatlan marad 
a rehabilitációs hozzájárulás összege (964 500,- Ft/fı/év). 
 
 A mőködéshez szükséges tárgyi feltételek megléte következtében, felhalmozási kiadás az 
operatív programok, pályázatok végrehajtásához tervezhetı. 
 
 A Társulási Tanács fontos feladata a tagdíj mértékének meghatározása, amely a Társulás által 
ellátott feladatok, illetve a Munkaszervezet megszőnéséhez kapcsolódóan áthúzódó kiadások 
tervezett összege. 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetés tervezetének  

(2013. évi koncepciós elıirányzatok: 1. számú melléklet) készítését befolyásolják az alábbi 

körülmények: 

� a munkaszervezet mőködése- a társulás keretében- 2012. december 31-i hatállyal 
megszőnik, az áthúzódó kiadásokat (2012. december havi személyi juttatások és 
járuléka, „rezsi” kiadások ) tervezni kell. Jogutód: Társulás 

� a társulás 2013. évi költségvetésén át kell vezetni az ad hoc bizottság által javasolt 
kiadáscsökkentı tételeket  

� a leigényelhetı normatíva várható összege a 2012. évihez viszonyítva csökken, amely 
az egyes jogcímeken tapasztalható csökkenésnek, illetve az ellátotti-, és lakosságszám 
csökkenésének tudható be. Csökkenés tapasztalható a Szociális Szolgáltató Központ a 
Szilvási Bölcsıde mőködéséhez lehívható normatívákban 

� megszőnnek a közoktatási kiegészítı normatívák, a feladat állami finanszírozásba 
adásának következtében 

� a mozgókönyvtári és mozgóbusz, illetve a jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatás biztosítása a lehívható normatíva függvénye  

� A Társulási Tanács által elfogadott tagdíj összegét a 2013. költségvetés függvényben 
kell megállapítani, mértéke a társulás kiadásainak 1 lakosra jutó összege, amelyhez a 
települések inkasszó jogot biztosítanak a Társulás javára 

� A Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által a Munkaszervezettıl 
átvállalt feladatok 2013. évben megtervezett összegére a települések lakosságarányos 
támogatásértékő mőködési célú hozzájárulást teljesítenek, amelyhez a települések 
inkasszó jogot biztosítanak a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
javára 
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� A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásába átadott három  
önállóan mőködı intézmény (Szociális Szolgáltató Központ, Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Szilvási Bölcsıde) kiadásainak megfinanszírozásához 
szükséges normatíva, illetve saját folyó bevételen felüli összeget a feladatellátásban 
részt vevı önkormányzatoknak havonta biztosítania kell a 2013.évi költségvetésben 
megállapított mértékben 

� Valamennyi önkormányzatnak a 2013. évi költségvetés tervezetének összeállításában 
mőködési célú támogatásértékő kiadásként terveznie kell a fizetendı, elıirányzott 
tagdíj mértékét és a fentiekben jelzett önállóan mőködı intézmények mőködtetéséhez 
szükséges hozzájárulás összegét, a 2013. évi költségvetésben megállapított mértékben. 

 
   Összefoglalva megállapítható, hogy a 2013. évi költségvetés összeállítása és végrehajtása 
felelısségteljes feladat elé állítja a Társulás tagjait. A lehívható normatívák összességében  
csökkennek, a tagdíj bevétel a társulás kiadásainak és a munkaszervezet áthúzódó kiadásainak 
függvénye. Az intézményi mőködési bevételek a változásokkal korrigálva, a 2012. évivel 
legalább azonos mértékben tervezendıek.  
Természetesen a költségvetés pontos számok ismeretében történı részletes kimunkálása 
folyamán adódhatnak egyes települések esetében eltérések, amelyrıl az önkormányzatok 
költségvetés tervezésével foglalkozó dolgozóit értesíteni kell, illetve a szükséges 
egyeztetéseket le kell folytatni.  
Az már látható, hogy szigorú költségvetési tervezés, és gazdálkodás eredményeképpen 
tarthatóak a 2013. évi költségvetési koncepció megállapításai, amelynek feltétele, hogy a 
települések fegyelmezetten rendezik fizetési kötelezettségeiket.   
 
 A közös feladatellátás elınye megjelenik abban, hogy egy-egy tagönkormányzatra 
kevesebb teher hárul, ugyanakkor a térség várhatóan - a társult feladatellátások következtében 
- a társuláson keresztül lehívható kiegészítı normatíva összegével gazdagodik.  
 
 Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2013. évi költségvetési koncepciót a Bizottságok 
javaslatainak figyelembe vételével tárgyalják meg és fogadják el az alábbi határozati 
javaslatot: 

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, a Társulás Elnöke elıterjesztésében, 

az illetékes Bizottságok javaslatainak figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési 

koncepció elıterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetése feladat-
finanszírozásos tervezési módszerrel készül. 

 
2. A Társulás 2013. évi költségvetése magában foglalja a Társulás és a Kistérségi Iroda 

2012. évrıl áthúzódó kötelezettségvállalásainak kiadásait. 
 

3. A tervezés során kiemelt szerepet kap a takarékos gazdálkodás, a gazdasági-pénzügyi 
egyensúly biztosítása. 
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4. A személyi juttatások 2013. évi tervezése során csak azt a növekményt ismeri el a 
Társulási Tanács, amely a 2012. évi juttatások szintre hozásából, illetve jogszabály 
alapján kötelezıen megállapítandó növekedésébıl (soros lépés, garantált bérminimum, 
kettıs kifizetések stb.) adódik. A béren kívüli juttatások /1995. évi CXVII. tv. 71. §  (1) 
a)-f) és a (3) bekezdés/  dolgozónkénti elıirányzott összege nem haladhatja meg a 2012. 
évi bruttó, adóval növelt juttatás mértékét. 

 
5. A személyi juttatások járulékai tervezése során szintén a 2012. évi járulékok szintre 

hozásának növekménye, illetve a 4. pont szerinti bérnövekmények járuléknövekménye 
jelenhet meg a 2013. évi költségvetésben.  

 
6. A 2013. évi dologi jellegő tervezett kiadások esetében legfeljebb az infláció okozta 

árnövekedéssel (a központi költségvetésben prognosztizált összege: 4,3 %) lehet 
számolni. 

 
7. A Társulás 2013. évi költségvetésén át kell vezetni az ad hoc bizottság javaslatait. 

 
8. A Kistérségi Iroda 2012. december 31. hatállyal megszőnik. Megszőnése után, a 2013. 

évre áthúzódó költségei (pl.: létszámleépítés, 2012. december havi személyi juttatások és 
járulékaik, rezsi kiadások) esetében jogutód a Társulás, amelynek költségvetésében kell 
tervezni ezen a kiadásokat. 

 
A Kistérségi Iroda megszüntetését a jogszabályi változások indokolják. A Társulás 
Tanácsa megköszöni a Munkaszervezet dolgozóinak áldozatos, 8 éves munkáját. 

 
9. A Társulás Tanácsa dönt a Kistérségi Iroda 2012. december 31-i megszüntetésérıl. 

Kistérségi Iroda 8 fı álláshelyét 2012. december 31-i hatállyal megszünteti. 2 fı 
létszámleépítését, 1 fı áthelyezését a Klebersberg Kuno Intézményfenntartó Központba, 
5 fı áthelyezését Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába határozza el.  

 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába áthelyezett közalkalmazottak 
áthelyezésének idıpontja: 
                    1 fı  2012. november 30.  
                    4 fı 2012. december 31., Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
az átvételre kerülı 4 fıt 2013. január 1-i hatállyal nevezi ki. 
 
 
A Klebersberg Kuno Intézményfenntartó Központba történı áthelyezés idıpontja: 2012. 
december 31.   
 
A 2 fı létszámleépítésének határideje: 2012. december 31. 
 
A Társulás Tanácsa felkéri a Kistérségi Iroda vezetıjét, hogy az intézmény 
megszőnésével kapcsolatos intézkedéseket (pl.átadás, szerzıdések felmondása, dolgozók 
jogviszonyának megszüntetése) 2012. december 31. fordulónappal tegye meg. 

 
10. A Kistérségi Iroda várhatóan képzıdı pozitív pénzmaradványának összegét illetıen 

jogutód a Társulás. A 2012. december 31. hatállyal megszőnı Kistérségi Iroda vagyonát, 
eszközeit és forrásait illetıen az átvett térségi feladatok ellátása tekintetében általános 
jogutód Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A Kistérségi Iroda egyéb 
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vagyonának tekintetében általános jogutód Komló Város Önkormányzat Gazdasági 
ellátó Szervezet. Az eszközök átadásának idıpontja: 2012. november 30. azzal, hogy a 
Munkaszervezet a megszőnéséig térítésmentesen használja a feladatellátáshoz szükséges 
eszközöket. 

 
11. A térségi feladatok (belsı ellenırzés, tőz-és munkavédelem, informatika, építéshatósági 

feladatok) ellátásához 2012. november 30. hatállyal átadásra kerül a Társulás Dacia Sd 
Logan Arctic személygépkocsija. 

 
12. A Kistérségi Iroda által szolgáltatott feladatok ellátása tárgyában jogutód: 2013. január 

01-tıl Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A feladatok ellátásához 
normatív támogatás nem áll rendelkezésre. A tagönkormányzatoknak megállapodást kell 
kötniük Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, hogy a 2013. évi 
költségvetésben a feladatok ellátására tervezett kiadásokra lakosságarányos 
támogatásértékő mőködési hozzájárulást biztosítanak. 

 
13. A saját bevételek tervezése során az elızı évi ténylegesen elért bevételt korrigálni kell a 

várható 2013. évi változásokkal, de legalább a 2012. évi költségvetésben tervezett 
összeggel azonos mértékben tervezni szükséges.   

 
14. Felhalmozási kiadásokat a Társulás az eredeti költségvetésben, az elnyert pályázatok 

2013. évi áthúzódó kiadásaira tervezhet. 
 

15. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 19 tagönkormányzatnak 
2013. évi költségvetésének készítése során terveznie kell – mőködési célú 
támogatásértékő kiadásként a lakosságszám arányosan megállapított – 2013. évben 
fizetendı tagdíjat, amelynek összege megegyezik a Társulás 2013. évi költségvetések a 
települések lakosainak arányában visszaosztott összegével. 

 
16.  Az önállóan mőködı intézmények tervezhetı álláshelyeinek száma 2013. költségvetési 

évben, a 2012. december 31. fordulónapi álláshelyek számával: várhatóan 88 fı egyezik 
meg.  

17. A takarékos gazdálkodás érdekében, a várhatóan 2012. évben képzıdı pozitív 
pénzmaradvány összegét a 2013. évi mőködési kiadások fedezeteként a tervezésnél 
figyelembe kell venni, annak érdekében, hogy az önkormányzatok tagdíj, illetve az 
önállóan mőködı intézmények költségvetéséhez történı mőködési hozzájárulása ne 
növekedjen. 

 
18. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott önállóan 

mőködı intézmények a 2013. évi normatíva összegére vonatkozóan a normatívák 
elszámolási szabályainak megfelelıen járnak el, illetve a fajlagos mutatók alakulásáról 
kötelesek elkülönített analitikus nyilvántartást, illetve a kötött normatívákról tételes 
bizonylatokkal alátámasztott nyilvántartást vezetve 2012. június 30. fordulónappal a 
Társulás, illetve 2013. július 1-tıl a normatíva igénylés feladatait ellátó Komló Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé elszámolni.  

 
19. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által 2013. évben fenntartandó 

önállóan mőködı intézmények mőködtetéséhez a feladatellátásban részt vevı 
településeknek – a leigényelhetı normatíva és a tervezhetı intézményi bevételeken felül 
– a megállapított, tervezett összeggel hozzá kell (1/a számú melléklet) járulniuk. Ez a 
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hozzájárulás (támogatásértékő mőködési célú pénzeszközátadás) nem befolyásolja a 
fizetendı tagdíj mértékét. Az intézmények mőködtetéséhez a feladatellátásban részt vevı 
települések által átadott támogatást a 2013. december 31. fordulónappal a tényleges 
kiadásokhoz kell igazítani, illetve a településekkel el kell számolni a zárszámadással 
egyidejőleg. 

 
20.  A pénzügyi gazdálkodási feladatokat továbbra is Komló Város Önkormányzat 

Gazdasági Ellátó Szervezet látja el, amelynek pénzügyi fedezete a Társulás 2013. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

 
21. A Társulás tagönkormányzatai határoznak arról, hogy a Társulás és a Komló Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által ellátott térségi feladatokhoz biztosítják az 1/a 
számú melléklet szerinti mőködési hozzájárulást ( tagdíjat). Ennek biztosításához a 
tagönkormányzatok inkasszó jogot adnak a Társulás, és Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala számára. Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és 
a Társulás, az ellátott térségi feladatokat elkülöníti könyveiben, és a zárszámadás 
keretében elszámol a tagönkormányzatokkal. 

 
22. Az önállóan mőködı intézmények 2013. évi költségvetése fıelıirányzatainak tervezése 

során a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fıelıirányzatainak 
tervezési módszerét kell alkalmazni. 

 
Határid ı:  értelem szerint 
 
Felelıs:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt munkaszervezet vezetı 
  Önállóan mőködı intézmények vezetıi 
 
Komló, 2012. november 29. 

Polics József  
    elnök
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             1.számú melléklet  

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK 

                 

                 

             
(adatok  ezer Ft-ban ) 

BEVÉTEL KIADÁS 

Normatíva Saját bevétel Tagdíj és m őködési 
hozzájárulás 

Várható 
pénzmaradvány ÖSSZESEN Várható kiadások 

  
2012. év 2013.év Különbözet 2012. év 2013.év Különbözet 2012. év 2013.év Különbözet   2012. év 2013. év 2012.év 2013.év 

Társulás 0 0 0 3 074   -3 074 29 527 9 760 -19 767 2 000 32 601 9 760 202 338 9 760 

Kistérségi Iroda 26 939 0 -26 939 349   -349 0 0 0 2 500 27 288 0 34 670 0 

Jogutód 
Polgármesteri 
Hivatal vállalt 
feladatai 

0 0 0 0 0 0 0 16 375     0 16 375   16 375 

Családsegítı és 
Gyermekjólét 

52 446 55 643 3 197 250 250 0 9 340 26 321 16 981 4 000 62 036 86 214 83 703 86 214 

Szilvási Bölcsıde 32 848 28 909 -3 939 3 300 3 300 0 5 276 24 117 18 841 0 41 424 56 326 54 685 56 326 

Szociális 
Szolgáltató 
Központ 

106 006 83 034 -22 972 12 600 12 600 0 0 21 971 21 971 9 000 118 606 126 605 122 336 126 
605 

MINDÖSSZESEN 218 239 167 586 -50 653 19 573 16 150 -3 423 44 143 98 544 38 026 17 500 281 955 295 280 497 732 295 
280 
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A Kistérségi Iroda 2013. évre tervezett áthúzódó kiadásai tekintetében jogutód a Társulás. Ennek megfelelıen a Társulás 2013. évi kiadásai tartalmazzák a Kistérségi Iroda 2012. december hónapra 
esı személyi juttatások aés járulékok kiadásait. A jogutód  Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell megtervezni a Kistérségi Iroda 2013. 11 hónapjára esı kiadásokat. 
A Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által átvett feladatok tekintetében megállapodást kell kötni a Társulás tagönkormányzataival, arra vonatkozóan, hogy az átvett feladatok kiadásait 
lakosság arányosan 2013-ban támogatásként Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számára teljesítsék. A Társulás által 2013. évben vállalt feladatok finanszírozása lakosság arányosan 
a Társulás számlájára történik.  
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 1/a. számú melléklet  

 
 
 

K.K.T.Ö.T. 2013. évi várható m őködési hozzájárulásai lakosságszám arányosan 
        

         
         

Település 2013. évi 
Lakosság (fı) 

% Társulás 
Jogutód 

Polgármesteri 
Hivatal 

Családsegítı és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Szociális 
Szolgáltató 

Központ  
Szilvási Bölcsıde Mőködési 

hozzájárulás 

Hosszúhetény 3 402 8 780 800 1 310 000 2 105 680     4 196 480 
Mánfa 850 2 195 200 327 500 526 420 435 687   1 484 807 
Magyarhertelend 671 1 97 600 163 750 263 210 344 298   868 858 
Bodolyabér 256 1 97 600 163 750 263 210 272 038   796 598 
Magyarszék 1 126 3 292 800 491 250 789 630 277 139   1 850 819 
Mecsekpölöske 438 1 97 600 163 750 263 210 0   524 560 
Liget 429 1 97 600 163 750 263 210 55 683   580 243 
Szászvár 2 483 6 585 600 982 500 1 579 260 1 548 919   4 696 279 
Magyaregregy 781 2 195 200 327 500 526 420 660 118   1 709 238 
Kárász 351 1 97 600 163 750 263 210 0   524 560 
Vékény 146 1 97 600 163 750 263 210 139 420   663 980 
Köblény 246 1 97 600 163 750 263 210 77 786   602 346 
Máza 1 282 3 292 800 491 250 789 630 0   1 573 680 
Egyházaskozár 828 2 195 200 327 500 526 420 1 758 049   2 807 169 
Tófő 144 1 97 600 163 750 263 210 0   524 560 
Hegyhátmaróc 172 1 97 600 163 750 263 210 0   524 560 
Szárász 48 1 97 600 163 750 263 210 0   524 560 
Szalatnak 359 1 97 600 163 750 263 210 1 469 433   1 993 993 
Komló 26 019 63 6 148 800 10 316 250 16 582 230 14 932 430 24 117 000 72 096 710 
Mindösszesen 40 031 100  9 760 000 16 375 000 26 321 000 21 971 000 24 117 000 98 544 000 
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12. sz. napirend 
 

 
Kenderföld-Somági Általános Iskola igazgatója magasabb vezetıi megbízásának 
visszavonása 
 
Elıadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Király Istvánné   
   Schillingerné Bázing Melinda 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Polics József módosítást kért a határozati javaslat 2., 3. pontjában, melynek új szövege a 
következı: „A képviselı-testület Schillingerné Bázing Melinda számára 2012. 11. 29. 
napjától kezdıdıen…” a többi rész változatlan marad. 
 
Makra István Edéné hozzászólásában elmondta, hogy Király Istvánnét régóta ismeri. Jól 
felkészült, jó szervezı és irányító, alapos és lelkiismeretes szakembernek tartja, akinek 
élete volt az iskola és a gyerekek. További jó munkát kívánt kinevezéséhez. Schillingerné 
Bázing Melindának szintén jókívánságait fejezte ki. 
 
Szarka Elemér Király Istvánné 16 éves, eredményes, értékes igazgatói munkáját 
méltatta. Megemlítette, hogy az iskola hosszú évek óta élteti a neckartenzlingeni 
testvérvárosi kapcsolatot, melynek köszönhetıen sok gyermek utazhatott Németországba. 
Nagyra értékelte és megköszönte eddigi munkáját, sok sikert kívánt az 
elkövetkezendıkhöz. Utódjának sikeres, hosszú távú munkát kívánt. 
 
Polics József megköszönte Király Istvánné elmúlt idıszakban végzett lelkiismeretes 
tevékenységét, Schillingerné Bázing Melinda részére pedig jó munkát kívánt. A 
képviselı-testület nevében virággal búcsúzott Király Istvánnétól. Új munkájához sok 
sikert kívánt. 
Kérte, hogy a módosítások figyelembevételével szavazzanak a képviselık. 
 
Király Istvánné  kollégái nevében is megköszönte a kapott támogatást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a javasolt módosítással a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, 
melyet a képviselı-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
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163/2012. (XI.29.) határozat  
 

Kenderföld-Somági Általános Iskola igazgatója  
magasabb vezetıi megbízásának visszavonása 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Kenderföld-Somági Általános 
Iskola igazgatójának magasabb vezetıi megbízásának visszavonását.  
 

1. A képviselı-testület Király Istvánné magasabb vezetıi megbízását 2012. november 8. 
napjával visszavonja és hozzájárul közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel történı 
megszőntetéséhez. A Képviselı-testület a Kenderföld-Somági Általános Iskola 
igazgatójának, Király Istvánnénak megköszöni az intézményért, a város közoktatásáért 
végzett kiemelkedı munkáját és új munkaköréhez, új feladatainak ellátásához sok sikert 
kíván.   

 
2. A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Kenderföld-Somági Általános Iskola 

magasabb vezetıi feladatainak ellátását az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában meghatározottak szerint a Kenderföld-Somági Általános Iskola igazgató-
helyettese, Schillingerné Bázing Melinda látja el 2012. november 29. napjától kezdıdıen 
a magasabb vezetıi álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig, de 
legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig. 

 

3.  A képviselı-testület Schillingerné Bázing Melinda számára 2012. november 29. napjától 
kezdıdıen a magasabb vezetıi álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményes 
elbírálásáig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig 20.000 forint/hó kereset-
kiegészítést állapít meg, illetve ugyanezen idıszak tekintetében kötelezı óraszámát heti 4 
órában határozza meg. A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Kenderföld-Somági 
Általános Iskola fenntartói jogait 2013. január 1. napjától  a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ gyakorolja, így ezen pontban foglalt intézkedés 2013. január 
1. napját követı végrehajtásához az állami intézményfenntartó központ megerısítése 
szükséges.  
 

4. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkáltatói, adminisztratív 
intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 

 

Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József   polgármester 
 
 

13. sz. napirend 
 
2013. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta.  
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Polics József két hibára hívta fel a figyelmet a határozati javaslat 1. pontjában, és az 
alábbi módosításokat kérte: az A típusú pályázat 4.000,- Ft-os támogatási összeg 21 
beérkezett pályázat, ez összesen 840.000,-Ft támogatási összeg 10 hónapra. A típusú 
pályázat 4.500,- Ft-os támogatási összeg, 40 beérkezett pályázat, összesen 1.800.000,- Ft-
os támogatási összeg 10 hónapra. Összesen az A típusú pályázatoknál 92 beérkezett 
pályázat, 4.280.000,-Ft támogatási összeg 10 hónapra. A tervezett 2013. évi 
önkormányzati támogatás összege így 4.742.500,- Ft-ra módosul, a 4.692.500,- Ft 
helyett. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

164/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat által 
támogatott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
támogatási összegét. 
 

1.) A képviselı-testület egyetért a táblázatban foglalt Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázatán elnyert támogatások összegével, és felkéri 
a címzetes fıjegyzıt, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor a hallgatók juttatását 
vegye figyelembe. 

 

Pályázat típusa 
2013. évben 

Támogatás összege 

Beérkezett 
pályázatok száma 

A 2013. évre 
vonatkozóan 

Támogatás összege 
10 hónapra „A” 

típusnál 

„A” típusú pályázat 4.000.- 21 840.000.- 
„A” típusú pályázat 4.500.- 40 1.800.000.- 
„A” típusú pályázat 5.000.- 22 1.100.000.- 
„A” típusú pályázat 6.000.- 9 540.000.- 
Összesen „A” típusú  92 4.280.000 
„B” típusú pályázat 2013. 
év II. félére szóló, 5 hónapi 
támogatás összege 

  
5 hónapi támogatás 

„B” típusú pályázat 3.500.- Ft 1 17.500.- 
Összesen „B” típusú  1  
„B” típusú pályázatok  
2010-2012. évben 

  10 hónapi 
támogatás 

2010. évi „B” típusú  4.000.- Ft 1 40.000. -  
2010. évi „B” típusú 4.500.- Ft 3 135.000.-  
2010. évi „B” típusú 5.000.- Ft 2 100.000.- 
2011. évi „B” típusú 3.000.- Ft 2 60.000.- 
2011. évi „B” típusú 3.500.-  Ft 2 70.000.- 
2011. évi „B” típus 4.000.- Ft 1 40.000.- 
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Összesen:    
Tervezett 2013. évi 
önkormányzati támogatás 
összesen: 

  
4. 742.500.-  

 
2.) A képviselı-testület utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a hallgatói támogatások 

utalásáról a Bursa Hungarcia Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
Általános Szerzıdési feltétele ütemezésének megfelelıen tegyen eleget. 

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

14. sz. napirend 
 
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat 
Elıadó: Polics József 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra 
javasolta. 
 
Makra Istvánné azzal a javaslattal élt, hogy az alpolgármester és a bizottsági elnökök 
mellett ellenzéki képviselı is, vegyen részt a pályázóknak megítélt összeg elbírálásában. 
Az ellenzéki képviselık jelöljenek ki valakit maguk közül erre a feladatra. 
 
Polics József ezzel kapcsolatban várja a javaslatokat. 
 
Kupás Tamás Levente Makra Istvánné javaslatával kapcsolatban elmondta, hogy abban 
partner a Városgondnokság. Kérte, hogy nevezzenek meg valakit, aki majd segíteni fogja 
a munkát. 
 
Kispál László Jégl Zoltán képviselıt javasolta a feladatra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Kispál László javaslatát, melyet a képviselı-testület 
11 igen, 1 nem szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 
Majd a határozati javaslatot – a már elfogadott személyi javaslattal együttesen – 
szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott- és az alábbi határozatot hozta: 
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165/2012. (XI.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a nem költségvetési 
szervek támogatására 2013. évre kiírt pályázati felhívást. 
 

1.) A képviselı-testület a nem költségvetési szervek támogatására az elıterjesztés 
1. sz. mellékletében szereplı tartalommal és feltételekkel pályázatot ír ki. 
 

2.) A képviselı-testület elfogadja a 2. sz. mellékletben szereplı támogatási kérelem 
adatlapot, és egyben felkéri a polgármestert, hogy az adatlaphoz való 
hozzáférésrıl intézkedjen. 
 

3.) A képviselı-testület felkéri a bizottsági elnököket, Jégl Zoltán képviselıt és 
Kupás Tamás Levente alpolgármestert, hogy a beérkezı támogatási kérelmek 
alapján készítsen javaslatot a nem költségvetési szervek keret-összegének 
felosztására. 
 

Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József   polgármester 
  Kupás Tamás Levente alpolgármester 
 

15. sz. napirend 
 
Javaslat a „Jó Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának 
üzemeltetésérıl szóló megállapodás megkötésére a HegyhátMédia Kft-vel 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott: Hiegl Zsolt  HegyhátMédia Kft. ügyvezetı 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság valamint a Pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Makra István Edéné megemlítette, hogy  az elızı idıszakban megkötött 
szerzıdésben jóval nagyobb összeg szerepelt. A jövıben a Jószerencsét kiadvány évi 22 
alkalommal fog megjelenni, erre több kapacitást nem lehet biztosítani. A honlap 
folyamatosan frissül, melyet magas számban látogatnak az olvasók. Megköszönte a 
HegyhátMédia Kft. eddigi és majdani munkáját. 
Borbás Sándor szerint a Kft. az elvárásoknak megfelelıen, hitelesen teljesített. A városi 
honlap, a Jó Szerencsét kiadvány és a Mecseknet Tv szerves egységet képez. A 
korábbiakhoz képest alacsonyabb összegbıl próbálja a városvezetés megoldani a 
szolgáltatást, amely az elmúlt évben teret kapott és jól mőködött. Üdvözli, hogy a 
közélethez tartozó témák is egyre bıvebb terjedelemben jelentek meg. Arról kért 
tájékoztatást a Kft.-tıl, hogy milyen fejlesztéseket terveznek a jövıben. 
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Kupás Tamás Levente kérte, hogy a nem költségvetési szervek támogatása, 
kihangsúlyozva a január 15-i határidıt, kerüljön fel a honlapra. Örül annak, hogy széles 
skálán, sokan be tudnak rajta mutatkozni, majd munkájukat dicsérte.  
 
Fajcsi Ferenc elmondta, hogy szeretnék az új technológiákkal felvenni a versenyt. A 
megvalósulás elsı állomása december 8-án lesz. A weboldalon online videó 
közvetítéseket láthatnak majd az oldalra látogatók. Az újsággal kapcsolatban leginkább a 
grafikát és a jobb hely kihasználást helyezik elıtérbe, próbálnak olvasható betőmérethez 
igazodni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

166/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló 
város honlapjának üzemeltetésérıl szóló elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület elfogadja a HegyhátMédia Kft. által készített, az elıterjesztés 2. 
számú mellékletét alkotó beszámolót. 
 

2. A képviselı-testület jóváhagyja a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló 
város honlapjának üzemeltetésére a HegyhátMédia Kft.-vel kötendı megállapodást az 
elıterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
3. A képviselı-testület a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló város 

honlapjának üzemeltetésére 2013. év január, február, március hónapjára a HegyhátMédia 
Kft. részére 2012. évre megállapított 4.300.000 forint támogatási összeg idıarányos részét 
biztosítja. 2013. évi mőködési támogatás fennmaradó 9 hónapra esı összeg 
megállapítására Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében kerül 
sor.  
 

Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József   polgármester 
 

 
16. sz. napirend 

 
A Komló Temetkezési Kft. beszámolója, a köztemetıkr ıl és a temetkezés rendjérıl 
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szóló helyi rendelet módosítása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott: Kaluzsa Tamás Temetkezési Kft. ügyvezetı 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság, a Pénzügyi, jogi ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér örömmel állapította meg, hogy a szolgáltató a korábban jelzett és 
betervezett feladatokat elvégezte. Számos, kedvezı véleményt is hallott a lakosság 
részérıl, amit megnyugtatónak talált. Köztudott, hogy régi, alapvetı problémák miatt új 
üzemeltetıvel kellett szerzıdést kötni. Örül a jó munkakapcsolatnak, eredményesnek és jó 
színvonalúnak találta munkájukat. Kaluzsa Tamás beszámolójában 12 pontba sőrítette be 
a feladatokat, melyeket eredményesen és jó színvonalon elvégeztek. A temetı 
visszanyerte sírkert jellegét, melynek megvalósítása célkitőzés volt. A sírhelyeknél a 
temetések ideje alatt lehetıség van hangosításra, melyet a család kezdeményezhet. A 
helyi rendeletet módosítani kell, mivel a ravatalozás kizárólagos üzemeltetıi joga szerepel 
benne ami a törvénnyel ellentétes. 
 
Kupás-Makrai Lívia  kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 12 fı. 
 
Mátyás János kérdése, hogy kötelezhetı-e a képviselı-testület arra, hogy errıl a 
módosításról döntsön. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy a ravatalozó fenntartása és mőködtetése alapvetıen 
önkormányzati feladat, így kötelezı a jelenlegi jogszabályok alapján eljárni. 
 
Jégl Zoltán véleménye, hogy valóban nevezhetnénk a temetıt sírkertnek, hiszen a 
változások szembetőnıek. Öröm, hogy végre rend van a temetıben. A vállalkozók olyan 
munkálatokat végeztek, olyan anyagi befektetéssel, ami biztosítja, hogy a temetı 
hosszútávon is rendezett marad. 
 
Mátyás János elmondta, hogy nagy szerepe volt a temetıi felújításban a 
Városgondnokságnak is. Nem ért egyet a törvényhozókkal. 
 
Polics József szerint sokan nem hittek abban, hogy rendezıdik a városi temetı helyzete. 
A komlói vállalkozóval kötött szerzıdés alapján végre /sokak elégedettségére/ 
eredményesen mőködik. Megköszönte a Kft. dolgozóinak munkáját. Véleménye szerint a 
rendeletrıl ma dönteni kell. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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167/2012. (XI.29.) határozat 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatai figyelembevételével – 
megtárgyalta a Komlói Temetkezési Kft. beszámolójáról, valamint a köztemetıkrıl és a 
temetkezés rendjérıl szóló helyi rendelet módosításáról szóló elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület tájékozódott a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetıre 
vonatkozó 2011. évi tevékenységérıl és az errıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a komlói köztemetı üzemeltetési tevékenységérıl szóló 
2012. évi beszámolót a képviselı-testület 2013. januári rendes ülésére terjessze be. 

 
Határid ı:  januári rendes ülés idıpontja 
Felelıs:  Polics József   polgármester 

 
 
Majd szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítási javaslatot, melyet a képviselı-testület 10 
igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
27/2012. (XI.30.) 

 önkormányzati rendelete 
 

A KÖZTEMETİKRİL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRİL  
szóló 26/2005. (XI.2.) sz. rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

A köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 26/2005. (XI.2.) számú rendelet 18. § (1) 
bekezdése helyére az alábbi bekezdés lép: 
 
„(1) Köztemetın belül, az elhunyt hőtése, a sírásás, a sírnyitás, a hantolás, a sírhely 
és sírbolt zárása, a hamvak szórása, a temetın belüli halott szállítás és a sírhely 
ügyintézés üzemeltetı kizárólagos joga és kötelessége.” 
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2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2012. november 29. 
 
Polics József         dr. Vaskó Ernı 
polgármester          címzetes fıjegyzı 
 
 

17. sz. napirend 
 
Téli sportpályák funkció- és kihasználtság-bıvítı fejlesztésének támogatása 
Elıadó:   Polics József  polgármester 
Meghívott: Ordas Miklós  egyesületi elnök 
 
(Kupás-Makrai Lívia visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság a határozatot elfogadásra javasolta. 
 
Tasnádi László tudomása szerint jelenleg bokszedzéseket folytatnak abban az épületben, 
amelyet késıbbiekben jégpályává alakítanának. A KBSK-nak fel kell ajánlania 
valamilyen alternatív lehetıséget, amellyel lehetıvé tennék a további edzéseket. 
 
Kupás Tamás Levente véleménye szerint még a pályázat nem nyert. Jelenleg csak páran 
sportolnak az épületben rendezetlen körülmények között, hiszen az épületben nincs főtés. 
Egyeztetést ígért a sportoló közösség képviselıjével, de még nem sikerült felvenni vele a 
kapcsolatot. Segíteni fognak abban, hogy a lehetı legjobb helyet tudják biztosítani az 
edzésekhez. 
 
Mátyás János jobbnak tartaná, ha a szabadban lenne létrehozva a jégpálya, mert annak 
használata nem idıjárásfüggı. Véleménye szerint túl zsúfolt lesz. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a pályázatnak vannak keretei és feltételei 
korlátozottak. Jelenleg 5 MFt kerettel 90 %-os támogatással pályázhattak. Egy új, 
korszerő, mozgatható pályát szeretnének kialakítani.  
 
Kispál László kérte, hogy a pályát vigyék olyan környezetbe, például egy óvoda 
udvarába, ahol bármikor bıvíthetı lenne. Felnıtt használatra kicsinek találta a pálya 
méreteit, másrészrıl a futófolyosó épületét ezért nem kellene szétbontani. 
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Schalpha Anett megjegyezte, nem szeretne olyan óvodát vezetni, ahol korcsolyapálya 
van, a fokozott balesetveszély miatt. A pályázat kapcsán felhívta a figyelmet, hogy 
hátrányos helyzető gyermekeken is segíthetnének egy ilyen lehetıséggel. 
 
Tasnádi László tájékoztatta a résztvevıket, hogy nem alkalomszerően sportolnak a 
futófolyosó épületében, hanem rendszeresen sportolnak. Télen főtés hiányában azonban 
jóval kevesebben járnak edzeni. Kérdezte, hogy van-e lehetıség az épület főtésére? Úgy 
gondolja, egy meglévı épületet egy bizonytalan kimenetelő pályázat miatt nem kellene 
szétbontani. 
 
Polics József elmondta, hogy a korcsolyapálya szétbontható, felszedhetı, áthelyezhetı, 
védıpalánk, védıháló és egyéb felszereltsége lesz. Csak tetı alá lehet telepíteni az UV 
sugárzás miatt, ezért született a döntés, hogy a futófolyosóra építik. Az épület főtése csak 
újabb beruházással valósítható meg, csak a nagy csarnokban van lehetıség főtésre. A 
futófolyosót is fel szeretnék újítani, ha a pályázat lehetıvé teszi. Egyidejőleg 20-25 fı 
használhatja, inkább kezdıknek, gyerekeknek ajánlott, mint profi korcsolyázóknak. 
Ideálisak a körülmények a kialakításra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület  
11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

168/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint 
a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
téli sportpályák funkció- és kihasználtság-bıvítı fejlesztésének támogatása tárgyú elıterjesztést. 
 

1.) A képviselı-testület utólagosan hozzájárul a „Korcsolyapálya kialakítása Komlón” címő 
pályázat benyújtásához, tekintettel annak a gyermek- és fiatal korosztály egészséges 
életmódra nevelı, új sportolási lehetıséget biztosító hatására. A Képviselı-testület a 
pályázathoz szükséges 556.000,- Ft önerıt a költségvetésis rendelet 8. sz. mellékletében 
szereplı „Ipari park útfejlesztései” megnevezéső elıirányzatból, a Komlói Főtıerımő Zrt. 
részére átadott önerı kiegészítés összegén felül megmaradó és pályázati önerı alapba 
helyezett keret terhére biztosítja. 

 
Utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat változás átvezetésérıl a soron következı pénzügyi 
rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
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2.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat kedvezı elbírálását 
követıen a támogatási szerzıdést a támogató szervezet képviselıjével aláírja, a 
létesítmény megfelelı hatékony mőködése érdekében a további szükséges partneri 
együttmőködési megállapodásokat megkösse.  

 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József  polgármester 

 
 

18. sz. napirend 
 
Pályázati önerı-kiegészítés biztosítása a Komló Főtıerımő Zrt. részére 
Elıadó:   Polics József  polgármester 
Meghívott: Mayerhoff Attila vezérigazgató 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

169/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Pályázati önerı-kiegészítés biztosítása a Komlói Főtıerımő Zrt. részére” 
tárgyú elıterjesztést. 
 

3.) A képviselı-testület a DDOP-1.1.1/A kódszámú, a „Komlói Ipari Park 
infrastrukturális fejlesztése címő pályázat megvalósítása érdekében 39.078.732,- Ft 
önerı-kiegészítı támogatást nyújt a pályázó Komlói Főtıerımő Zrt. részére.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos fejlesztési célú 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást  megkösse. 
 
Határid ı:  2012. december 10. 
Felelıs:  Polics József   polgármester 
 

2. Felkéri a polgármestert, kezdeményezze, hogy a Főtıerımő Zrt. nyisson pályázati 
alszámlát a támogatási összeg elkülönített kezelése érdekében.  

 
Határid ı:  értelem szerint 
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Felelıs:  Polics József   polgármester 
 

 3.   Utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat változás átvezetésérıl a soron következı 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, valamint intézkedjen a 
Főtıerımő Zrt. alszámla nyitását követıen tárgy évben a támogatási összeg 
alszámlára történı utalásáról, és az eddig felmerülı, a pályázat elıkészítésével 
összefüggı 2.976.450,- Ft költség Főtıerımő Zrt. részére történı számlázásáról.  
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 

 
4. A képviselı-testület utasítja a Komlói Főtıerımő Zrt. vezetıjét, hogy az 

önkormányzat által számlázott elıkészítési költség kiegyenlítésérıl az átadott 
támogatási pénzeszköz terhére haladéktalanul gondoskodjon. 

 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Mayerhoff Attila  vezérigazgató 

 
 

19. sz. napirend 
 
Gorkij u. 1. sz. alatti önkormányzati lakások kialakítása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi, jogi ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér József ismertette, hogy hiánypótlás miatt került újból tárgyalásra az 
elıterjesztés. A javaslat elfogadható, mivel 11 MFt-ot csak lakásvásárlásra lehet fordítani 
és a Főtıerımő végezné a munkálatokat, - így a pénz forogna a városban, - a betervezett 
START program keretén belül 70 embert tudnának foglalkoztatni.  
 
Kispál László pontosítást kért, hogy önkormányzati költségalapú bérlakásról kell 
dönteni, vagy szociális bérlakásról. Milyen stádiumban van a tervezıi feladat és ki a 
tervezı?  
 
Polics József elmondta, hogy szociális bérlakásként kerül hasznosításra. A korábbi, 
úgynevezett költségelvő bérlakásoknál az üzemeltetés során tapasztalt nehézségek 
figyelembevételével kezdeményezték a minisztériumban, hogy azokat szociális 
bérlakásként is hasznosítani lehessen, melyre megkapták az engedélyt. A tervezést 
Folkner Károly végezte el, megjegyezte, hogy Komlón mindössze 3 embernek van erre 
jogosultsága. A munka elkészült, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Ha az 
engedély megérkezett, és a testület jóváhagyta elkezdıdhetnek a munkálatok. 
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Kispál lászló kérte, hogy függesszék fel a beruházást. Javaslatot tett arra, hogy az 
önkormányzat vásárolja fel a lakásokat és azt szociális bérlakásként adja a rászoruló 
családoknak. Így 16 családon tudnának segíteni. 
 
Polics József elmondta, hogy amióta Folkner Károly a VGZrt. ügyvezetıje azóta a cég 
tevékenységi körében benne van ez a tevékenység és a cégnél lévı dolgozóként végzi 
ezeket a munkákat a cég árbevételeként. 
8+8 effektus jól hangzik, de melyik lesz az a 8 és melyik a másik 8, aki megsértıdik. A 
képviselı-testület már két éve döntött arról, hogy nem vásárol lakásokat. Sokan 
felajánlották lakásuk megvételét, nyolcnál többen. Ezért nem lehet igazságot tenni. A 
kivitelezési munkát a belsı szabályzat alapján meg fogják versenyeztetni. A lakásrendelet 
szerint fogják lakáshoz juttatni a rászorulókat.  
 
Polics József szavazásra bocsátotta Kispál László módosító javaslatát, melyet a képviselı-
testület 3 igen, 9 nem szavazattal, nem fogadott el.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 9 
igen, 3 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

170/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a 
Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti ingatlanokon kialakítandó bérlakásokról szóló elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti 1333/A/9, 14, 15, 16 hrsz-ú ingatlanokon 
kialakítandó 4 db önkormányzati bérlakásra vonatkozó 183/2011. (IX.29.) Kt. számú 
határozatának 2. bekezdésében foglaltakat módosítva a bérlakások kialakítását 16.258.423,- Ft 
bekerülési költséggel rendeli el.   
 
A képviselı-testület az átalakítási munkák fedezetéül a 2013. évi költségvetési rendeletben 
szereplı lakásértékesítési alapot jelöli meg. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a 2013. évi költségvetés összeállításakor a tárgyi beruházási költséget 
vegye figyelembe. 

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

20. sz. napirend 
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Fel nem használt támogatásról való lemondás (KEOP 5.3.0/A) 
Elıadó: Polics József polgármester 
A Pénzügyi, jogi ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

171/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a „Fel nem használt támogatásról való lemondás (KEOP 
5.3.0)” címő elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület  a KEOP-5.3.0/A kódszámú pályázathoz kapcsolódó támogatási 
szerzıdésben szereplı 294.412.731,- Ft támogatási összegbıl a szállítói szerzıdéssel 
le nem fedett támogatás összegérıl lemond és felhatalmazza a polgármestert a 
lemondásról szóló 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására. 

 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-t tájékoztassa. 

Határid ı:  azonnal  
Felelıs:  Polics József  polgármester  
    

3. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat változásának átvezetésérıl 
a költségvetési rendelet soron következı módosítása során gondoskodjon. 

 

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

 

 

 

Alulírott Polics József, mint Komló Város Önkormányzatának polgármestere (székhely: 7300 

Komló, Városház tér 3.). a KEOP keretében megvalósuló Energiahatékonyság növelése Komló 

Város Önkormányzatának intézményeiben címő, KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 azonosító 

számú projekthez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatot teszem. A fel nem használt, szállítói 

szerzıdéssel le nem kötött támogatási összegrıl lemondok.  

 

Kelt: Komló, 2012. november 29. 

 
  

_______________________ 
Polics József 
polgármester 
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21. sz. napirend 
 
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2. módosítása 
Elıadó: Polics József polgármester 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság valamint a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

172/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármeter elıterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési és a 
pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottságok javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta 
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervnek 2012/2. módosítását. 
 
A képviselı-testület tudomásul veszi a fıépítész beszámolóját az egyeztetési folyamat 
megkezdésérıl. A településrendezési terv bruttó 351.000,- Ft-os költségigényét a  2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a 2013. évi költségvetés összeállítása során a fedezet tervezésérıl 
gondoskodjon. 
 
 
Határid ı:  2013. február 28.  
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 

22. sz. napirend 
 
SYBAC-Solar Hungary Kft. területvásárlási kérelme 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott: dr. Bauer Éva  ügyvéd 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér elmondta, hogy határozati javaslata van a bizottságnak, melyet kérnek a 
határozatba belefoglalni. 
 
„Az ingatlan az alábbi feltételekkel értékesíthetı:  
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A vevı köteles az értékesítéstıl számított 3 éven belül – gazdasági, ipari célra – beépíteni 
az ingatlant. Amennyiben ezt nem teljesíti, úgy az önkormányzat az ingatlant eladási áron 
visszavásárolja. Ezen jog biztosítására az adásvételi szerzıdés aláírásának napjától 
számított 3 évre visszavásárlási jogot és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési 
tilalmat jegyeztet be az önkormányzat az eladott telekre. A terhelési tilalom nem 
vonatkozik az építési kölcsön, illetve az építkezéssel összefüggésben felvenni kívánt 
egyéb támogatás igénybevételére.” 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

173/2012. (XI.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a SYBAC-Solar Hungary Kft. területvásárlási 
kérelmével kapcsolatos elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület elrendeli az önkormányzati tulajdonú komlói 0308/2 hrsz-ú ingatlan 
megosztását. A megosztás során keletkezett kb. 4 ha nagyságú – a földmérés során 
pontosítandó – területet liciteljárás útján értékesíti, azzal hogy a licit nyertesének a terület 
vételárán felül meg kell téríteni a forgalmi értékbecslés díját (35.000,- Ft) és a 
megosztással járó költségeket is. 
 
A terület vételárát a gazdasági, településfejlesztési bizottság bruttó 1,5 MFt-ban határozta 
meg. 
 
Az ingatlan az alábbi feltételekkel értékesíthetı:  
 
A vevı köteles az értékesítéstıl számított 3 éven belül – gazdasági, ipari célra – beépíteni 
az ingatlant. Amennyiben ezt nem teljesíti, úgy az önkormányzat az ingatlant eladási áron 
visszavásárolja. Ezen jog biztosítására az adásvételi szerzıdés aláírásának napjától 
számított 3 évre visszavásárlási jogot és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési 
tilalmat jegyeztet be az önkormányzat az eladott telekre. A terhelési tilalom nem 
vonatkozik az építési kölcsön, illetve az építkezéssel összefüggésben felvenni kívánt 
egyéb támogatás igénybevételére. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévı ingatlan értékesítése esetén az államot elıvásárlási jog illeti meg. Az 
adásvételi szerzıdés megkötésére csak az elıvásárlásra jogosult (Magyar Állam) 
megkeresését és fenti jogszabályban elıírt határidın belül (35 nap) megtett nyilatkozatát 
követıen kerülhet sor. 
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Utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a megosztási vázrajz megrendelése és hatósági 
jóváhagyása, ezt követıen a versenytárgyalás lefolytatása, az elıvásárlásra jogosult 
megkeresése, majd az adásvételi szerzıdés elkészíttetése, továbbá a vételár, megosztással 
járó költségek és értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 

23. sz. napirend 
 
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának csökkentése 
Elıadó:  Szarka Elemér bizottsági elnök 
 
Szarka Elemér elmondta, hogy bizottsági jogkör, hogy a bérleti díjakat csökkentse, így 
30 %-os csökkentés volt a nem lakáscélú ingatlanoknál. Az érvényben lévı bérleti 
szerzıdéseknél is legyen felajánlva a csökkentés lehetısége. A nem lakáscélú 
helyiségeknél összesen 78 ilyen ingatlan van, ebbıl 18 üres és 25-nél van tartozás. Talán 
ezzel a gesztussal több helyiséget lehetne hasznosítani. 
 
Jégl Zoltán felhívta a figyelmet, hogy a határozatban nem egyértelmő az a szöveg mely 
szerint: - a szerzıdés csak azzal a bérlıvel módosítható, akinek nincs bérleti díj vagy 
közmődíj tartozása ami a következı mondattal nincs összhangban. Ennek pontosítását 
kéri. 
 
Polics József ismertette, hogy annak engedik el a bérleti díját, aki a korábbi tartozását 
rendezi. Aki nem teszi meg, nem lehet gesztust gyakorolni a tisztességesen fizetık 
védelme érdekében. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy az utolsó elıtti bekezdést a határozatból ki kell venni. 
Így próbálják ösztönözni, hogy az önkormányzat valamilyen bevételhez jusson, mert a 
hiányzó pénzösszegeket nagyon nehéz behajtani. 
 
Szarka Elemér József ügyrendi javaslata, hogy a két mondatot cseréljék fel. A bizottság 
az A változatot javasolta. 
 
Mátyás János elmondta, hogy a vállalkozók felé, ilyen engedményekkel igen komoly 
gesztust gyakorolnának. A díjhátralék és közüzemi hátralékok csökkentését ilyen módon 
lehetne elérni. 
 
Schalpha Anett megállapította, hogy már többedszer hangzott el a vállalkozók ily módon 
történı segítése. 
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Kispál László megjegyezte, hogy az adócsökkentésre vonatkozott a vállalkozásokat 
segítı napirendi pont.  
 
Polics József javaslata, hogy az utolsó bekezdés elıtti mondatot törölni kell, és az A 
változat szerint szavazzon a testület. 
 
(Mátyás János távozott az ülésrıl, így a szavazók száma 12 fıre változott.) 
 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

174/2012. (XI.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta 
a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának csökkentésére vonatkozó elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület valamennyi hatályos bérleti szerzıdéssel rendelkezı bérlınek felajánlja a 
bérleti díj csökkentését a megváltozott díjstruktúra szerinti összegre 2013. január 1-tıl. 
 
A szerzıdés csak azzal a bérlıvel módosítható, akinek nincs bérleti díj vagy közmődíj tartozása. 
 
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a hatályos bérleti szerzıdések 
módosításáról. Felhatalmazza az intézményvezetıket a szerzıdés-módosítások aláírására. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József   polgármester 
     intézményvezetık 
 
 

24. sz. napirend 
 
Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsön kérelme 
Elıadó:   Polics József  polgármester 
Meghívott:  Wágner László ügyvezetı 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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175/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. részére 
nyújtandó 3 MFt tagi kölcsönrıl szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület 3.000.000,- Ft tagi kölcsönt biztosít Komló-Habilitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére. A folyósítási idıpontját: 2013. január 3-ban, a visszafizetés 
határidejét 2013. december 28-ban állapítja meg. 

 
2. A folyósítás feltétele, hogy a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. a jelenleg 

önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsöntartozását maradéktalanul, 2012. december 
31-ig rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e határnapig jóvá kell 
íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.  

 
3. Felkéri a polgármestert a tagi kölcsön szerzıdés aláírására. 
 Utasítja a jegyzıt, hogy a tagi kölcsönt a 2013. évi költségvetési rendelet összeállítása 

során szerepeltesse. 
 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József   polgármester 

   dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 

25. sz. napirend 
 
Fıkefe Nonprofit Kft. munkahely-teremtés támogatási ügye 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott: Szabó György ügyvezetı 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

176/2012. (XI.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint 
a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Fıkefe Nonprofit Kft. 
támogatási ügyérıl szóló javaslatot. 
 

1.) A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Fıkefe Nonprofit Kft-vel 2012. január 2. napján 
kötött támogatási szerzıdés meghosszabbítása iránt a kedvezményezett nem kíván kérelmet 
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benyújtani. Erre tekintettel a képviselı-testület megállapítja, hogy a támogatási szerzıdés 
2012. december 31-i hatállyal megszőnik, a támogatási idıszak a szerzıdés megszőnésének 
napján véget ér. 

 
2.) A képviselı-testület az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén egyetért az 1.) 

pontban hivatkozott támogatási szerzıdés 2. számú mellékletét képezı és módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt, 2012. március 23-án hatályba lépett használatba adási szerzıdés 
2012. december 31-i hatályú közös megegyezéssel történı megszüntetésével: 

 
- a Fıkefe Nkft. december 31. napjáig olyan 2013. január 1. napjától kezdıdı, határozatlan 

idejő bérleti szerzıdést köt az ingatlanra a Főtıerımő Zrt-vel, amelyben vállalja, hogy  
- 2016. december 31. napjáig 200 fı átlagos statisztikai létszámot foglalkoztatva 

továbbfolytatja tevékenységét, és teljesíti a bérleti szerzıdésben foglalt egyéb 
kötelezettségeit, valamint  

- igénybe veszi a vagyonkezelı által biztosított távhı- és melegvíz szolgáltatást, amelyért a 
mindenkori közületi ármegállapítás alapján számított díjat köteles fizetni. 

 
3.) A képviselı-testület hozzájárul, hogy Komlói Főtıerımő Zrt., mint vagyonkezelı Komló, 

Gorkij u. 2. szám alatti ingatlant jelen határozat 2.) pontban foglaltakat is tartalmazó és az 
ingatlant érintı más bérleti szerzıdés tartalmával lényegében megegyezı tartalmú bérleti 
szerzıdést kössön a Fıkefe Nonprofit Kft.-vel.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek maradéktalan 
teljesülése esetén a használatba adási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése 
ügyében teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és dokumentumokat 
aláírja. 

 
Határid ı: 2012. december 31. 
Felelıs: Polics József  polgármester 
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26. sz. napirend 

 
T.2.D. Bt. munkahely-teremtési támogatás kérelme 
 
Elıadó:   Polics József  polgármester 
Meghívott: Tulinger Balázs üzletvezetı 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság, és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

177/2012. (XI.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság javaslata alapján – 
megtárgyalta a T.2.D. Bt. munkahely-teremtés támogatási kérelmét. 
 
1. A képviselı-testület a T.2.D. Bt. (Komló, Mecsekfalui u. 49.) kérelmét támogatásra 

érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 27/2010. (XII.16.) 
számú rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a társaság Komló, Ipari u. 6/a. szám 
alatti telephelyén informatikai, irodatechnikai fejlesztés megvalósítása, 
nagyformátumú tervrajzok feldolgozása, asszisztensi munkahely kialakítása 
finanszírozására beruházással kapcsolatos kiadások részbeni átvállalása címén vissza 
nem térítendı munkahely-teremtési támogatást nyújt. 

 
A munkahely-teremtési támogatás összege: 1.100.000,- Ft, azaz Egymillió-
egyszázezer forint. 

 
2. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 

szerzıdés megkötése, továbbá a kedvezményezett valamennyi számlavezetı 
bankjának arra a célra adott megbízása (nyilatkozata), amely alapján a számlavezetı 
pénzintézet – a támogatási szerzıdés kedvezményezett általi megszegése esetén – a 
jogosulatlanul igénybe vett munkahely-teremtési célú támogatás összegét az 
Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással 
beszedheti.  
A támogatási szerzıdésnek tartalmaznia kell a pályázati támogatással létrejövı 
munkahelyek (2 fı) tekintetében a munkavállalók felvételétıl számított 24 hónapos 
munkaviszony fenntartási kötelezettséget is.  
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3. A megítélt támogatást kizárólag a támogatási szerzıdésben foglalt beruházásra 
fordíthatja. A támogatás felhasználásáról a folyósítást követı 60 napon belül a 
kedvezményezett köteles hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és 
pénzügyi beszámolót készíteni.   

 
 
4. A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 12. sz. 

mellékletében elfogadott „támogatási keret tartalék” elıirányzat. 
 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a támogatási szerzıdés elıkészítésérıl és annak 
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
 
Határid ı:  2012. december 31. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı   címzetes fıjegyzı 
 Polics József   polgármester 
 
 

27. sz. napirend 
 
 

Tervezett komlói programok 2013-ban 
 
Elıadó:   Polics József  polgármester 
Meghívott: Horváth Lászlóné KH igazgató 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

178/2012. (XI.29.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, az oktatási, kulturális, sport és 
ifjúsági, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének figyelembe 
vételével – megtárgyalta a 2013. évi tervezett komlói programokat. 
 

1. A képviselı-testület Komló 2013-ban tervezett programjait megismerte, azt 
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tudomásul veszi. Tudomással bír arról, hogy ezek várható költségvetése éves 
szinten 23MFt. 

 
2. Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelettervezetben 

igényként szerepeltesse a kulturális programokhoz szükséges 23MFt kiadási 
elıirányzatot.  

3. Az elsı félévi rendezvények megszervezésére nyitva álló rövid idıre való 
tekintettel, az 1-7 sorszámú rendezvények önrészére legfeljebb 5MFt-ot hagy jóvá. 
A fennmaradó összeg biztosításáról illetve szükség esetén a tervezett programok 
felülvizsgálatáról a költségvetés elfogadását követı elsı rendes testületi ülésen 
külön elıterjesztés keretében dönt. 

 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı   címzetes fıjegyzı 
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2013.évi  NAGYRENDEZVÉNYEK 
 

Sorsz. IDİPONT HÓ/NAP PROGRAM MEGNEVEZÉSE PROGRAM JELLEGE : SZERVEZİ INTÉZMÉNY 

1. Január 18-25.  A Magyar Kultúra Hete * Kiállítás, színházi mősor, táncház Közösségek Háza - Színház  

2. Április 12-13. Mindenmás Fesztivál * Alternatív ifjúsági fesztivál  Közösségek Háza – Színház 

3. Május 1. X. Európa–Nap Örökség Fesztivál *  Folklór fesztivál KH – Színház, Pöndöly Néptánc és Hagyományırzı Egy. 

4. Május vége 
Komló és környéke Bányászainak V. 
Találkozója 

Bányászhagyományok ápolása Civil szervezetek 

5. Május 26. Városi Gyermeknap Családi- és gyermekprogram KH – Színház, Családs. és Gyermekjóléti Szolgálat 

6. Június 21-23. 
XX. Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál 

Fesztivál 
Önkormányzat, KH-Színház, Sportközpont, Kodály Zoltán Ének-Zenei 
Katolikus Ált. Isk. 

7. Június 7.14.21.28. péntek « Pénteki lazítás » * 5 alkalom Koncertek /KH kert Közösségek Háza - Színház 

8. Július 6. szombat Országos Polgárır Nap Sikondai Pihenıpark 
Komló Város Önkormányzata- 
Komlói Polgárır Egyesület 

9. Július 7.14.21.28. vasárnap TópArt Tófesztivál * 4 alkalom Koncertek és tánc – mősorok/Sikonda Közösségek Háza - Színház 

10. Augusztus eleje  Sikondai Nap, VI.Civil Nap Sikonda Civil szervezetek 

11. Aug.3.10.17.24. szombat 
Street Arts – Utcazene címő sorozat 4 
alkalom 

Szombat esténként / Városház tér  
KH – Színház,  
Ifjúsági alakulatok 

12. Augusztus 20. Szent István Nap Családi nap a 48-as téren KH-Színház 

13. Augusztus 30-szeptember 1. Komlói Napok * Eszperantó tér  Szabadtéri mősorok  Közösségek Háza - Színház 

14. December 2-7. Borbála – Napok * 
Közkincs gála, Településtörténeti 
Konferencia 

KH – Szinház, Honismereti E. 

 
A * jellel szereplı rendezvények a KH DDOP pályázatának indikátor-programjai, melyeket 2017-ig kötelezı jelleggel meg kell rendezni. 
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28. sz. napirend 

 
 
Tájékoztató hitfelvételekrıl IV. 
Elıadó: Polics József polgármester 
 
Az elıterjesztés kiosztásra került. 
 
Schalpha Anett ismertette a bizottság állásfoglalását. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

179/2012. (XI.29.) határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a hitelfelvételekrıl szóló ismételt 
tájékoztatót megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület tudomásul veszi a meghívásos tárgyalásos eljárás 

eredménytelenségét. 
 
2. Új közbeszerzési eljárást nem kíván indítani fennálló rövidlejáratú hiteleink 

megújítására. 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a továbbiakban folytasson közvetlen 

tárgyalásokat a finanszírozó bankokkal fennálló hitelállományunk megújítása 
és/vagy meghosszabbítása tekintetében 2013. június 30-ig. 

 A tárgyalásos eljárás során felhatalmazza a polgármestert a beszerzési szabályzat 
eljárásrendjének alkalmazása alól. 

 
4. A képviselı-testület megállapítja, hogy a 2013. június 30-ig történı prolongáció 

és/vagy megújítás - a rövid futamidıre való tekintettel - becsült ellenérték alapján 
nem közbeszerzés-köteles. 

 
5. Felhatalmazza a polgármestert az UniCredit Bank által megküldött esetlegesen 

értelemszerően pontosított – hitel és jelzálog szerzıdés aláírására. 
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6. Felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt-nél fennálló 600 MFt összegő 
folyószámla-hitelkeretünk szerzıdésének módosítására az alábbiak szerint: 

 
- A hitelkeret lejárata 2013. június 30. 
- Biztosítékai megegyeznek a 138/2012. (X.25.) sz. határozatban az 500 MFt-

os átütemezı hitellel és a kért 100 MFt-os folyószámla-hitellel kapcsolatban 
felajánlott fedezetekkel. 

- Amennyiben a 600 MFt-os keret hosszabbítására sor kerül, úgy értelem 
szerint visszavonásra kerül a korábbi 100 MFt-os keretösszegő folyószámla-
hitel iránti igényünk. 

 
 Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerzıdések aláírására. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
 

29. sz. napirend 
 
Interpellációk, bejelentések 
 
Borbás Sándor felhívta a figyelmet a Borbála napi ünnepségre, valamint az adventi 
idıszakra való készülıdésre, amire minden hétvégén vasárnap szeretettel várják a 
rendezık az érdeklıdıket. Szeretettel meghívta a jelenlévıket a rendezvényekre. 
 
dr. Makra Istvánné elmondta, hogy egy életnagyságú betlehemet fognak felállítani. Az 
501-es Szakképzı Intézet tanulói és vezetıje végzik a munkákat. A kreatív szakkörös 
óvónénik segítenek a látvány szervezésben. Valamint bejelentette, hogy november 15-én 
a sikondai részönkormányzat munkaértekezletet tartott. 
 
Polics József invitálta a résztvevıket az adventi rendezvényekre. 
 
A polgármester az ülést 18 óra 25 perckor lezárta. 
 

K.m.f. 
 

 dr. Vaskó Ernı Polics József 
    címzetes fıjegyzı         polgármester 


