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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. november 28-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
Az ülést 15 óra 10 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésről írott és digitális 
formában készül jegyzőkönyv. 
 
A polgármester napirend levételére tett javaslatot: a 13 számon jelzett „KEOP 1.3.0/9-11 
kódszámú „Ivóvíz-minőség javítás” című pályázat benyújtása” című előterjesztést jelen testületi 
ülésen nem tárgyalja a képviselő-testület. 
 

Új napirendek felvételére tett javaslatot: 22. számú napirendként javasolta felvenni a „Dávidföldi 
területértékesítés”, a zárt ülésen tárgyalt napirendek közé pedig 25. számú napirendként az 
„Orsós Sándor fellebbezése” című előterjesztéseket. 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással 15 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.  
 

1. sz. napirend 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
Polics József a beszámoló IV. Egyebek pontján belül a pályázatokról szóló tájékoztató 15) 
pontjában részletezett SZOC-FP-13-A-0004 Komlói szociális földprogram III. pályázathoz 
kapcsolódóan az alábbi kiegészítést tette: Az aláírt támogatási szerződést 2013. november 26. 
napján visszakaptuk, ezzel egyidejűleg a támogatás összege is megérkezett az önkormányzat 
számlájára. 
 
Kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről 
szóló beszámoló, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatala Járási 
Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről, így a határozati javaslat 
kiegészítését javasolta: „A képviselő-testület tudomásul veszi… –  a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatóját a 
foglalkoztatási helyzetről.” 

 

Beszámolt a jelenlévőknek, arról, hogy Komló város Önkormányzata miniszteri elismerő 
oklevelet kapott a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréseként, valamint 3 millió forintot, melyből fejleszteni kívánják az 
elemgyártó üzem technológiáját korszerűbb eszközökkel. 



Szarka Elemér arról számolt be, hogy az elmúlt hónapban Gyulán a „Virágos Magyarországért” 
- az Országszépítő Mozgalom-értékelésén Komló a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége 
különdíját vehette át. Több, mint 300 önkormányzat nevezett erre a versenyre, ezen belül 
körülbelül 50 elismerést nyújtottak át, ezek között volt Komló is. A fődíjat Gyula városa és 
Zebegény nyerte meg. Köszönetet mondott a komlói lakosságnak, valamint a Városgondnokság 
főkertészének Feuerstaller Teréziának és a közhasznú munkásoknak, valamint a civil 
szervezeteknek Komló szépítéséért, virágosításáért.  
 
Dr. Makra István Edéné a Főkefe Kft. munkahelyteremtő fejlesztéséről, és a bányászati 
vájárképzéssel kapcsolatban érdeklődött.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  kérdezte, hogy mit jelent a foglalkoztatás bővítés a Főkefe Kft-nél. A 
2014-2020. közötti fejlesztési programokról érdeklődött. A Komló-Víz Kft.-vel kapcsolatban az 
Erste Bankkal kötött szerződésről kért tájékoztatást.  
 
Kispál László a hődíjról kért tájékoztatást, valamint az ivóvíz-minőség javítási pályázat 
kiírásáról-lezárásáról érdeklődött.  
 
Tasnádi László a december 2-án induló közmunka programmal kapcsolatban érdeklődött. 
Megkérdezte, hogy a Solar Energy Systems Kft-ről van-e valamilyen új, pozitív fejlemény. 
Kérdezte, hogy a Trianoni emlékmű megvalósítása mikor és hogyan kezdődik.  
 
Borbás Sándor tájékoztatást kért a pályaválasztási szülői értekezleteken történtekről. A 
különböző projektek állásáról készült beszámolót is megemlítette. A TÁMOP 5.3.6. pályázat 
fejleményeiről is érdeklődött. 
 
Jégl Zoltán a Komlói Munkaügyi Kirendeltségtől érdeklődött arról, hogy hányan küldték vissza 
a regisztrált munkanélküliek közül azt az űrlapot, melyen az adott képzésekről kértek tőlük 
visszajelzést. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról érdeklődött. Megkérdezte, mit jelent az 
alapkompetencia képzés. 
 
Schalpha Anett a pályázatokkal kapcsolatban kért tájékoztatást. Érdeklődött, hogy az 
egyeztetések során történt-e megbeszélés, előrelépés a bányászattal és munkahelyteremtéssel 
kapcsolatban.  
 
Polics József elmondta, hogy a Főkefe Kft. képzésekhez kapcsolódó fejlesztést végzett. A 
korábbi létszám annyira megnőtt, hogy bővíteni, fejleszteni kell a kiszolgálás érdekében a 
vizesblokkokat, öltözőket a Kft-nél. Azt tervezik, hogy a Főkefe Kft. és a Kézmű Kft. egy 
irányítás alá kerülne január elsejétől. A cél 500 fő foglalkoztatottsági létszám elérése.  
A vájárképzéssel kapcsolatban megköszönte a programban való segítséget, megemlítette a KLIK, 
a Kamara, a Kormány segítségét is. A Kormány 1870/2013. (XI.22.) sz. határozatában foglaltakat 
olvasta fel: „2.) Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a hazai 
bányászat fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről, és a bányászat jogi környezetének 
felülvizsgálatáról. 3.) Felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint az emberi erőforrások 
miniszterét, hogy készítsenek előterjesztést a Komlói Vájáriskola újraindításáról.”  
A bányászat kérdése napirenden van. Hogy mikor lesz ebből képzés, az majd a jövőben fog 
eldőlni. Komlón 2013. december 12-én fog megalakulni a Mecseki Bányaklaszter.  



A 2014-2020. évi EU ciklus fejlesztési program egy évvel ezelőtt indult. A területfejlesztés 
rendszere teljesen átalakult. Visszaállt a megyei szint, a korábbi régiós szintek helyett. A megye 
nagyobb területfejlesztési hatáskört kapott. Ezek a programok a megyei önkormányzat 
koordinálásával indultak el és valósulnak majd meg. Körülbelül egy év múlva érnek a végére. A 
főépítésszel és a hivatal vezetőivel próbálják a jogszabályi keretek figyelembevételével a 
programokat összehangolni. Három szint lesz, a megyei szint, a járási-, városi-, térségi szint, és 
az országos szint.  
Az Erste Bankkal október 31-én vált élessé a helyzet. Előtte a megváltozott struktúra és pénzügyi 
helyzet miatt egyeztettek. A bank október 31-én felmondta a szerződést és új hitelt ajánlott. 
Azóta már többször tárgyaltak, jelenleg egy új konstrukcióra van ajánlat. A régi hitel a térségi 
szennyvíz-beruházás finanszírozására került felvételre. Ez jelenleg 310 millió forintos kölcsönt 
jelent. Ha a taggyűlés elfogadja a bank ajánlatát, akkor a felmondást vissza fogják vonni. 
A vízminőség javítási program nem szűnt meg, folytatódni fog. Eredetileg december 31-ig 
lehetett volna benyújtani a pályázatot. November 25-én ezt a folyamatot leállították, majd három 
nap múlva kiírták a következő pályázatot, amelyben sok elem változik, de az alap szituáció nem. 
Ez az új pályázati kiírás jobban preferálja a hálózati rekonstrukciót, mint a korábbi pályázat. 
Tegnap egyeztettek a pályázatíróval. Megvárják a január eleji időszakot, amikor a programok 
már nem fognak változni és akkor fogják benyújtani az új kiírásra a pályázatot.  
A lakossági hődíj, a rezsicsökkentett hődíj. Vállalkozói körben nem volt rezsicsökkentés, de nem 
is volt emelés. A rezsicsökkentés mára elérte a 20%-ot.  
A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása valójában november 8-án elindul és december 2-val fog 
átváltani képzési szakaszba, áprilisban pedig újra foglalkoztatási szakaszba kerül. A döntés, hogy 
aki nem vállalja a képzést az tovább dolgozik. Nincsenek a képzéseknek szankciói.  
A Trianoni emlékhely az eredeti tervek szerint el fog készülni 2014. június 4-ére. 
A Solar EnergySystems Kft. kért egy határidő módosítást, mely jövő év végén jár le.  
Pályaválasztási szülői értekezleteken az alpolgármester úrral vettek részt. 2010. óta vált Komlón 
fontossá, hogy a városban népszerűsítsék a lakóhelyen található képzéseket. Látszik, hogy a 
2010. év utáni időszakban a komlói képzéseket választják a nyolcadikosok.  
A TÁMOP program az időarányos részének megfelelő ütemben halad. Jó néhány eleme már 
befejeződött. A cél az, hogy minél hatékonyabban tudják befejezni ezt a programot.  
A regisztrált munkanélküliek közül 801 főből 301-et kellett képzésre beírni, 250 értesített 
emberből 130 jött el, és 90 vállalta a képzést. Tehát csak a negyedét lehet ebbe a programba 
bevonni.  
Az alapkompetencia tulajdonképpen felzárkóztató képzést jelent. Ezen majdnem csak a fele fog 
részt venni a megkeresett embereknek. 
Örömmel tudatta, hogy a kórház a pulmonológiai fejlesztés után, jelenleg 395 millió forintot 
nyert a struktúra átalakítási pályázatára. Mind a műszerezettség, mind a környezet 
vonatkozásában tovább javítja a betegek esélyét ez a pályázat.  
A KEOP „napelemes” pályázatok bírálata megkezdődött, jelenleg a 16 pályázatból 5-re érkezett 
meg a támogatói nyilatkozat. Az öt pályázat körülbelül 170-180 millió forint közötti támogatási 
összeget foglal magába.  
Az államtitkári, miniszteri egyeztetések valójában a bányához, a közfoglalkoztatáshoz, az 
önkormányzathoz kapcsolódtak. Fónagy és Illés államtitkár úrral elsősorban a víziközmű 
vagyonhoz kapcsolódó vagyonértékelés, víziközmű, adó és annak kompenzációjáról folytattak 
egyeztetéseket. 
 
 



Mátyás János véleménye szerint az alpolgármesteri beszámoló igen rövid. A vájár szakképzés 
egyelőre még sokáig várat magára.  
 
Kispál László elmondta, hogy a lakossági hődíj államilag támogatott, a vállalkozók által fizetett 
díj pedig magas. Jelentős a kettő közti különbség.  
Komló nehéz helyzetben van, egyre több a közmunkás és egyre több ember hagyja el a várost, 
külföldön próbál szerencsét.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  felhívta a polgármester figyelmét arra, hogy egy kérdésére nem kapott még 
választ. A kérdése a következő volt: ki volt a szervezője a Korda koncertnek az idősek napján? 
Sajnos Komló a közmunkások városa. Örül az elismerésnek, de úgy gondolja, hogy a város 
közmunkások terén átesett a ló másik oldalára. Véleménye szerint a közcélú munkásoknak nem 
biztosítottak az alapvető feltételek, mint a WC és a melegedő. Dajkaképzéssel kapcsolatban - 
nagyon fontos a képzés, de tudni kell utána munkahelyet is biztosítani. Megkérdezte, hogy a 
kórház kintlévőségei rendezve lettek-e. 
 
Dr. Makra István Edéné úgy véli, ha nincs valakinek hosszú ideig munkája, az gazdaságilag, 
pszichológiailag mindenképpen nagy gondot jelent a család számára. Nagyon nehéz a helyzetük. 
Jelenleg Komló elindult egy úton, bár jelenleg a közmunka mentőövként szolgál.  
 
Borbás Sándor elmondta, hogy az álláskeresőknek az iskolai képzettsége meglehetősen 
alacsony, ezen próbál javítani jelenleg a téli közfoglalkoztatási program is.  
 
Hegedüs Norbert drámainak ítéli meg a helyzetet. Egyedül csak a Közép-Magyarországi régió 
az, mely nem marad el jelentősen az uniós átlagtól, az összes többi elmarad. Baranyában már 
régen eltűnt az ipar. Az Országos Roma Önkormányzat a roma nők szociális és gyermekjóléti 
rendszerekben való ellátását kívánja segíteni. A dajkaképzés mellett, szociális gondozó és ifjúság 
segítő képzések is folynak. Legnagyobb lehetőségük az elhelyezkedésben a szociális 
gondozóknak lesz majd a tanfolyam elvégzése után. Számos egyéb pluszjuttatás is lesz a 
pályázatban. Különböző fórumokat tartottak ezzel kapcsolatban, melyek sikeresek voltak. Kéri, 
hogy az önkormányzat és a képviselő-testület is támogassa. 
 
Tasnádi László úgy gondolja, hogy a képzési program nagy jelentőséggel nem bír. A választások 
miatt viszont remek dolognak látszik. Nem hiszi, hogy a munkaerőpiacon a 3 hónapos tanfolyam 
elvégzése után olyan nagy sikerük lenne az embereknek.  
A közmunkások nagy száma miatt újból felvetette, hogy a foglalkoztatottak ne csak számlára 
kaphassák a fizetésüket, hanem készpénzben is. A dolgozót nem érheti anyagi kár, amikor a 
munkabérét kifizetik. Ezeknek az embereknek nagy segítség lenne az, ha nem kerülne plusz 
költségbe, hogy a banknál a fizetésüket felvegyék. Az elkövetkezendő időre próbáljanak 
lehetőséget biztosítani erre.  
 
Jégl Zoltán véleménye, hogy jó a statisztika. 799 olyan munkanélküli volt, aki nem jelzett vissza 
a Munkaügyi Kirendeltségnek és nem küldte vissza a nyilatkozatát. Sok embert törölnek a 
regisztrációból kötelességének elmulasztása miatt.  
 
 
 



Polics József átadta a szót Mayerhoff Attilának a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági 
elnökének. 
 
Mayerhoff Attila  tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lakossági díjtételek esetében 
november 1-étől történt csökkenés, az egyéb díjtételekben nem történt változás. A teljes díjtáblát 
ismét közzétették. Az ipari fogyasztók tehát nem fizetnek magasabb díjat, mint a lakossági 
fogyasztók. 
 
Polics József elmondta, hogy a közületek távhő díja nem változott. Nem a közületek fizetnek 
többet azért, hogy a lakosság fizethessen kevesebbet.   
Komló városában az adottságokat kell keresni, és megragadni azokat. Asztalosban hiány van a 
városban. Vannak olyan emberek, akiknek két szakmája is van, mégsem tudnak elhelyezkedni. 
Sok idő kell, hogy felzárkózzunk a Nyugat Európai szintekhez. A Főkefe Kft.-nél dolgozók 
megváltozott munkaképességű emberek. Sajnos tudomásul kell venni, hogy addig, amíg Komlón 
nem fog elindulni egy komoly változás, addig szükség van a közcélú munkára. Próbálják a 
normális feltételeket biztosítani, illemhelyben, munkaruhában, stb. A magas létszám miatt 
adódnak a problémák. A képzésekkel esélyt próbálnak megadni ahhoz, hogy az emberek 
kijussanak az elsődleges munkaerőpiacra. Az idősek napi rendezvényt Strubics Zorán szervezte, 
körülbelül 300.000,- Ft-ba került. A kórház a Komló-Víz Zrt. felé, a VG Zrt. felé 100%-os 
tarozást, és a Fűtőerőmű felé 50 %-os tartozást egyenlített ki.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 10 igen 
és 5 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

166/2013. (XI.28.) sz. határozat  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok munkájáról, az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt 
ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
 

− a pályázatok állásáról szóló tájékoztatót, különös tekintettel a DDOP-4.1.2/B-13 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó támogatói csoport összetételére és  

− a Komló-Víz Kft. taggyűléseiről szóló tájékoztatót, valamint 

− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének 
tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről. 

 
 



Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
 
Határid ő: 2013. december 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

2. sz. napirend 
 

Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 

Kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleménye, a települési nemzetiségi önkormányzatok javaslata, valamint az előterjesztő jogán 
egy módosító javaslat. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági, településfejlesztési bizottság, az 
Egészségügyi és szociális bizottság, és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Jégl Zoltán a módosító indítvány tartalmáról érdeklődött. 
 
Schalpha Anett felolvasta a kiegészítő javaslatot. 
 
Jégl Zoltán módosító javaslatot tett a civil szervezetek támogatásával kapcsolatban. Javasolta, 
hogy a településrészi önkormányzatokhoz, a nemzetiségi önkormányzatokhoz és a 
Városgondnoksághoz hasonlóan legalább az előző évivel kerüljön betervezésre a koncepció 30.) 
pontjába a módosító javaslata. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy a forint árfolyam hatása összetett és a kormánynak ebben 
van szerepe. A szolgáltatók az adóterheket pedig az önkormányzatra hárítják.  
 
Schalpha Anett elmondta, hogy ugyanaz a finanszírozási rendszer, mint régen. Az óvodákban és 
iskolákban pedig nem lehet közmunkással pótolni a dolgozókat.  
 
Polics József véleménye, hogy vannak olyan banki átutalási tételek, és olyan dologi kiadások, 
melyek a központi szabályozásokból adódóan megjelennek. A koncepcióban szereplő pontok 
99,9 %-ban ugyanazok, mint az elmúlt években, épp csak aktualizálva vannak a központi 
szabályzók változásaihoz igazítva.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester először a Nemzetiségi Önkormányzat és Jégl Zoltán módosító javaslatára indított 
szavazást, melyet a képviselő-testület 6 igen, 9 nem szavazattal elutasított. 
Majd a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az előterjesztő jogán kiküldött módosító 
javaslatról szavazott a képviselő-testület, melyet 10 igen, 5 nem szavazattal elfogadtak. 



A polgármester szavazásra bocsátotta a költségvetési koncepciót, melyet a képviselő-testület 10 
igen és 5 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

167/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester, a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját. 
 
1. Elsődleges cél az önkormányzat 2014. évi működésének 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. Működési hiány nem tervezhető. 
 
4. 2014. évi adósságszolgálatot a 2013. évi záró állomány figyelembevételével kell 

megtervezni. Egy esetleges további központi adósságátvállalás hatását a ténynek 
megfelelően majd csak évközi rendeletmódosítás keretében lehet átvezetni. 

 
5. A kötvényhez kapcsolódó adósságszolgálatot 245 Ft/CHF árfolyam figyelembevételével 

kell megtervezni. Az árfolyamváltozás fedezetére céltartalékot kell tervezni 15 Ft/CHF 
mértékben. 

 
6. Céltartalékot kell képezni a folyamatban lévő peres és egyéb kártérítési ügyekkel 

kapcsolatos kifizetésekkel. A céltartalék értéke a 2013. december 31-én folyamatban lévő 
perek értékének 50 %-a.  

 
7. Azon pályázatok esetében, ahol önállóan működő és gazdálkodó intézmény pályázott ott a 

fejlesztési kiadásokat és bevételeket az intézmény költségvetésében kell megtervezni. 
 
8.  A költségvetés tervezését alá kell rendelni az ÖNHIKI-s pályázati feltételeknek, annak 

érdekében, hogy az elnyerhető többletforrás révén köteles feladataink kiegyensúlyozott 
finanszírozását biztosítani tudjuk. 

 
9. A helyi adókat a 2013. III. negyedévi tényteljesítés 1.000.000 Ft-ra kerekített összegével 

kell szerepeltetni a tervezés során.  
 
10. Nem lakás célú ingatlanértékesítési, illetve üzletrész értékesítési bevétel csak megkötött 

adásvételi szerződés esetén tervezhető be. 
 
11. A lakásértékesítési alap 2014. évi bevételét a 2013. évi ténybevétel 80 %-án kell 

megtervezni. 
 
12. Az intézményi saját bevételeket 2013. évi bázison szerkezeti változásokkal és egyszeri 

bevételekkel korrigáltan kell betervezni.  



 
13. Valamennyi évközi többletbevétel a hiány csökkentését szolgálja. 
 
14. Fejlesztési bevételek nem csoportosíthatóak át a működési mérlegbe annak érdekében, 

hogy a kötvény adósságszolgálat és a folyó fejlesztések önereje fejlesztési forrásból 
biztosítható legyen. 

 
15. A fejlesztési mérleget egyensúlyban kell megtervezni. Amennyiben ez a cél nem 

teljesülhet, úgy a fejlesztési mérleg hiánya nem haladhatja meg kötelezettségvállalási 
limitünket, így biztosítva az esetleges fejlesztési hiány hitellel történő finanszírozását. 

 
16. A kötvény kibocsátásból befolyó bevételből még pénzmaradvány formájában meglévő 

keret terhére nem vállalható új kötelezettség a 2013. évi lehívások végleges lezárulásáig.  
 
17. Új beruházás, felújítás csak abban az esetben indítható, ha fedezete ténylegesen 

rendelkezésre áll szerződéssel lekötötten, vagy elkülönített pénzeszköz formájában.  
 
18. Előnyt élveznek a rövid- és középtávon működési megtakarítást eredményező 

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

mellett indítható fejlesztés.  
 
20. Annak érdekében, hogy az intézmények által benyújtott pályázatok pénzügyi 

lebonyolítása ne veszélyeztesse az intézményi működést 50 MFt összegű céltartalékot kell 
képezni az önkormányzat költségvetésében az utófinanszírozott pályázati elemek áthidaló 
finanszírozására.  

 
21. A költségvetést bázis szemléletben a 2013. évi eredeti előirányzatok figyelembevételével 

kell elkészíteni.  
 
22. A költségvetést mind intézményenként, mind összevontan köteles, illetve nem köteles 

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

átszervezéséből adódó strukturális változásokat. 
 
24. A képviselő-testület csak az ágazati szabályozáson alapuló bérfejlesztést ismeri el, az 

esetlegesen megváltozó minimálbér hatását az intézményeknek ki kell gazdálkodniuk.  
 
25. Dologi kiadások növekményét a képvelő-testület nem finanszírozza. 
 
26. Intézményi körben csak jogszabály alapján kötelezően kifizetendő jutalom tervezhető. 
 



27. A béren kívüli személyi juttatások kifizetőket terhelő adóval, járulékkal növelt 
keretösszege nem haladhatja meg a 2013. évi terv szint strukturális változásokhoz 
kapcsolódó szerkezeti változással korrigált értékét.  

 
28. Az ellátotti létszámcsökkenésből adódó normatíva visszafizetésre céltartalékot kell 

képezni, melyet a polgármesteri hivatal költségvetésén belül elkülönítetten kell kezelni.  
 
29. Az intézményi költségvetésekből automatikusan zárolásra kerül a normatív korrekció 

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

 
30. A kiszervezett feladatokat ellátó gazdasági társaságok és civil szervezetek támogatását 

felül kell vizsgálni az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével. A 
tervezés során arra kell törekedni, hogy a sporttámogatások részben vagy egészben 
ÖNHIKI pályázatban elismerhető kiadásként kerüljenek folyósításra.  

 
31. A költségvetés tervezése során 10.000.000 Ft összegű vállalkozásfejlesztési céltartalékot 

kell képezni, mely az adóbevételi terv teljesülésének függvényében használható fel.  
 
32. A városi nagyrendezvények költségkerete külön előterjesztésben kerül meghatározásra, de 

a megvalósításhoz biztosított önkormányzati forrás adóteher nélkül nem haladhatja meg a 
2013. évi eredeti előirányzatot. A képviselő-testület emellett a rendezvények járulékos 
költségeinek biztosítására az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal 
költségvetésében együttesen a 2013. évben e célra jóváhagyott adóteherrel növelt 
keretösszegeket hagyja jóvá a nemzetközi kapcsolatok, polgármesteri reprezentáció, 
hivatali reprezentáció előirányzatokon.  

 
33. A településrészi és nemzetiségi önkormányzatok támogatása az előző évivel egyező 

összegben kerülhet betervezésre.  
 
34. A Városgondnokság intézmény költségvetésében továbbra is szerepeltetni kell 8.000.000 Ft 

dologi jellegű előirányzatot, mely a településrészi és a településrész területén élő képviselők 
javaslata alapján használható fel. 

 
35. 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 javaslatot kell tenni további, elsősorban a nem köteles 
feladatellátást érintő kiadási megtakarításokra, beleértve a fejlesztési feladatok terén történő 
kiadás-megtakarítást is.  

 
36. A képviselő-testület a 2013-ban elbírálásra kerülő folyamatban lévő pályázatok önrészét a 

2014. évi költségvetés terhére biztosítja. 2013-ban kizárólag a támogatási szerződések 
aláírására kerülhet sor. Kifizetések teljesítésére csak 2014-ben kerülhet sor. A pályázatokat 
mind kiadási, mind bevételi oldalon a 2014. évi költségvetés összeállítása során 
szerepeltetni kell. Gondoskodni kell egyúttal az önerő igény csökkentésére a pályázati 
önerő alap terhére igényelhető többlet támogatás igényléséről. 

 



 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

3. sz. napirend 
 

Tájékoztató Komló Város Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi 
teljesítéséről 
 
Előadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 
 
Kispál László megkérdezte, hogy az ÖNHIKI támogatásról mit lehet tudni. 
 
Polics József válaszolta, hogy december 20-a körül érkezik meg a támogatás. Az összeget nem 
tudja.  
 
Schalpha Anett elmondta, hogy a feladatfinanszírozási rendszer nem lett kevesebb, hanem még 
több lett, mint amire számítottak. Reméli, hogy az ÖNHIKI is több lesz, mint amire számítanak.  
 
Polics József elmondta, hogy körülbelül 277 millió forint összegben nyújtottak be ÖNHIKI 
pályázatokat, valójában 21-22 millió forintos pótigény jelentkezett az év során. Olyan feladatokat 
hajtottak végre, amilyenekre nem volt példa az elmúlt időszakban. Komló város lakossága, 
Komló intézményrendszere, az ott dolgozók, és ezen intézmények vezetői partnerek voltak 
ebben. Partner volt a Kormány is, hiszen olyan plusz finanszírozásokat kapott az önkormányzat, 
amelyek javították a helyzetet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 

168/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 2013. évi 
pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót. 

A képviselő-testület a 2013. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót a 
1-4. sz. mellékleteivel együtt elfogadja. 



 

         Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege 

(ezer forintban)          2013. szeptember 30.      1. sz. melléklet 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított
eFt % eFt %

1 Intézmények működési bevételei 175 188  216 355  210 758  97,41 1 Működési kiadások 2 074 886  2 708 022  1 750 711  64,65

2 Közhatalmi bevételek 684 175  684 175  674 554  98,59 személyi juttatások 793 245  1 195 051  886 457  74,18
 Ezen belül:helyi adó 639 000  639 000  644 033  100,79

3
Felhalm. és tőkejellegű bev. pe. 
átv.tám.ért.bev. előző évi kieg. 1 025 925  998 748  138 781  13,90 munkaadókat terhelő járulékok 210 339  272 165  180 116  66,18

4
Önkormányzatok költségvetési 
támogatása 2 049 632  2 170 745  1 185 021  54,59 dologi kiadások 1 071 302  1 240 806  684 138  55,14

5
Működési célú pénzeszköz-
átvétel, tám.ért.műk.bevétel 215 177  756 010  688 886  91,12 ellátottak pénzbeli juttatása

6 Előző évi pénzm. igénybevétele 217 190  214 174  32 056  14,97 2
Működési célú pe-átadás, 
támog.ért.kiad., egyéb tám. 905 836  1 042 543  442 900  42,48

7 Értékpapír bevétele
Ezen belül:társadalmi és szocpol. 
juttatás 772 756  764 977  299 111  39,10

8 Hitelfelvétel 319 991  319 991  -   0,00 3 Felhalmozási kiadások 1 207 721  1 182 672  228 327  19,31
felhalmozási 319 991  319 991  -   0,00 beruházás,pü.befektetés 1 089 893  1 053 461  150 100  14,25

működési felújítás 20 000  27 802  27 219  97,90

felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad. 20 249  21 249  10 219  48,09

hiteltörl.,kölcsönnyújtás,ép.bev. 77 579  80 160  40 789  50,88
9 Kölcsön visszatérülés 3 000  3 000  2 733  91,10 4 134 674  134 839  116 060  86,07

felhalmozási 2 463  
működési 3 000  3 000  270  9,00 5 Tartalék 367 161  295 122  -   0,00

fejlesztési céltartalék 116 129  111 350  -   0,00
működési céltartalék, műk.ált.tart. 251 032  183 772  -   0,00

Összesen: 4 690 278  5 363 198  2 932 789  54,68 Összesen: 4 690 278  5 363 198  2 537 998  47,32

Kiegyenlítő, függő, 
átfutó,továbbadási c. bevételek -   -   39 427  

Kiegyenlítő, függő, átfutó, 
továbbadási c. kiadások -   -   14 571 - 

Együtt: 4 690 278  5 363 198  2 972 216  55,42 Együtt 4 690 278  5 363 198  2 523 427  47,05

Működési hiteltörlesztés, kölcsön 
nyújtás, ép. beváltás

Tényleges teljesítésTényleges teljesítés
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

előirányzat előirányzat

 

 

 



 

      Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése 

(ezer forintban)       2013. szeptember 30.      2. sz. melléklet 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesí tés eredeti módosított teljesítés

GESZ 403 294 478 375 319 793 36 746 77 912 89 900 403 294 478 375 280 830

Komló Városi Óvoda 243 189 316 510 194 101 18 340 19 976 17 433 243 189 316 510 189 400

Könyvtár 224 397 238 796 38 039 7 714 7 714 5 452 224 397 238 796 31 500

KH, Színház 69 283 94 636 73 270 9 144 9 144 7 774 69 283 94 636 63 551

Komló és Térsége Óvodái 184 303 99 199 99 199 8 084 6 449 6 449 184 303 99 199 99 199

Városgondnokság 280 753 825 470 758 044 80 685 80 685 58 614 280 753 825 470 683 650

Hivatal 554 205 561 353 263 068 3 675 3 675 9 337 554 205 561 353 262 617

Intézmény össz.: 1 959 424 2 614 339 1 745 514 164 388 2 05 555 194 959 1 959 424 2 614 339 1 610 747

Önkormányzat 4 330 872 4 377 387 2 097 433 10 800 10 800 15 799 4 330 872 4 377 387 1 837 409

Összesen: 6 290 296 6 991 726 3 842 947 175 188 216 355 2 10 758 6 290 296 6 991 726 3 448 156

Intézményfinanszírozás -1 600 018 -1 628 528 -910 158 -1 600 018 -1 628 528 -910 158 

Kiegyenlítő, függő,továbbad. 39 427 -14 571 

Mindösszesen: 4 690 278 5 363 198 2 972 216 175 188 216 355 210 758 4 690 278 5 363 198 2 523 427

Megnevezés
Bevételi el őirányzat Ezen belül: m űködési bevétel Kiadási el őirányzat

 

 

 

 



 

 

           Kötelező előirányzatok 

(ezer forintba)          2013. szeptember 30.      3. sz. melléklet 

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

GESZ 118 314 135 046 95 211 31 264 36 994 19 071 250 716 298 582 158 705

Komló Városi Óvoda 137 532 178 309 115 176 36 097 48 532 27 783 69 560 88 739 45 721

Könyvtár 15 788 21 488 16 188 4 076 5 361 3 718 10 840 18 254 11 594

KH, Színház 26 760 37 795 28 863 6 980 9 526 7 069 35 543 47 315 27 619
Komló és Térsége 
Óvodái 110 558 61 091 61 091 29 001 14 734 14 734 44 744 21 277 21 277 2 097 2 097

Városgondnokság 54 607 420 204 355 077 13 569 63 144 52 669 204 577 296 793 224 525

Hivatal 275 177 273 013 170 958 74 278 74 592 42 886 197 378 201 795 46 652 2 000

Intézmény össz.: 738 736 1 126 946 842 564 195 265 252 8 83 167 930 813 358 972 755 536 093 0 0 0 0 4 097 2 097 0 0 0

Önkormányzat 54 509 68 105 43 893 15 074 19 282 12 186 257 944 268 051 148 045 133 080 273 469 141 692 20 249 21 249 10 219

Összesen: 793 245 1 195 051 886 457 210 339 272 165 180 1 16 1 071 302 1 240 806 684 138 0 0 0 133 080 277 566 143 789 20 249 21 249 10 219

Műk.c.pénze.átad. Felhalm.c.pénze.átad.Intézmény 
megnevezése

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

 

 

 

 



 

             Kötelező előirányzatok 

 

(ezer forintban)           2013. szeptember 30.     3. sz. melléklet 

Kiegyenlítő, függő

átfutó,továbbad.c.

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

GESZ 0 0 0 1 579 1 529 3 000 6 174 6 314 0 0 0 0 -10 217 403 294 478 375 270 613

Komló Városi Óvoda 120 930 600 2 298 243 189 316 510 191 698

Könyvtár 0 0 193693 193 693 0 0 0 0 0 0 397 224 397 238 796 31 897

KH, Színház 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 520 69 283 94 636 65 071
Komló és Térsége 
Óvodái 0 0 0 0 0 0 -15 184 303 99 199 99 184

Városgondnokság 0 0 37 329 44 758 8 000 8 000 6 621 0 0 0 0 -10 075 280 753 825 470 673 575

Hivatal 0 0 7372 7 372 2 121 0 2 581 0 0 1 442 554 205 561 353 264 059

Intézmény össz.: 0 0 0 201 065 239 973 48 528 11 000 15 104 13 535 0 2 581 0 0 0 -14 650 1 959 424 2 614 339 1 610 747

Önkormányzat 772 756 764 977 299 111 888 828 813 308 101 392 9 000 12 698 13 684 212 253 212 598 157 029 367 161 295 122 79 2 730 854 2 748 859 927 330

Összesen: 772 756 764 977 299 111 1 089 893 1 053 281 149  920 20 000 27 802 27 219 212 253 215 179 157 029 367 161 295 122 -14 571 4 690 278 5 363 198 2 523 427

Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP 
vás.,), kölcsön

Pénzf.nélk.kiad.   
(tartalékok)

Összesen kiadás
Intézmény 

megnevezése

Szoc.juttatások, segélyek Beruházási kiad. Felújítás

 

 

 

 

2. oldal 

 



 

 

           Kötelező előirányzatok 

(ezer forintban)         2013. szeptember 30.       3. sz. melléklet 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított

GESZ 36 746 77 912 89 900 0 0 68 65

Komló Városi Óvoda 18 340 19 976 17 433 0 0 69 108

Könyvtár 7 714 7 714 5 452 0 0 7 7

KH, Színház 9 144 9 144 7 774 0 0 15 15
Komló és Térsége 
Óvodái 8 084 6 449 6 449 0 0 54 0

Városgondnokság 80 685 80 685 58 614 0 0 29 29

Hivatal 3 675 3 675 9 337 0 0 73,5 76,5

Intézmény össz.: 164 388 205 555 194 959 0 0 0 315,5 300,5

Önkormányzat 10 800 10 800 15 799 46 834 46 834 35 067 19 19

Összesen: 175 188 216 355 210 758 46 834 46 834 35 067 334 ,5 319,5

Saját bevétel
OEP teljesítmény 

finanszírozás
Engedélyezett 

létszámIntézmény 
megnevezése

 

 

 

3. oldal 

 



          Önkormányzat szakfeladatai 

(ezer forintban)               2013. szeptember 30.      4. sz. melléklet 

működési
felhalmo-

zási
Önk.által 

foly.

er. 74000 74000
mód 19320 19320
tény 18568 18568
er. 5000 356726 361726

mód 7022 333826 340848
tény -13 5185 100 5272
er. 43151 43151

mód 2530 43151 45681
tény 2565 2565
er. 0

mód 0
tény 8029 8029
er. 2500 14000 16500

mód 2500 25415 27915
tény 840 8561 9401
er. 0

mód 0
tény 0
er. 2000 2000

mód 2000 2000
tény 921 921
er. 41939 88226 125190 255355

mód 9985 2378 42395 190960 1000 180 65281 312179
tény 5788 1368 6118 100875 180 279 114608
er. 5254 1726 33090 40070

mód 5297 1738 85501 40 92576
tény 2830 1109 56712 40 672 61363
er. 0

mód 0
tény 319 319

680002

692000

841112

841126

841154

412000

421100

422100

493909

Összesen
Kölcsön-
nyújtás

Kiegy., 
függő, 
átfutó, 
tov.ad.

Pénzforg. 
nélk.  

kiadás 
(tartalék)

Hitel-
törlesztés, 

ÉP vás.

Kv. 
támogatás

370000

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

juttatás

Munka-
adói 

járulék

Dologi 
kiadás

Felújítás Beruházás
Pénzügyi 

befektetés

 

1.oldal 

 



 

                  4. sz. melléklet 

er. 2135 607 12853 15595
mód 2135 1718 13083 16936
tény 975 1062 10409 325 607 13378
er. 219800 219800

mód 191 220562 220753
tény 14947 14947
er. 8438 2404 33236 30802 16749 4000 195151 93642 3000 387422

mód 8592 2127 37979 30802 20249 5676 196449 91121 3000 395995
tény 4652 959 29948 7423 10219 470 86345 4000 -169 143847
er. 10000 10000

mód 10000 10000
tény 10943 10943
er. 119462 116368 12200 92885 340915

mód 64685 116368 12200 92885 286138
tény 59684 92885 152569
er. 1600018 1600018

mód 1628528 1628528
tény 910158 910158
er. 116129 116129

mód 111350 111350
tény 0
er. 300 136 3782 4218

mód 300 647 3271 4218
tény 241 281 822 669 2013
er. 1498 307 1100 2905

mód 814 122 1100 2036
tény 801 239 397 1437
er. 21937 6055 3370 31362

mód 22420 6189 3366 31975
tény 15528 3899 1580 -26 20981
er. 14947 3839 1576 20362

mód 15201 3909 1574 20684
tény 11580 3036 1064 662 16342

869042

841902

841906

841907

841908

842155

842531

869041

841402

841403

841192

 

2. oldal 

 

 



                 4. sz. melléklet 

er. 564480 564480
mód 559480 559480
tény 209356 209356
er. 0

mód 0
tény 0
er. 126000 126000

mód 126000 126000
tény 51470 51470
er. 1742 1742

mód 1742 1742
tény 1742 -1568 174
er. 0

mód 0
tény 52 9454 -52 9454
er. 0

mód 0
tény 438 438
er. 0

mód 0
tény 440 440
er. 12000 12000

mód 11835 11835
tény 4759 4759
er. 4000 4000

mód 4000 4000
tény 1140 1140
er. 52 30000 30052

mód 52 27386 27438
tény 8526 8526
er. 2634 2634

mód 2634 165 2799
tény 3559 280 3839

882122

882123

882124

882129

882115

882117

882118

882119

882111

882112

882113

 

3. oldal 

 

 

 



                4. sz. melléklet 

 

er. 22200 22200
mód 22200 22200
tény 5768 5768
er. 4500 4500

mód 4500 4500
tény 943 943
er. 5200 5200

mód 5200 5200
tény 1516 1516
er. 0

mód 0
tény 0
er. 0

mód 0
tény -1005 -1005
er. 3500 3500

mód 0
tény 0
er. 0

mód 0
tény 0
er. 308 308

mód 5148 5148
tény 5148 5148
er. 0

mód 0
tény 0
er. 0

mód 20 20
tény 20 20
er. 0

mód 3490 3490
tény 2423 2423

890302

889935

889936

889942

889967

889969

890216

890301

882202

882203

882201

 

4. oldal 

 

 



 

                4. sz. melléklet 

er. 0
mód 0
tény 0
er. 0

mód 3361 454 3815
tény 1498 202 1700
er. 10000 10000

mód 5170 5170
tény 0
er. 2728 2728

mód 2728 2728
tény 31 1704 10 1745
er. 0

mód 22460 22460
tény 21743 21743
er. 0

mód 0
tény 0
er. 0

mód 50 50
tény 50 50
er. 0

mód 180 180
tény 180 180
er. 54509 15074 257944 133080 20249 772756 9000 888828 116368 367161 1600018 92885 3000 0 4330872

mód 68105 19282 268051 273469 21249 764977 12698 813308 116548 295122 1628528 92885 3165 0 4377387
tény 43893 12186 148045 141692 10219 299111 13684 101392 59864 0 910158 92885 4280 79 1837488

890443

931301

Mindösszesen

890509

931201

931202

931204

890441

890442

 

5. oldal 

 

 



 
 

4. sz. napirend 
 

2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Előadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
Kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság a határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán megkérdezte, hogy a beérkezett 4 pótigény milyen kéréssel érkezett az 
önkormányzathoz. 

 
Kispál László leszögezte, hogy mindig megszavazták a támogatásokat. Jelenleg is támogatni 
fogja, de kiegészítést, tájékoztatást kért a TAO támogatásokkal kapcsolatban. Jó lenne, ha a 
sportköri állapotok újra emelkedésnek indulnának. Egyes területeken a szakmaiságot, nem 
feltétlenül pénzzel kell pótolni.  
 
 
Polics József kijelentette, hogy a pótigények vonatkozásában jelen vannak a szervezetek 
vezetői és tájékoztatni tudják a képviselőket. Mindig az a helyzet, hogy a focival azonosítják 
Komló város sportját. Jelenleg a KBSK-án van fűtés, villany, és a játékosok ki vannak fizetve. 
A számok mutatják, hogy mennyivel megnőtt a sportban résztvevők száma. Működik a 
rendszer, a KBSK a helyére lesz téve. Az önkormányzat a TAO-tól függetlenül támogatja a 
sportpályát. Komló város tömeg-, diák-, és versenysportja a TAO rendszer mellett 30-36 
millió forintos támogatással fog tudni megállni. Ennek kapcsán a KBSK 20 millió forintos 
támogatási lehetőséget tud összegyűjteni a TAO-val. A kosaras szakosztály 6.700.000,- Ft-os 
támogatást, a kézilabda 70 milliót és mellé kapott még 18 millió forintos támogatást 
beruházásra, melyhez az önrészt még hozzá kell tenni. Remények szerint, ezáltal elkészül a 
tornacsarnok tetőfelújítása is. A Városgondnokságnál a 9,8 millió forintos pótigény 
kapcsolódik a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódó költségek fedezetére. Részletesebben 
a kollégák tudnak felvilágosítást adni. 
 
Kispál László a magyarázatot megfelelőnek találta, elfogadta.  
 
Polics József elmondta, hogy Varga István a Kft-nél 200 ezer forintot kapott szakmai 
igazgatóként, a Fűtőerőműnél pedig 150 ezer forintot. Nem fizette a lakbérét, telefondíját, 
semmilyen költséget nem térített meg. A Varga István részére kifizetésre kerülő összegekkel 
és az általa megörökölt hátralékkal mindösszesen 4.050.000,- forint hiány keletkezett. Az 
önkormányzati és TAO támogatásból kellett ezt rendezni. Kéri, ha valaki ilyenről tudomást 
szerez, jelentse a Polgármesteri Hivatalban.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 



169/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – a költségvetési rendeletmódosításról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. Amennyiben a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében a kiegészítő működési 

támogatás ismeretében végrehajtott zárolások után az önkormányzat költségvetésében 
szabad előirányzat áll rendelkezésre, úgy felhatalmazza a polgármestert, hogy 
legfeljebb 22.850 eFt pótelőirányzatot biztosítson az alábbiak szerint: 

 
• KBSK részére     5.500 eFt 

• Komló Sport Kft. részére   5.500 eFt 

• Szent Borbála Szociális NP Kft. részére 2.000 eFt 

• Városgondnokság intézmény részére 9.850 eFt összegeket.  

Mindösszesen: 22.850 eFt összegben. 
 
2. Amennyiben a szabad előirányzat összege nem éri el a jóváhagyott keretösszeget, úgy 

a támogatás biztosítására a jóváhagyott igények arányában kerülhet sor. 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett a 

rendelkezésre álló keret ismeretében állapítsa meg a támogatási összegeket, illetve 
felhatalmazza a támogatási szerződések aláírására.  

 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés elfogadását 

megelőzően benyújtásra kerülő 2013. december 31. visszamenőleges hatályú 
költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat-változások átvezetéséről 
gondoskodjon.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Majd szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 
 
 
 

31/2013. (XI.29.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.)  
SZÁMÚ RENDELET (a továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 
 
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-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 a következőket rendeli el: 



 
1. § 

 
 

(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2013. évi 
költségvetés fő előirányzata:  
 
a./ bevétel főösszege: 5.168.697.000 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 5.488.688.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 319.991.000 Ft 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló 
város felhalmozási bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel főösszege: 1.078.134.000 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 1.398.125.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 319.991.000 Ft 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló 
város működési bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel főösszege: 4.090.563.000 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 4.090.563.000 Ft-ra 
módosul 

 
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint 
változnak: 
 
1. személyi jellegű kiadások 1.311.289.000 Ft 

2. munkaadókat terhelő járulékok 290.160.000 Ft 

3. dologi jellegű kiadások 1.240.774.000 Ft 

4. ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft 

5. felhalmozási kiadások  1.229.692.000 Ft 

6. speciális támogatások 118.535.000 Ft 

7. egyéb kiadások 1.298.238.000 Ft 

8.  költségvetési létszámkeret 317,5 főben állapítja meg 
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 556 főben állapítja meg. 
 

2. § 

 
(1) Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„A költségvetés fejlesztési hiányát csökkenti a kötvénytartozás részbeni átvállalásából adódó 
fejlesztési célú kiadási előirányzat megtakarítás, az áthúzódó fejlesztésekhez kapcsolódó 
önerő megtakarítás, továbbá az előfinanszírozási tartalék maradványa. Az e tételekkel nem 
fedezett fejlesztési hiány elsődleges fedezeteként a képviselő-testület az adóbevételi többletet 
jelöli meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén intézkedjen fejlesztési 
kiadások felfüggesztéséről a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében.  
A költségvetés működési hiánya az igényelt működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatás 277.324 eFt összegével kerül kompenzálásra. Ennél alacsonyabb támogatási összeg 
megítélése esetén a képviselő-testület elrendeli a fel nem használt működési kiadási 
előirányzatok – elsődlegesen a működési tartalékok, illetve a stabilitási tartalék - zárolását a 
költségvetési egyensúly biztosítása érdekében. A zárolás során elsődlegesen az önkormányzat 
költségvetésében szereplő tételek zárolását kell végrehajtani. Az elért működési 
többletbevételek ugyancsak a működési hiány fedezetéül szolgálnak beleértve a fejlesztési 
mérleg egyensúlyának biztosításához fel nem használt adóbevételi többletet is. Amennyiben 
ezen intézkedések nem bizonyulnának elégségesnek, úgy felhatalmazza a polgármestert a 
kiadások teljesítésének felfüggesztésére.”  
 
(2) A Kvr. 7. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: „A polgármester jogosult 
az önkormányzat költségvetésében a tény teljesítések figyelembevételével kiemelt 
előirányzatonként legfeljebb 3 MFt összegben kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás 
elrendelésére utólagos beszámolási és átvezetési kötelezettség mellett.” 
 

3. § 

 
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 266.668.000 Ft-ra változik.  
 
 - működési céltartalék 156.514.000 Ft 
 - működési általános tartalék 1.444.000 Ft 
 - fejlesztési céltartalék 108.710.000 Ft 
 
 
 

4. § 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

5. § 
 
Hatályát veszti a Kvr. 7. § (11) bekezdésének „…évközben a végrehajtás érdekében 
pótlólagos igény nem nyújtható be.” szövegrésze. 
 
Komló, 2013. november 28. 
 
dr. Vaskó Ernő         Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 
 

 
 
 
 
 

 



5. sz. napirend 
 

A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról 
szóló rendelet 
 
Előadó:  dr. Vaskó Ernő   címzetes főjegyző 
Meghívott:  Elmontné Popán Ildikó  a KKTÖT Családsegítő és 
        Gyermekjóléti Szolgálat 
        Intézményvezetője 
   Kasziba Zsuzsanna   a KKTÖT Szoc.Szolgáltató 
        Központ vezetője 
   Szabó Gabriella   a KKTÖT Szilvási Bölcsőde 
        vezetője 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Egészségügyi és szociális bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 

 
Dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy a korábbi kötelező családsegítő által lefolytatott 
eljárás kimarad a körből, pedig ebben a helyzetben ők azok, akik segíteni tudnának, éppen 
ezért nem támogatja.  
 
Kupás Tamás Levente kiment a teremből. 
 
Dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ha olyan kétség merülne fel, akkor 
nyilvánvalóan ki kell kérni a családsegítő véleményét az érintettekről. Ez az ellátás korábban 
is polgármesteri hatáskörben volt. Gyakorlatilag csak annyi változik, hogy a családsegítőt 
nem minden esetben kell megkérdezni, nyilván azért, hogy az ügyintézés gyorsabb ütemben 
haladjon. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 9 igen, 5 nem 
szavazattal elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

32/2013. (XI.29.) sz. rendelet 
 

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, 
TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL  

 
Komló Város Önkormányzatának képviselő-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. § (1) 
bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 47. § (2a) 
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 
115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, valamint a Komló 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 2/2011. (XI. 8.) számú 
határozatában, 3/2012. (II. 7.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 



 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja 

 

 
1. § 

 
(1) A rendelet meghatározza a szociális biztonság megőrzése érdekében az egyes ellátások 

formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit és érvényesítésének garanciáit, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szociális 
szolgáltatások biztosítását. 

 
(2) A rendeletben szabályozott ellátások elsősorban az önmagukért és családjukért 

felelősséget vállaló családok megsegítését szolgálják.  
 

(3) A lakosság hatékony megsegítése céljából a rendelet alkalmazása során a természetben 
nyújtott támogatást előnyben kell részesíteni a pénzbeli támogatással szemben. 

 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben (a továbbiakban: szociális törvény) és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) 
meghatározott személyekre. 

 
(2)  A rendelet szabályozza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által 

fenntartott gyermekjóléti és szociális intézmények ellátásait, valamint a „Szent 
Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft által fennt artott szociális intézmények 
és családok átmeneti otthona ellátásait. 

 

3. Értelmező rendelkezések 
 

3. § 
 

E rendelet alkalmazásában:  
1. Rendkívüli élethelyzet: betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós 

jövedelemromlás, tűzkár, robbanás, rablás, lakásban, családi házban történő váratlan 
meghibásodás, különösen csőtörés, tetőbeomlás, elemi kár.  

 
2. Közfoglalkoztatás: az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt, a lakosságot 

(nemzetiségi közösséget) vagy a települést érintő feladatainak ellátása vagy közhasznú 
tevékenység folytatása, amelynek támogatásáról jogszabály rendelkezik. 

 
3. Közfoglalkoztatás bevonásával ellátott feladat: a köztisztaság és településtisztaság 

biztosítása, az óvodáról, az alapfokú nevelésről és az oktatásról való gondoskodás, az 



egészségügyi, a szociális ellátásról való gondoskodás, a gyermek és ifjúsági feladatokról 
való gondoskodás, a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, a sport 
támogatása és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása. 

 

4. Eljárási rendelkezések 

 
4. § 

 
(1) A szociális ellátások iránti kérelmet – a szociális kölcsön, a szemétszállítási díj 

támogatás és a szociális célú tűzifa juttatás kivételével – a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási 
időben, az egyes segélytípusokra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani. 

 
(2) A kérelemhez mellékelni kell a szociális törvényben, valamint a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendeletben (a 
továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott, a kérelmező és családtagjai 
jövedelemviszonyairól szóló igazolást. 

(3) A jövedelem  

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolással, 

 
b) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, 

 
c) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás esetén az ellátást igazoló 

szelvény vagy banki folyószámla kivonat másolatával, 

 
d) családtámogatási ellátás esetén az ellátást igazoló szelvény, banki folyószámla 

kivonat másolatával vagy a kifizető szerv igazolásával, 

 
e) őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a bevételről vezetett 

dokumentum fénymásolatával vagy az adóhivatal által kiállított igazolással, továbbá 
támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással, 

 
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő igazolásával vagy az érintett 

nyilatkozatával,  

 
g) egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az érintett 

nyilatkozatával vagy az adóhivatal igazolásával, 

 
h) gyermektartásdíj esetén a kifizetett tartásdíjról szóló szelvény, banki folyószámla 

kivonat másolatával, átvételi elismervénnyel, az érintett nyilatkozatával vagy az 



állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról szóló gyámhivatali határozattal, 

 
i) ösztöndíjból származó jövedelem esetén az oktatási intézmény igazolásával vagy 

 
j) ellátatlan személy esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal 

igazolható. 
5. § 

 
(1) A havi rendszeres szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. 

A kifizetés történhet postai úton, a jogosult kérelme alapján bankszámlájára vagy 
szolgáltatóhoz történő utalással. 

 
(2) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátást, valamint a természetbeni 

formában nyújtott rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatást helyettesítő támogatást 
házipénztárból kell kifizetni. 

 
(3) Ha a jogosult a részére megállapított önkormányzati segélyt a határozathozataltól 

számított 90 napig nem veszi fel, a határozatot vissza kell vonni. 

 
II. Fejezet 

Pénzbeli ellátások 
 

5. Aktív korúak ellátása 
 

6. § 
 

(1) Aktív korúak ellátására való jogosultságot kell megállapítani a szociális törvényben 
meghatározott személyek számára, és rendelkezni kell a rendszeres szociális segély 
vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításáról. 

 
(2) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása, felülvizsgálata és 

megszüntetése a jegyző hatáskörébe tartozik. 
7. § 

 
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama 

alatt, aki  
 

a) legalább 40 %-os egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi 
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 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)  cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, vagy 

 
e) rendszeres gyógykezelés alatt álló daganatos beteg rendszeres szociális segélyre 

jogosult. 

 
(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 minősítését tartalmazó 
érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, 

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

 
c) pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy vonatkozásában a 

pszichiátriai-, vagy addiktológus szakorvos vagy kezelőorvos igazolását a 
gyógykezelésben való részvételről, illetve annak várható időpontjáról, vagy a 
pszichiátriai illetve szenvedélybetegek közösségi ellátását nyújtó intézmény 
vezetőjének szakorvosi igazoláson alapuló javaslatát, 

 
d) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy vonatkozásában a 

cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezésről szóló 
jogerős bírói ítéletet, vagy 

 
e) daganatos betegségben szenvedő személy vonatkozásában a rendszeres 

gyógykezelésről szóló, kezelőorvos által kiállított igazolást. 
 
 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a jogosultságot évente legalább egyszer 
felül kell vizsgálni. 

 
8. § 

 
(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában - az 

egészségkárosodott személyek kivételével - az együttműködésre kijelölt szerv a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a 
továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat). 

 
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként 

együttműködésre köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében 

 
a) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való 

jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 
nyilvántartásba veteti magát, 



 
b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó 

beilleszkedést segítő programról, 

 
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tart, az általuk előírt időpontban megjelenik 
és 

 
d) a szociális törvényben és a kormányrendeletben előírt kötelezettségeinek eleget tesz. 

9. § 
 

(1) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és 
mentális állapotához igazodva kiterjed a 

 
a) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartásra, 

b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az 
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munkavégzésre történő 
felkészülést segítő programban való részvételre és 

 
c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő 

részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére. 

 
(2) A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei: 

 
a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében a motiváció és 

készség fejlesztés, pszicho-szociális megerősítés, egyéni tanácsadás, esetkezelésen 
belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek erősítése, pályakorrekciós 
tanácsadás, piacképes képzettség megszerzésére ösztönzés, kommunikációs és 
konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális 
problémák kezelése, esetkezelés, 

 
b) szinten-tartás, társadalmi integráció erősítése érdekében egészségügyi, szociális, 

mentális állapotot javító reszocializáció elősegítése, szociális esetkezelés, 
családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítő csoportok, mentális megerősítés, 
tanácsadás, szakorvosi ellátáshoz juttatás, szociális intézményrendszerrel való 
kapcsolattartás erősítése, 

 
c) egyéb ellátási formák igénylésének segítése érdekében nyugdíj, rehabilitációs 

járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, 
ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és munkaerő-piaci 
kapcsolódásokról. 



10. § 
 

(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális 
segélyben részesülő személy számára felróható okból 

 
a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban 

meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál, 

 
b) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg 

és távolmaradását nem igazolja, 

 
c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt 

vagy 
 

d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre. 

 
(2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy nem köti meg a beilleszkedési 

programról szóló megállapodást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a 
Polgármesteri Hivatalt. 

11. § 
 

(1) A rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a szociális 
törvényben meghatározott mértékig természetbeni szociális ellátás formájában kell 
nyújtani, amennyiben a családban a Gyvt. szerinti védelembe vett gyermek él. 

 
(2) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása, 

felülvizsgálata esetén a kormányrendeletben előírt formanyomtatványon túl, a 
kérelmezőnek mellékelnie kell a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás természetben történő folyósításához szükséges, a rendelet 1. 
számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.  

 
(3) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni 

formában történő nyújtását a jegyző által kirendelt eseti gondnok biztosítja. A jegyző a 
kérelem beérkezését követő három napon belül megkeresi a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy öt napon belül tegyen javaslatot az eseti gondnok 
személyére és a pénzfelhasználás módjára. 

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

helyettesítő támogatás felhasználható: 

 



a) ruházat, tanszer, élelmiszer, tápszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, 
tanulóbérlet, a gyermek korának megfelelő készségfejlesztő eszközök 
természetbeni biztosítására, 

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

c) gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére, 

d) a gyermek szabadideje hasznos eltöltésére. 

 
(5) A jegyző a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának beérkezését követően 

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

 
(6) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni 

formában történő nyújtása esetén mind az eseti gondnok, mind az ügyfél részére járó 
ellátást házipénztárból kell kifizetni. Az eseti gondnok az ellátás felvételét követő 8 
napon belül a támogatás felhasználásáról elszámol a jegyzőnek. 

 
(7) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni 

formában történő nyújtását a jegyző a védelembe vétel megszűnése esetén megszünteti, 
vagy az ellátás összegét ennek megfelelően módosítja. 

 
6. Lakásfenntartási támogatás 

 
12. § 

 
(1) Lakásfenntartási támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki a szociális 

törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. 

 
(2) A természetben folyósított lakásfenntartási támogatás kifizetésének és 

elszámolásának részletes szabályairól az önkormányzat a szolgáltatóval együttműködési 
megállapodást köt. 

 
(3) A lakásfenntartási támogatás megállapítása, megszüntetése a jegyző hatáskörébe 

tartozik. 

7. Szemétszállítási díj támogatás 
 

13. § 
 

(1) Szemétszállítási díj támogatásban kell részesíteni azt a Komlón lakcímmel 
rendelkező személyt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 



nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 240 %-át nem 
haladja meg. 

 
(2) A szemétszállítási díj támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. számú melléklete 

szerinti formanyomtatványon a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál írásban kell 
benyújtani.  

 
(3) A kérelemhez mellékelni kell a szemétszállítási díj havi összegéről szóló igazolást, 

amely tartalmazza, hogy a kérelmezőnek a Komlói Városgazdálkodási Zrt. felé három 
hónapot meghaladó tartozása nincs. 

 
(4) A szemétszállítási díj támogatás mértéke a fizetendő havi díj összegének 50 %-a, 

legfeljebb 1.000,- Ft. 

 
(5) A szemétszállítási díj támogatást, a tárgyévre január 1-től kell megállapítani, a 

Komlói Városgazdálkodási Zrt. által képzett rendelkezésre álló szociális alap mértékéig. 

 
(6) A szemétszállítási díj támogatás megállapítása az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság hatáskörébe tartozik.  

 
8. Mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalása 

 
14. § 

 
(1) Az e célra létrehozott és rendelkezésre álló szociális alap terhére a mellékvízmérő 

időszakos cseréjének költségei alól mentesíteni kell azt a Komlón lakcímmel rendelkező 
lakost, aki lakásfenntartási támogatásban részesül, és megállapítható, hogy nincs vízdíj- 
és helyi adó-tartozása – kivéve, ha a vízdíj-tartozás tekintetében a szolgáltatóval 
részletfizetési megállapodást kötött – valamint, hogy a mellékvízmérő időszakos cseréje 
esedékes. 

 
(2) A mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalása iránti kérelmet a Polgármesteri 

Hivatalban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző 
havi víz - és csatornadíj számla másolatát. 

 
(3) A mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalására való jogosultság megállapítása a 

polgármester hatáskörébe tartozik. A jogosultságról tárgyév december 31. napjáig kell 
határozatot hozni. 

 
15. § 

 
(1) Az önkormányzat által víziközmű üzemeltetéssel megbízott szolgáltató (a 

továbbiakban: Szolgáltató) tárgyév augusztus 31. napjáig értesíti a polgármestert azon 
személyekről, akiknek a következő évben esedékes a mellékvízmérő időszakos cseréje. 



A tájékoztatóban feltünteti a mellékvízmérő–csere költségét, valamint azt, hogy az 
érintett személynek van-e vízdíj tartozása. 

 
(2) A Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője megvizsgálja, hogy tárgyév augusztus 1-

31. napjáig terjedő időszakban az érintett személyek lakásfenntartási támogatásra való 
jogosultsága fennáll-e, továbbá megkeresi a Hatósági és Adóirodát annak megállapítása 
érdekében, hogy helyi adó-tartozásuk van-e. 

 
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott vizsgálat eredményéről a Szolgáltatót tárgyév 

szeptember 30. napjáig tájékoztatni kell. 
 

(4) A Szolgáltató a tájékoztatásban szereplő személyeket értesíti arról, hogy jogosultak 
lehetnek a mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalására, ennek érdekében tárgyév 
október 1. és november 5. közötti időszakban jelenjenek meg a Polgármesteri 
Hivatalban és nyújtsák be kérelmüket. 

 

9. Önkormányzati segély 

 
16. § 

 
(1) Önkormányzati segélyt kell nyújtani 

 
a) annak a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek vagy családnak, aki 
önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud 
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások – 
különösen betegség, elemi kár elhárítása, a gyermek fogadásának 
előkészítése, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartása – miatt anyagi segítségre szorul, vagy 

 
b) annak a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő gyermeket nevelő családnak, aki 
családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy 
alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások – különösen 
iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett 
gyermek családjával való kapcsolattartás, a nevelésbe vett gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadás, a 
gyermek hátrányos helyzete, a gyermek betegsége – miatt anyagi 
segítségre szorul, vagy 

 
c) annak a személynek, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott 

annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy eltemettetésre köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti, vagy 

 
d) annak a rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki az önkormányzati 

segélyt pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön 



(a továbbiakban: szociális kölcsön) formájában kérelmezi.  

 
(2) Az önkormányzati segély megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

 
17. § 

 
(1) Az önkormányzati segély megállapításának feltétele 

 
a) a 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben, hogy a 

kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 
%-át nem haladja meg, 

 
b) a 16. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, hogy a kérelmező 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 240 %-át nem 
haladja meg. 

 
(2) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő 

esetben az (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni, 
amennyiben a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzete indokolja. 

 
18. § 

 
(1) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban a rendelet 3. 

számú melléklete szerinti formanyomtatványon írásban, indok megjelölésével kell 
benyújtani. 

 
(2) Egy naptári éven belül az önkormányzati segély egy családnak - a temetési 

költségekhez történő hozzájárulás és a szociális kölcsön kivételével - legfeljebb 3 
alkalommal adható.  

 
(3) A 16. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott önkormányzati segély iránti 

kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni. 
A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeit igazoló számlát és a halotti 
anyakönyvi kivonat másolatát. A temetési költségeket igazoló számla eredeti 
példányára rá kell vezetni az önkormányzati segély összegét vagy a kérelem 
elutasításának tényét és a határozat számát. 

19. § 
 
(1) Az önkormányzati segély összege gyermeket nem nevelő kérelmező esetén 1.000 

- 5.000,- Ft, gyermeket nevelő kérelmező esetén 1.000 - 15.000,- Ft. 

 
(2) Méltányosságból gyermeket nem nevelő kérelmező esetén 6.000 - 10.000,- Ft 



összegű, gyermeket nevelő kérelmező esetén 6.000 - 19.000,- Ft összegű 
önkormányzati segély állapítható meg, amennyiben a kérelmező és családja 

 
a) lakását elemi kár érte vagy lakásában olyan kár keletkezett, amelynek 

kijavítására nem képes, és ezt a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat által készített környezettanulmány alátámasztja, vagy 

 
b) gyógykezeltetése, gyógyászati segédeszköz beszerzése más módon nem 

biztosított, és annak szükségességét orvosi igazolással bizonyítja, vagy 

 
c) lakhatását az önkormányzati segély megoldja, és ezt bérleti 

szerződéssel vagy más dokumentummal igazolja, vagy 

 
d) tüzelő megvásárlását más módon megoldani nem tudja, vagy 

 
e) nyugdíj vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás megállapítása 

iránti kérelmet nyújtott be, amelynek elbírálása folyamatban van, és 
azt igazolja, vagy 

 
f) születendő vagy családban élő gyermeke családban történő 

nevelkedését más módon biztosítani nem tudja, és ezt a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat által készített környezettanulmány, vagy 
védőnői vélemény alátámasztja, vagy  

 
g) családtámogatási ellátás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be, 

melynek elbírálása folyamatban van, és azt igazolja, vagy 

 
h) olyan élethelyzetbe került, amely indokolja az (1) bekezdésben 

meghatározott önkormányzati segélynél magasabb összeg 
megállapítását, és ezt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
javasolja, vagy 

 
i) olyan pelenka dermatitiszben szenvedő gyermeket nevel akiknek 

orvosilag javasolt a mosható pelenka használata, és ezt a gyermekorvos 
véleménye és a védőnő javaslata, valamint a pelenka használatát 
bizonyító igazolása alátámasztja.  

 
(3) 10.000,- Ft feletti összegű önkormányzati segély megállapítása esetén a 

kifizetéstől számított 15 napon belül a jogosult köteles igazolni az ellátás 
felhasználását. Amennyiben a jogosult igazolási kötelezettségének nem tesz 
eleget, ugyanabban a naptári évben benyújtott önkormányzati segély iránti 



kérelmét- a temetési költségekhez történő hozzájárulás és a szociális kölcsön 
kivételével – érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

 
(4) A temetési költségekhez történő hozzájárulás esetén az önkormányzati segély 

összege 30.000,- Ft. 

 
(5) Az egy családban élők részére kifizetett önkormányzati segély összege – a 

temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - egy naptári éven belül 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
gyermeket nevelő család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének kétszeresét. 

 
(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálytól el lehet térni, amennyiben 

az önkormányzati segély hiánya a kérelmező vagy gyermeke életét, testi épségét 
veszélyezteti. 

20. § 
 
(1) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára az önkormányzati segélyt– a 

temetési költségekhez történő hozzájárulás és a szociális kölcsön kivételével – 
természetbeni formában kell nyújtani. 

 
(2) Indokolt esetben határozatban kell előírni, hogy az önkormányzati segély 

felvételére a kérelmező segítője, pártfogója, családgondozója jogosult, amennyiben 
tartani lehet attól, hogy a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a 
kérelmező. 

 
10. Szociális kölcsön 

 
21. § 

 
(1) A szociális törvény alapján a mindenkori költségvetési keret erejéig, önkormányzati 

segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is 
nyújtható annak a kérelmezőnek, aki rendkívüli élethelyzetbe került. 

 
(2) Szociális kölcsönt annak a kérelmezőnek kell nyújtani, aki rendszeres havi 

jövedelemmel rendelkezik, és ezt három hónapra visszamenőleg igazolja. 

(3) A szociális kölcsön megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy 
főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át, a család egy főre jutó havi 
jövedelme azonban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át, egyedül élőnél a 400 %-át. 

 



(4) A szociális kölcsön iránti kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. A 
szociális kölcsön igénybevételéhez a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata szükséges. 

 
(5) A szociális kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeiről megállapodást kell 

kötni. A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban a kérelmezőt és a vele együtt élő, 
jövedelemmel rendelkező családtagokat adóstársként kell feltüntetni. 

 
(6) A hátralévő teljes kölcsön összege azonnal egy összegben, a szociális törvényben 

meghatározott kamattal együtt esedékessé és behajthatóvá válik, amennyiben az adós 
vagy adóstársa elmulasztja a megállapodásban rögzített havi törlesztő részlet befizetését, 
azzal késedelembe esik. 

22. § 
 

(1) A szociális kölcsön összege legfeljebb 60.000.- Ft, a visszafizetési határidő az adós 
vállalásától és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatától függően legfeljebb 
24 hónapig terjedhet. 

 
(2) A megállapított kölcsön visszafizetési kötelezettsége a folyósítást követő 2. hónap első 

napjától esedékes. 

 
(3) A szociális kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A részletfizetési 

kötelezettségnek a tárgyhó 20. napjáig kell eleget tenni. 

 
(4) Nem állapítható meg újabb szociális kölcsön a kérelmezőnek mindaddig, amíg a 

korábbi szociális kölcsön visszafizetési határideje le nem járt, és a kölcsön teljes 
összegét vissza nem fizette. 

 
(5) A szociális kölcsön felhasználásáról a kérelmező a kölcsön felvételét követő 30 napon 

belül köteles a szerződésben foglaltak szerint elszámolást készíteni és a 
családgondozónak benyújtani. A kérelemben foglaltaktól eltérő célra felhasznált 
szociális kölcsön jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátásnak minősül, és a 
szociális törvényben meghatározott módon vissza kell fizetni. 

 
23. § 

 
(1) A kölcsön folyósításával és a visszafizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos 

feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. 

 
(2) A tárgyhónap végén a részletfizetések teljesítéséről a Polgármesteri Hivatal kimutatást 

készít. 



 
(3) A szociális kölcsön megállapítása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre. A 

tárgyhónap 15. napjáig beérkező szociális kölcsön kérelmeket az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság a következő ülésén bírálja el, a kölcsönszerződést a polgármester írja 
alá. 

III. Fejezet 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

11. Köztemetés 

 
24. § 

 
(1) Közköltségen történő eltemettetésről kell gondoskodni a polgármesternek a szociális 

törvényben meghatározott esetben. 
 
(2) Komló városában a köztemetés helye a Komlói Köztemető. 

(3) Közköltségen a helyben szokásos legolcsóbb, elsősorban hamvasztásos temetést kell 
elrendelni. 

(4) A köztemetés költségének megtérítésére a polgármester méltányosságból részletfizetést 
engedélyezhet, illetve a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha a kötelezett 
vagy családja megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent. 

12. Közgyógyellátás 

 
25. § 

 
(1) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani annak a 

kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élőknél 
200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

 
(2) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a polgármester 

hatáskörébe tartozik. 

 
13. Szociális célú tűzifa juttatás 

 
26. § 

 
(1) Az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig szociális célú tűzifa 

juttatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztarásában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg, és a szociális törvény szerinti 



vagyonnal nem rendelkezik és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem 
tud. 

 
(2) A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni a rendkívüli élethelyzetbe került, a 

kiskorú gyermeket nevelő, az idős és a beteg kérelmezőt. 

 
(3) Szociális célú tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg 

legfeljebb 1 m3  mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában. 

 
27. § 

 
(1) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti 

formanyomtatványon a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál írásban kell 
benyújtani minden év október 1. napjától november 15. napjáig.  

 
(2) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a kérelmező tartózkodási helyén 

környezettanulmányt készít. 

 
(3) A kihűlés és fagyhalál észlelése esetén a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer 

tagjainak javaslata alapján a szociális célú tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is 
indulhat. A hivatalból indult eljárás esetén a szociális célú tűzifa juttatás 
megállapításának rendeletben meghatározott feltételeitől el lehet tekinteni. 

 
(4) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmek elbírálásáról a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal egyeztetést kell tartani. A kérelem elbírálása a 
polgármester hatáskörébe tartozik. 

 
(5) A tűzifa beszerzéséről és szállításáról az önkormányzat gondoskodik. 

 
 

IV. Fejezet 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

 
14. A személyes gondoskodás formái 

 
 

28. § 
 

(1) Komló Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a rendelet hatálya alá eső 
személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatásokat biztosítja 

 
a) étkeztetés,  



 
b) házi segítségnyújtást, 

 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

 
d) családsegítés, 

 
e) nappali ellátás, 

 
(ea)   idősek klubja. 

 
(2) Az önkormányzat a rendelet hatálya alá eső személyek részére az alábbi személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátásokat biztosítja 

a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 

aa)    idősek otthona, 

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, 

ba) hajléktalan személyek átmeneti szállása. 
 

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) - e), valamint a (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott ellátásokat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő intézmények útján látja el. 

 
(4) Az önkormányzat az (1) bekezdés e) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) pontjában 

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

 
(5) Az (1) bekezdés b), c), ea) pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatásokat és a 

(2) bekezdés ba) pontjában meghatározott szociális szakosított ellátást a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Komló Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központja (továbbiakban: 
Szociális Szolgáltató Központ) a Komlói Kistérség közigazgatási területén biztosítja. 

 
(6) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatást a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat a Komlói Kistérség közigazgatási területén biztosítja. 

 
15. Az intézmények jelentési és beszámolási kötelezettsége 

 
29. § 

 
(1) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő 



intézmények szakmai munkájuk eredményessége érdekében az intézményvezetők 
kötelesek 

 
a) bejelenteni a működési engedély alapjául szolgáló körülményeket érintő változást, 

annak bekövetkezésétől számított 10 napon belül, 

 
b) az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját 

felülvizsgálni és tájékoztatásul megküldeni a Polgármesteri Hivatalnak, 

 
c) tárgyévet követő év március 31. napjáig elkészített éves beszámolót a Polgármesteri 

Hivatal részére megküldeni. 

 
(2) Az ellátási-szerződéssel rendelkező szolgáltatók a Polgármesteri Hivatal részére az 

ellátási szerződésben foglaltak szerint kötelesek éves szakmai beszámolójukat 
elkészíteni és megküldeni. 

 
16. Szociálpolitikai kerekasztal 

 
30. § 

 
(1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a 

szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. 

 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 

a) az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, 

b) Polgármesteri Hivatal illetékes irodavezetői, 

c) Komló Város Önkormányzat területén szociális intézményt működtető 
fenntartók, 

d) a szociális intézmények vezetői, 

e) a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete Körzeti Csoportjának 
képviselője, 

f) a Baranya Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Komlói Csoportjának 
képviselője, 

g) a Nagycsaládosok Komlói Egyesületének képviselője, 

h) a Caritas képviselője, 

i) a Vöröskereszt képviselője. 

 



(3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést 
tart, üléseit az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke hívja össze.  

 
 

V. Fejezet 
Szociális alapszolgáltatások 

 

17. Étkeztetés 

 
31. § 

 
(1) Az önkormányzat a szociális törvény 62. §-ában foglaltak alapján a szociálisan 

rászorulók részére a szociális étkeztetést Szociális Szolgáltató Központ keretében 
biztosítja. 

 
(2) Az étkeztetés a Szociális Szolgáltató Központ által kijelölt helyiségekben történik.  

32. § 
 

(1) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány 
bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte.  

 
(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy 

kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni 
nem tud.  

 
(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a 

súlyos fogyatékosságát a szociális törvény 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja.  

 
(4) Pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 

személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy 
szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.  

 
(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki éjszakáit 

közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 

 

18. Házi segítségnyújtás 
 

33. § 
 

(1) A szociális törvény 63. §-a szerint a házi segítségnyújtást a napi gondozási 
szükségletnek megfelelő időtartamban a Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 

 
(2) A házi segítségnyújtást a Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatott hivatásos és 

tiszteletdíjas gondozók végzik.  
 



19. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
 

34. § 
 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociális törvény 65. § (4) bekezdésében 
meghatározott rászorulók részére a Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 

 
 
 

20. Családsegítés 

 
35. § 

 
(1) A szociális törvény 64. §-a szerinti családsegítés szolgáltatást a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálata biztosítja. 

 
(2) A Családsegítő Szolgálat ellátja a szociális törvényben megjelölt aktív korú rendszeres 

szociális segélyben részesülőkkel kapcsolatos együttműködési kötelezettségből fakadó 
feladatokat.  

21. Nappali ellátás 

 
36. § 

 
(1) Az önkormányzat a rászoruló idős lakosok nappali ellátást a „Szent Borbála Otthon” 

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött feladat ellátási szerződés útján és a Szociális 
Szolgáltatató Központ útján biztosítja. 

 
VI. Fejezet 

Szociális szakosított ellátások 
 

22. Ápolást, gondozást nyújtó ellátás 

 
37. § 

 
(1) Az önkormányzat a szociális törvény 68. §-ában meghatározott személyek tartós 

bentlakásos ápolását, gondozását nyújtó szociális ellátást a „Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja. 

 

23. Hajléktalan személyek átmeneti szállása 

 
38. § 

 
(1) Hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatást Szociális Szolgáltató Központja 

biztosítja. 
 
 

 



VII. Fejezet 
A szociális ellátások igénybevétele  

 

 

24. Az ellátások igénybevétele és megszűntetése 

 
39. § 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmények vezetőjéhez 

(továbbiakban: intézményvezető) kell benyújtani.  

 
(2) A szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelemhez mellékelni kell a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 
rendelet 1. számú mellékletében közölt jövedelmi adatok valódiságát bizonyító 
okiratokat.  

 
(3) A rendelet alapján személyes gondoskodást igénylő és hozzátartozója köteles a szociális 

helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni. 

 
(4) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, 

családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 
napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni. Erre figyelmeztetni kell.  

 
(5) A 28. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott családsegítő szolgáltatás igénybevétele 

külön eljárás nélkül történik.  

 
(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelemről  

 
a) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények 

esetén az intézményvezetője, 

 
b) ellátási szerződéssel rendelkező fenntartó esetén a társaságok ügyvezető igazgatója 

dönt. 

 
(7) Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt illetve törvényes 

képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. 
 

(8) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény 
vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés közlésétől számított nyolc napon 
belül  

 



a.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott 
intézmények esetén a fenntartóhoz, 

 
b.) ellátási szerződéssel rendelkező fenntartó esetén Komló Város Önkormányzat 

Képviselő-testületéhez fordulhat. 

 
(9) Az intézményvezető az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy törvényes 

képviselőjével megállapodást köt. 
 

(10) Az intézményi jogviszony megszűnésére és megszüntetésére a szociális törvény 100-

101. §-ait, valamint a 103-104. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

25. Térítési díj 
 

40. § 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – a családsegítés kivételével –térítési 

díjat kell fizetni.  

(2) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente kétszer állapítja meg. A rendelet 
2. számú melléklete tartalmazza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő szociális intézményekben megállapított térítési díjakat. 

 
(3) Az ellátási szerződéssel biztosított intézményi térítési díjat az intézményt fenntartó 

szervezet határozza meg. 

 
(4) A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a rendelet 2. számú 

mellékletében meghatározott feltételek szerint, a vizsgálatához jövedelemigazolást kell 
kérni. A személyi térítési díj mérsékelhető, elengedhető abban az esetben, ha azt a 
kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzete, vagy életében bekövetkezett krízishelyzete 
indokolja. 

 
(5) A rendelet 28.§ (1) bekezdés a) és ea) pontjában meghatározott ellátások után fizetendő 

havi térítési díjat előre, tárgyhó 30. napjáig, a 28. § (1) bekezdés b) és c) pontjában 
meghatározott ellátások után fizetendő térítési díjat utólag, minden hónap 10. napjáig 
kell az intézménynél befizetni. 

 
 
 

VIII. Fejezet 
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 

 
26. Gyermekjóléti alapellátások 

 
 
 



41. § 
 

(1) Az önkormányzat által biztosított e rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti 
alapellátások: 

 
a) gyermekjóléti szolgáltatás,  

 

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsőde  
 

c) gyermekétkeztetés a Gyvt. 151. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
Komló Város közigazgatási területén, az önkormányzat, illetve az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben:
  
 

ca) óvodai napközbeni ellátás   
 

cb) általános iskolai napközbeni ellátás  
 

cc) középfokú iskolai napközbeni ellátás  
 

cd) általános és középfokú iskolai kollégiumi ellátás  
 

d) családok átmeneti otthona. 

 
27. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
42. § 

 
(1) A Gyvt. 39. §. és 40. §-ai szerinti gyermekjóléti szolgáltatást Komló Város 

Önkormányzata a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában 
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja. 

 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.  

 
 

28. Bölcsődei ellátás 
 

43. § 
 

(1) A bölcsőde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény biztosítja a családban 
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését azok számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük 
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

 
(2) A bölcsődei szolgáltatást Komló Város Önkormányzata a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Szilvási Bölcsőde keretében látja el. 
 
 
 



29. Családok átmeneti otthona 
 

44. § 
 

(1) Az önkormányzat a családok átmeneti otthona szolgáltatást a Gyvt. 51 §-ban 
meghatározottak szerint a ”Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött 
feladetellátási szerződés útján biztosítja.  

 
IX. Fejezet 

A gyermekjóléti alapellátások igénybevétele 
 

30. Az ellátások igénybevétele és megszűntetése 
 

45. § 
 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes 
képviselője (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. 

 
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevetelére iranyuló 

kerelmet az intezmény vezetőjénél nyújthatja be. 
 
(3) Az ellátások igénybevételéről az intézményvezető dönt. 
 
(4) Az ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §ban szabályozottak szerint. 
 

 
31. Térítési díj 

 
46. § 

 
(1) A bölcsődei ellátásért térítési díjat kell fizetni. 
 
(2) A bölcsődei ellátás keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét a 

rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
(3) A bölcsődei ellátásért a szülő (gondozó) által fizetendő személyi térítési díjat az 

intézmény vezetője állapítja meg, és erről az ellátás megkezdésekor értesíti a 
kötelezettet. 

 
(4)  Az alapellátás keretében nyújtott gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézményekben nyújtott szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési 
díj. Az óvodák, valamint Komló város közigazgatási területén az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények intézményi téritési díját a 
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.  

 
32. Az önkormányzat és az intézmény kapcsolata 

 
 
 
 
 
 



47. § 
 

(1) A Komlói Kistrérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és  a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatának vezetője a szakmai munka eredményessége, a fenntartói feladatok, 
valamint gyermekjóléti feladatok teljesítésének érdekében kötelesek: 

a) a működési engedélyezés alapjául szolgáló körülményeket érintő változást 10 
napon belül jelenteni a Polgármesteri hivatalnak, 

b) az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját 
felülvizsgálni és tájékoztatásul megküldeni a Polgármesteri Hivatalnak, 

c) tárgyévet követő év március 31. napjáig elkészített éves beszámolót a 
Polgármesteri Hivatal részére megküldeni. 

 
(2) Az ellátási-szerződéssel rendelkező szolgáltatók a Polgármesteri Hivatal részére az 

ellátási szerződésben foglaltak szerint kötelesek éves szakmai beszámolójukat 
elkészíteni és megküldeni. 

 
(3) Az önkormányzat évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. 

 
X. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

33. Hatályba léptető rendelkezések 
 

48. § 
 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 

34. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

49. § 
 

(1) Hatályát veszti a szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 
16/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet, és a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 4/2013. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet. 

Komló, 2013. november 28. 
 
 

dr. Vaskó Ernő Polics József 
címzetes főjegyző polgármester 

 
 
 
 
 
 



6. sz. napirend 
 

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó:    Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kispál László véleménye, hogy mivel az építményadó Komlón a legmagasabb, vissza kellene 
csökkenteni a 30%-ot.  
 
Polics József elmondta, hogy a Kamarának joga van véleményt nyilvánítani. Komló város 
Képviselő-testülete már foglalkozott az üggyel és azt a határozatot hozta, hogy a bevételkiesés 
nagyságrendje és a magas járulékos költségek miatt nem támogatja a magánszemélyek 
kommunális adójának, valamint az építményadónak a csökkentésére irányuló javaslatot. 
Adók kapcsán ez a képviselő-testület egyszer már emelt adót a ciklus alatt. Az iparűzési adót 
minden évben elengedték a kisvállalkozásoknak, jelenleg is ezt tervezik.  
 
Kupás Tamás Levente visszaérkezett. 
 
Kispál László véleménye, hogy nem mindegy, hogy egy szintről még 30 % emelés lesz, vagy 
a szint már a maximumon van és így már nem illik emelni. Ügyrendi javaslata, kéri az 
építményadót visszacsökkenteni az eredeti szintre. 
 
Polics József elmondta, hogy kb. 70,-Ft emelés történt, ez pedig nem 30%. A Kamara 
javaslata, hogy csökkentse a képviselő-testület az építményadót, mert Pécset nem számítva 
Komlón a legmagasabb ez az összeg.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  kiment a teremből. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester először az ügyrendi javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet a képviselő-
testület 4 igen, 10 nem szavazattal elutasított. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 
tartózkodással elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 
 

33/2013. (XI.29.) sz. rendelet 
 

A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL 
KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ  

 30/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-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 következőket rendeli el: 
 
 
 



1.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adók megállapításáról és a 
helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.) rendeletének 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Adóköteles a Komló Város Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények 

közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: 
építmény). 

(2) Mentes az építményadó alól a lakás. A vállalkozónak minősülő adóalany kivételével, 
mentes a lakással kapcsolatos építményadó bevallás-benyújtási kötelezettség alól az 
adó alanya.” 

2.§ 
 

A Rendelet 15.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó 

lakosként Komló Város Önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
vendégéjszakát eltölt.” 

 
 

3.§ 
 

A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az adó beszedésére kötelezett a Htv. 34. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi 

szállásadás esetén nyilvántartást vezet az adóalanyok által eltöltött adóköteles, és 
adómentes vendégéjszakákról. E nyilvántartásnak – a továbbiakban: 
vendégnyilvántartás – sorrendben tartalmaznia kell fejlécében az adóbeszedésre 
kötelezett nevét, lakcímét, adóazonosító számát, szálláshely címét, továbbá az 
adóalany (vendég) nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi 
igazolványának, útlevelének vagy egyéb, személyazonosságát igazoló okmányának 
nevét és számát, érkezésének és távozásának idejét, vendégéjszakák számát, beszedett 
idegenforgalmi adó kiszámítását és összegét, adómentességének Htv. 31. § szerinti 
jogalapját és adómentességi nyilatkozatának sorszámát, az adóalany vagy törvényes 
képviselőjének aláírását. „ 

 
4.§ 

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

 „Adómentesség 
21/A.§ 

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

 
5.§ 

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



6.§ 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 
(2) A 4. § 2014. január 1-jén lép hatályba határozott időre 2014. december 31-ig. 
 

7.§ 
 

Hatályát veszti a Rendelet 15. § (2) bekezdése, 23. § (1) bekezdése. 
 
Komló, 2013. november 28. 

 
 
     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 

 
 

7. sz. napirend 
 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó:    dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Meghívott:    Kaluzsa Tamás ügyvezető 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot és a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy az üzemeltetővel való szerződés is módosulni fog-e. Hogy fog ez 
majd a gyakorlatban működni az urnák és a fali urnák esetében?  
 
 
Dr. Barbarics Ildikó  visszaérkezett. 
Schalpha Anett kiment a teremből. 
 
Dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jogalkotás célja támogatandó, de sok még 
a nyitott kérdés, melyre keresik a választ. Úgy gondolja, hogy a választ majd a gyakorlatban 
fogják megtalálni. Ez a rendelet alapvetően a korábbi rendelet teljes egészében, azokkal a 
kötelező kellékekkel kiegészítve, amik a szociális temetés végrehajtásához szükségesek. A 
szolgáltató is több problémát jelzett és valóban több pontban majd módosítani kell a 
rendeletet, valamint a közszolgáltatási szerződést. Várhatóan 2014. januárban, vagy 
februárban a módosítást meg fogják tenni. Kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a 
rendeletet. 
 
Schalpha Anett visszaérkezett. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen, 5 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 



170/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatai figyelembevételével – 
megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy szociális temetéssel kapcsolatban a köztemető 
üzemeltetőjével a további egyeztetéseket folytassa le, a pontos tények ismeretében az 
esetlegesen szükségessé váló rendeletmódosítási javaslatot, valamint a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés módosítását készítse elő. 
 

Határid ő:  márciusi rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Majd szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal 5 
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:  
 
 

34/2013. (XI.29.) sz. rendelet 
 

A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján – figyelemmel az az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. 
rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal 
kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő 
eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra – a 
következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed a Komló város területén lévő köztemetőre (a komlói ingatlan-
nyilvántartásban 8303 hrsz. alatt felvett 6 ha 336 m2 területű külterületi ingatlan), valamint a 
temető fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre. 

 
2. § 

 
(1) Komló város közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése és fenntartása az 

önkormányzat feladata. 

 
(2)  A jelenleg működő köztemető és létesítményei fenntartásáról, valamint az ott 

folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az 
önkormányzat a Komlói Temetkezési Kft. (a továbbiakban: üzemeltető) útján – az 5. 
számú melléklet szerinti – Kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein belül 
gondoskodik. 



 
(3)  A képviselőtestület a köztemetőre vonatkozó díjak mértékét évente 

felülvizsgálja. 

 
3. § 

 
A felekezeti temetők (Mecsekfalu, Mecsekjánosi, Kisbattyán) fenntartásáról és a temetkezési 
szolgáltatások megszervezéséről az illetékes egyházügyi hatóságok gondoskodnak. 

 
 
 

2. A köztemető 
 

4. § 
 

(1)  A köztemetőt sírhelytáblákra (hagyományos felnőtt-, gyereksír-, urna-, urnasír-
, urnasírbolt-, sírbolt parcellák), hamvak szétszórására alkalmas területekre, szociális 
parcellákra és szociális temetkezési helyekre lehet felosztani. 

 
(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – 

szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. 

 
(3)  Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, 

valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek 
eltemetésére. 

 
(4)  A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal, 

sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket, urnahelyeket, sírbolthelyeket külön kell 
megjelölni. 

 
(5)  A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban – fő szabályként – 

folytatólagos sorrendben kell felhasználni. 

 
(6)  A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt 

táblába csak rátemetéssel lehet temetni.  

 
(7)  A lezárt temetőrészben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt 

temetőrészeket mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról 
döntés nem születik. 

 
(8)  Sírhelytábla, vagy az egész köztemető lezárásáról és kiürítéséről az 

önkormányzat dönt. A temető, illetve a temetkezési hely kiürítését megelőzően azt 
hirdetményben, továbbá három alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, 



valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a 
kiürítés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonként történjenek. 

 
(9)  Lezárt köztemető, vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített 

síremlékek a használati idő le nem jártáig – kegyeleti okokból – nem idegeníthetőek el 
és más sírra, sírboltra nem helyezhetők át.  

 
(10)  Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holttestmaradványokat exhumálás útján 

lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe (sírhelytáblába). 

 
(11)  Az exhumálást csak az illetékes tisztifőorvos engedélye és előírásai szerint 

lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye 
is szükséges. 

 
(12)  Kiürítés során a köztemetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal 

rendelkezni csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad.  

 
(13)  Az újra betemetés során megtalált csontmaradványokat az eltemettető 

kívánságának megfelelően díjmentesen mélyebbre lehet tenni.  

 
3. Sírhelyhasználati idő, rendelkezési jog 

 
5. § 

 
(1)  Az egyes temetkezési helyekért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt 

hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni.  

A fenntartó által megállapított sírhelydíjakat az 1. számú melléklet tartalmazza. 
A rendeletben rögzített temetkezési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A bruttó díjat az 
önkormányzat az SZMSZ-ben rögzített módon köteles közzétenni. 

 
(2)  Az elhunyt köztemetőben történő elhelyezését az utolsó bejelentett lakóhely 

figyelembe vételével kell biztosítani. Nem komlói lakosú elhunyt komlói 
köztemetőben történő eltemetésére az üzemeltető ad engedélyt, a mindenkori 
sírhelydíjon felüli pótdíj megfizetését követően. 

 
(3)  A rendelkezési jog kiterjed a temetkezési helybe helyezhető személyek 

körének meghatározására, síremlékállításra, a sírjel megfelelő állapotáról történő 
gondoskodásra, a temetkezési hely gondozására és az újraváltására. 

 
(4)  A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés 

hiányában – újabb ciklusra megválthatók. 

 



(5) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. Az újraváltásban 
elsőbbséget élvez a temettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerinti 
soron következő közeli hozzátartozója. 

 
(6)  Az egyszeri megváltás időtartama: 

a) sírbolt esetén   60 év 

b) kriptacella   60 év  

c) urnasírbolt   25 év 

d) sírhely esetén    25 év 

e) urnafülke, urnaföld esetén 10 év  

Az üzemeltető a c) és d) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő 
megváltását is engedélyezheti. 

 
(7)  A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni 

nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. 

 
(8) Ha a használati idő leteltét követően  

a) a sírboltot     5 éven belül 

b) az egyéb temetkezési helyeket  3 éven belül  

ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény 
nélkül újból felhasználni. 

 
(9) A (8) bekezdésben foglalt ok miatt az urnaférőhelyekből kiexhumált hamvakat – a 

kegyeleti normáknak megfelelően – kifejezetten erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen kell 
tárolni. Amennyiben a későbbiekben mégis jelentkezik hozzátartozó az elhunyt 
hamvaiért és az urnát exhumáltatni szeretné – a gyűjtőhelyen történő tárolási idő 
függvényében – az 1. számú mellékletben meghatározott tárolási díjat kell fizetnie. 
Gyűjtőhelyen való tárolásnak minősül az is, ha az urnát az eredeti helyén tárolják. 

 
(10)  Ha a használat a (8) bekezdésben foglalt ok, vagy a sírhelytábla, temető 

kiürítése miatt szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból 
származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az 
arra kijelölt helyen szétszórhatók, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő 
rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások 
betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni. 

 
(11)  A temettető kívánságára történő halott- illetőleg urna áthelyezés, vagy urna 

kiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának 
időarányos részét, a jogosult részére vissza kell téríteni. 



 
(12)  A temettetőknek a nyugvóhelyek értékesítésekor, újraváltásakor egyszeri 

hulladékszállítási díjat kell fizetni az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint. 

 
4. Hagyományos sírhelyre vonatkozó szabályok 

 
6. § 

 
(1)  Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. 

Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. 
Elhunytanként az 1. számú mellékletben meghatározott pótdíjat kell fizetni, ez 
azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg. 

 
(2)  Gyermek parcellában kizárólag 10 éves korig lehet gyermeket eltemetni, 

illetve a 10 éven aluli elhunyt gyermek hamvait elhelyezni.  

 
(3)  Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbetemetésére olyan, a 

kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetve kellék használható, amely lebomlik, 
és nem veszélyezteti a környezetet. Kivételt képeznek ez alól a fertőző betegségben 
elhaltak, akiket kellő szilárdságú, hézagmentesített kettős koporsóban kell eltemetni. 

 
(4) Mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján az (1) bekezdés szerinti pótdíj 

fizetése ellenében még egy koporsó temethető. A pótdíj a következő sírhely 
meghosszabbításnál időarányosan beszámításra kerül. 

 
(5)  Temetkezési hely felületére történő elhelyezés esetén az urnát urnatartóban, 

kizárólag rögzített, zárt állapotban lehet csak a síron elhelyezni. 

 
(6)  A köztemetőben lévő sírhelyek belső méretei: 

a) Felnőtt sírhely 2,10 m hosszú;  0,90 m széles;  2,00 m mély 

Mélyítés esetén      2,20 m mély 
b) Gyermek sírhely 1,70 m hosszú;  0,90 m széles; 1,60 m mély 

 
(7) A sírmélységet minden esetben a talajfelszín síkjától kell mérni. 

 
(8)  Szabványtól eltérő eltemetésre kerülő koporsó méret esetén a sír méreteit az 

eltérésnek megfelelően kell módosítani úgy, hogy annak minden oldala legalább 10 
cm-rel nagyobb legyen, mint a koporsó. 

 
(9)  A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, azokat sírbolttá átalakítani nem lehet. 

 



(10)  A felnőtt sírok egymástól való oldaltávolsága a már meglévő, korábban 
kialakított parcellákban a kialakult rend szerinti, az újonnan kialakított parcellákban 
80 cm.  

 
(11)  A gyermek síroknál a sírhelyek egymástól való oldaltávolsága 40 cm (a 

síremlékek között 60 cm).  

 
(12)  A sírhelyeken a sírdomb (sírhant) magassága – kialakítása nem kötelező – 

legfeljebb 50 cm lehet.  

 
(13)  A hagyományos sírhelyekre építhető felépítmény méretezése a már meglévő 

parcellákban a korábban kialakult rend szerinti (keret 100 cm széles; 220 cm hosszú). 

 
(14)  Hagyományos sírhelyekre építhető felépítmény engedélyezett méretei az 

újonnan kialakított parcellákban: 

a) betonjárda maximum:  3,00 m hosszú;1,50 m széles  

b) keret maximum: 2,30 m hosszú; 1,10 m széles; 0,35 m magas (járdaszinttől)  

c) síremlék magassága maximum (keretmagassággal együtt): 1,50 m. 

 
(15)  Dupla (kettős) sírhely főút melletti a.) és b.) jelöléssel ellátott sírhelyek közötti 

belső járda mérete a korábban kialakult parcellákban 15-15 cm lehet, így a két járda 
mérete adja ki a 30 cm-t. Dupla sírhelyet az újonnan megnyitott parcellákban úgy kell 
kialakítani, hogy az a parcellában kijelölt sorok és sírhelyek rendjét ne bontsa meg. 

 
(16)  Gyermeksírhelyek méretezése a korábban kialakult rend szerinti. 

 
(17)  A gyermeksírhelyekre építhető felépítmény méretei: 

a) betonjárda maximum: 2,10 m hosszú 1,30 m széles  

b) keret maximum: 1,50 m hosszú;  0,80 m széles;  0,25 m magas (járdaszinttől) 

c) síremlék magassága maximum (keretmagassággal együtt) 1,10 m. 

 
(18)  A fent felsorolt méreteket, illetve a sírhelyekre építhető felépítmények egyéb 

műszaki paramétereit a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 
 
 
 
 
 



5. Urnasírboltra vonatkozó szabályok 
 

7. § 
 

(1)  Az urnasírboltban annyi urna helyezhető el, amennyire azt építették. 

 
(2)  Felszíni (belső) méretek: 0,90 m hosszú; 0,60 m széles 0,60 m 

mély.  

 
(3)  Az urnasírbolt köré járdát építeni nem lehet. 

 
(4)  Az urnasírboltra építhető felépítmény engedélyezett méretei: 

a) keret maximum: 1,20 m hosszú; 0,90 m széles; 0,20 m magas (talajszinttől) 

b) síremlék (keretmagassággal együtt) maximum 0,80 m magas. 

 
(5) A fent felsorolt méreteket és az urnasírboltra építhető felépítmények egyéb műszaki 

paramétereit a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
6. Egyéb urnaférőhelyekre vonatkozó szabályok 

 
8. § 

 
(1)  Az egyéb urnaférőhelyekben annyi urna helyezhető el, ahány férőhelyre azt 

építették. 

 
(2)  Urnaföldbe temetésnél a sírhely méretei:  0,80 m hosszú;   0,60 m széles;  1,00 

m mély. 

 
(3) A kolumbárium-falban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, 

méretazonosságát, a szöveg- és betűvésés szakszerűségét. A fülketáblán elhelyezhető 
egy darab örökmécses, egy darab virágtartó váza és egy koszorútartó kampó. 

 
(4)  Új urnafülkénél az urnát befogadó belső méretnek legalább 30 x 30 cm-nek 

kell lennie. 

 
7. Sírboltra vonatkozó szabályok 

 
9. § 

 



(1)  Sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt 
építették. Ezen túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna, hat személyes 
sírboltban további 20 urna, kilenc személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el.  

 
(2)  Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a 

sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. 

 
(3)  A sírboltba történő koporsós temetés esetén az elhunytat légmentesen zárt, fa, 

műanyag, fém vagy üveg koporsóba kell helyezni. Fa koporsó használata esetén belső 
fém vagy műanyag koporsót is alkalmazni kell. 

 
(4)  Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a 

sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt 
hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.  

 
(5)  A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett 

koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és 
hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell 
helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak. 

 
(6) Sírbolt csak külön kijelölt helyen, a temető területére elfogadott szabvány, illetve 

kiviteli terv alapján, a temető tulajdonosa vagy az általa megbízott üzemeltető 
hozzájárulásával, azon túlmenően a külön jogszabályban meghatározott esetekben az 
I. fokú építési hatóság engedélyével építhető.  

 
(7)  A sírbolt alépítményi kivitelezési munkáit minden esetben a temető 

üzemeltetője végezteti. 

 
(8)  A sírboltok felszíni méretei járdával együtt: 

a.  3 személyes sírbolt 3,50 m hosszú; 2,50 m széles 

b.  6 személyes sírbolt 3,50 m hosszú; 3,00 m széles 

c.  9 személyes sírbolt 3,50 m hosszú;  3,80 m széles 

 
(9)  A leeresztő nyílás méretei egyöntetűen 0,90 m széles 2,10 m hosszú. 

 
(10)  A sírboltok belső méretei: 

a. a.) 3 személyes sírbolt 2,30 m hosszú; 0,90 m széles; 2,60 m mély  

b. b.) 6 személyes sírbolt  2,30 m hosszú; 1,75 m széles; 2,60 m mély 



c. c.) 9 személyes sírbolt 2,30 m hosszú; 2,50 m széles; 2,60 m mély 

 
(11)  Sírboltoknál a keret maximum: 2,60 m hosszú; 1,50 m széles; 0,35 m magas 

(járdaszinttől). 

 
(12) Síremlék maximum (keretmagassággal együtt) 1,50 m magas. 

 
(13) A fent felsorolt méreteket, illetve a sírboltokra építhető felépítmények egyéb műszaki 

paramétereit a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 

8. A temetkezési helyek gondozása 
 

10. § 
 

(1)  A sírhely feletti rendelkezési jog gyakorlása kiterjed a temetkezési hely 
gyomtalanítására, a temetési helyre helyezhető síremlék, sírjel állítására és mindezek 
együttes karbantartására, gondozására, melyet a sírhely birtokosa köteles rendszeresen 
elvégezni. 

 
(2)  Gondozatlannak minősül az a sírhely, amelyen a gyomnövények számottevően 

túlnövik a valamikor elhelyezett kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények túlnövik a 
sírhelyet. 

 
(3)  Gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomirtását, 

amennyiben üzemeltető azt indokoltnak tartja – különösen a nagyra nőtt fák, bokrok, 
és egyéb elgazosodott növényeket figyelembe véve -, minden előzetes értesítés nélkül 
elvégezheti. 

 
(4)  A sírokon kinőtt gyomnövények között lévő, és a rossz helyre ültetett 

növényekben, a kaszálási munkák során bekövetkezett károkért üzemeltető 
felelősséget nem vállal. 

 
(5)  Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a 

fedlapon elhelyezett virágtartóban szabad. 

 
(6) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetkezési helyen, és nem 

akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, illetve a végzendő munkákat. 

 
(7)  A temetkezési helyen a temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: 

a. egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása 



b. cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése 

c. kizárólag a sírhely területére ültetett és azon még kifejlett állapotban sem túl 
növő, „törpe” jelzővel ellátott örökzöld növények (törpefenyő, törpeboróka) 
ültetése és ápolása 

d. egyéb ültethető növények: Jukka, Mahónia, Levendula, Szürke cipruska, 
sziklakerti évelők, Kereklevelű hortenzia, Bíbor gyöngyvessző  

 
(8) Üzemeltető a temető hirdetőtábláján teszi közzé a temetőbe ültethető, engedélyezett 

növényfajták jegyzékét. 

 
(9)  A sírokra tilos ültetni: 

a. a kúszó növények összes fajtáját (borostyán, iszalag félék, folyondár félék, 
vadszőlő félék, kúszó- és futórózsák) 

b. az összes lombhullató fa- és cserjefélét 

c. a megváltott sírhelyre ültetett törpe méretű örökzöldek kivételével lomb- és 
tűlevelű örökzöldeket 

d. mindenféle gyökér- és szártarackkal terjedő növényzetet. 

 
(10)  A rossz helyre ültetett, valamint a nem engedélyezett növényeket üzemeltető 

eltávolítja. 

 
(11)  A sírokra ültetett növényzetet és a temetőbe bevitt virágokat onnan kivinni 

csak a temető kezelőjénél történt előzetes bejelentés után lehet. 

 
(12)  Ülőhely, pad csak a temető kezelője által engedélyezett helyen, illetve 

engedélyezett formában helyezhető el. 

 
(13)  A sírhely gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között 

tárolni tilos.  

 
(14) A köztemetőkben az üzemeltető biztosítja a hulladék folyamatos összegyűjtését és 

elszállítását, a gyomirtást és a zöldterület fenntartását. 

 
(15)  A temetkezési helyek kerítéssel nem határolhatók körül. 

 
(16)  Ha a sírjel vagy a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető 

felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a 
helyreállításról.  

 



(17)  Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a 
temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra 
kell kifüggeszteni, valamint a felszólítást a rendelkezési jogosult ismert lakcímén is 
meg kell kísérelni. 

 
(18)  Ha a felhívás eredménytelen marad, vagy ha üzemeltető a közvetlen veszélyt 

úgy ítéli meg, hogy az azonnali intézkedést igényel, a közvetlen veszélyt a sírhely 
felett rendelkezni jogosult költségére, annak megkérdezése és beleegyezése nélkül 
jogosult megszüntetni.  

 
(19) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem 

történhet. 

 
9. Nyilvántartások vezetése 

 

11. § 
 

(1) A köztemetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről az 
üzemeltetőnek nyilvántartásokat kell vezetnie. 

 
(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést, urnakiadást, hamvak 

szórását) időrend szerint a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben felsorolt 
adatokkal kell bejegyezni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a temetkezési hely 
felett rendelkezni jogosult személy nevét és címét. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros 
névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos 
megjelölését tartalmazza.  

 
(3)  Külön jegyzéket kell vezetni a köztemetőben elhelyezett halva született 

gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született gyermek anyjának nevét 
és az elhantolás (urna elhelyezés) időpontját. 

 
(4)  A köztemető fenntartója az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása 

előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző 
által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel 
összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok 
átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával.  

 
(5)  Az üzemeltető köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt 

könyvbe bejegyzett személyes adatok biztonságáról. 

 
(6) A nyilvántartott adatokról tájékoztatást – a halottak nevének, a temetés időpontjának 

és a temetkezés helyének kivételével – csak a temetkezési hely felett rendelkezni 
jogosultnak, valamint bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni. 

 



 

10. A kegyeletgyakorlás rendje 
 

12. § 
 

(1)  A köztemető területe korlátozott használatú közterület. 

 
(2)  Üzemeltető a köztemető bejáratánál kifüggeszti a temetői nyitva tartás idejét és 

a temető rendjét, valamint a bejárathoz legközelebb eső területen elhelyezni a temető 
térképét. 

 
(3)  A köztemető nyitva tartása: 

a. március 01–től november 15-ig: 730 - 2000 óráig 

b. november 16-tól február 28-ig: 800 - 1800 óráig 

 
(4)  A köztemetőt a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell 

hagyni. 

 
(5)  A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő 

magatartást köteles tanúsítani.  

 
(6)  A köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, 

valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. 

 
(7)  A köztemetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig 

szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. 

 
(8) A köztemető területére állatot bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.  

 

(9)  A ravatalozás helyszínére gépkocsival behajtani kizárólag a 
mozgáskorlátozottak, az elhunyt, illetve az elhunyt hamvait tartalmazó urna, valamint 
a koszorúk, csokrok szállítása céljából, a szükséges időtartam erejéig  lehet. 

 
(10) Ravatalozás ideje alatt – kegyeleti okokból – tilos a gépkocsival történő be- és 

kihajtás. 

 
(11)  A köztemetőben gépjárművel történő közlekedés esetén a megengedett 

sebesség 5 km/óra. 

 



(12)  A köztemető üzemeltetője által kijelölt helyen, illetve a padkákon elhelyezett 
szeméttárolókban kell a szemetet gyűjteni. A köztemető egyéb területén bármilyen 
hulladék lerakása tilos.  

 
(13) Tilos a köztemető területén elhelyezkedő építményeket, tárgyakat, növényzetet, a 

temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, valamint a temetőben az elhunyt emlékére 
elhelyezett kegyeleti tárgyakat megrongálni, megsemmisíteni.  

 
(14)  A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet központi telephelyén lát el. 

A központi telephely elérhetőségét a köztemető bejáratánál az üzemeltető jól látható 
helyen kifüggeszti. 

 
11. Temetkezési szolgáltatás 

 
13. § 

 
A köztemetőben az önkormányzat a temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető, illetve az 
üzemeltetetővel kötött megállapodás alapján az engedéllyel rendelkező temetkezési 
szolgáltatók útján gondoskodik.   
 

14. § 
 

A temettetőknek a temetőbe szállított elhunyt hűtéséért – az 1/a. mellékletben 
meghatározottak szerint – hűtési díjat kell fizetniük. 
 

 
15. § 

 
A köztemetőben korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető 
gondoskodik.  

 
 

16. § 
 

(1)  Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak 
hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó 
hatóság rendelkezésére adható.  

 
(2)  Üzemeltetőnek a temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, 

áthelyezés) talált értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás 
körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az üzemeltető köteles gondoskodni a 
talált érték biztonságos megőrzéséről a jogosultnak történő átadásig. 

 
 
 
 



17. § 
 

(1)  A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – búcsúztatás 
(szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. 

 
(2)  Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest 

koporsóját. 

 
(3) A fertőző betegségen elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell 

felravatalozni, és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem 
érintkezhetnek.  

 
12. Temetkezési szolgáltatói tevékenység temetői rendje a köztemetőben 

 
18. § 

 
(1) A köztemetőn belül az elhunyt hűtése, a sírásás, a sírnyitás, a hantolás, a sírhely és 

sírbolt zárása, a hamvak szórása, a temetőn belüli halott szállítás és a sírhely 
ügyintézés üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. 

 
(2)  A temetkezési szolgáltatások közül az (1) bekezdésben felsorolt feladatok 

ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele, mint 
üzemeltető által biztosított szolgáltatás, kötelező.  

 
(3)  Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a (2) bekezdésben 

meghatározott üzemeltető által biztosított temetőn belüli szolgáltatások 
igénybevételéért az 1. számú mellékletben meghatározott díjat kötelesek fizetni. 

 
(4)  Üzemeltető feladata összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a 

ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, 
valamint elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását. 

 
(5) Üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő 

bánásmód követelményét. 

 
19. § 

 
(1)  Temetkezési szolgáltatóktól az elhaltak és a kellékek átvétele a temetést 

megelőző munkanapon 8 órától 10 óráig történik.  

 
(2) Az elhaltak és kellékek átvételét, az elhaltak hűtőbe helyezését az üzemeltető által 

megbízott dolgozók végzik. 



 
(3)  Üzemeltetőn kívül más temetkezési szolgáltatók munkatársai az „Idegeneknek 

tilos a bemenet” felirattal ellátott helyiségekbe nem léphetnek be. 

 
(4)  Az átvétel az „Elhalt és kellék átadás/átvétel” nyomtatványon, annak a 

szolgáltató részéről történő értelemszerű, pontos kitöltésével, és üzemeltető részéről 
megbízott dolgozó teljes körű ellenőrzésével (okmányok, elhalton lévő lábcédula, 
kellékek azonosítása, stb.) történik. 

 
(5)  Amennyiben az (1) bekezdés szerinti időpontban az elhalt, vagy az elhalt 

hamvait tartalmazó urna, vagy a kellékek, vagy a halottvizsgálati bizonyítvány 
anyakönyvi számmal ellátott példánya nem áll rendelkezésre, úgy üzemeltető a 
temetést nem végezheti el.  

 
20. § 

 
(1)  A temetések megrendelésére, a korábban már megrendelt szolgáltatások 

módosítására minden esetben a vállalkozó által kitöltött „Temetés megrendelés” 
nyomtatvány alapján kerül sor. A pontatlan vagy hiányosan kitöltött nyomtatványt 
üzemeltető nem fogadja el. 

 
(2)  A számlák névre szóló kiállítása minden esetben a Temetés megrendelés 

nyomtatvány aláírójának, mint kérelmezőnek a nevére történik. 

 
(3)  Rátemetés esetén a rátemetéshez szükséges „Rátemetési nyilatkozat” pontos 

kitöltésével, és a megfelelő okmányok csatolásával a család megkímélhető attól, hogy 
személyesen meg kelljen jelennie üzemeltetőnél. 

 
(4)  Az újraváltásnál eredeti okmányt, számlánál fénymásolatot kell csatolni a 

megrendelés során. 

 
(5)  Fentiek hiányában továbbra is szükséges a temettető személyes megjelenése. 

 
21. § 

 
(1)  A temetési szertartásban vállalkozó sem közvetlenül, sem pedig közvetve (pl.: 

fedlap visszaemelés, cementezés stb.) nem vehet részt. 

 
(2)  A fedlap visszahelyezést urnás temetésnél a szertartást követően üzemeltető 

végzi. 

 



(3)  A cementezést, illetve koporsós temetésnél a fedlap, keret visszaállítást 
koszorúlehordás után hétköznaponként 800 –1600 óráig lehet végezni. 

 
(4)  Szakipari munkavégzés kizárólag az 1. számú mellékletben meghatározott 

temető-fenntartási hozzájárulás díjtétel befizetését követően végezhető. 

13. Egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának temetői rendje 
 

22. § 
 

(1)  A köztemető területén engedély nélkül munka (építési munkák, építőanyagnak 
a temetőbe való beszállítása, síremlék felállítás, bontás, áthelyezés, betűvésés, 
tűzveszélyes munkák) sírgondozás, illetve a temetési hely növénnyel való beültetése 
és díszítése kivételével üzemeltető hozzájárulása nélkül nem végezhető, építmény nem 
hozható létre. 

 
(2)  Üzemeltető a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek az igényelt 

területre az 1. számú mellékletben meghatározott díjat (temető-fenntartási 
hozzájárulás) jogosult felszámítani. 

 
(3)  A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók 

kegyeleti érzéseit, az esetleges temetkezési szertartást és a temetőlátogatók 
kegyeletgyakorlását. 

 
(4)  Bármely létesített építményt, tárgyat vagy ültetett növényt a köztemetőben 

csak úgy lehet elhelyezni, hogy az ne akadályozza a terület fenntartását, és ne okozzon 
balesetveszélyt. 

 
(5) Síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos kivitelezői munkák végzése hétköznap 800 –1600 

óráig végezhető a köztemetőben. Szombaton, vasárnap szakipari munka nem 
végezhető. 

 
(6)  A déli 12 óra utáni időszakokban, a temetési szertartások rendjének biztosítása 

érdekében mind az utakon, mind a parcellákon belül zajos munka nem végezhető, a 
temetési szertartások ideje alatt mindennemű anyagtorlódást, hangos beszédet vagy 
ipari zajt kerülni kell. 

 
(7)  A munkavégzés során a szomszédos temetkezési helyek nem sérülhetnek. 

 
(8)  A köztemető területén végzett munkák során a munkát végző köteles betartani 

az e rendeletben szabályozott, valamint a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi 
előírásokat. 



 

23. § 
 

(1)  A temetési hely megjelölésére sírjel létesíthető, melyet a rendelkezni jogosult 
hozzátartozók egyénenként készíttethetnek el. 

 
(2)  A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, oldalirányú 

kiterjedését a sírméretek adják meg. 

 
(3) A temetkezési helyen túlterjeszkedő, a közízlést vagy a kegyeleti normákat sértő 

virágtartók, díszítések vagy oda nem illő feliratok, illetve felirattal ellátott sírjelek nem 
helyezhetők el, a felépítmény meg kell, hogy feleljen a temető esztétikájának. 

 
(4) A síremléket létesítőkről üzemeltető pontos nyilvántartást vezet, a síremlékek állapotát 

folyamatosan ellenőrzi, azokról szükség esetén hatékonyan tájékoztat. 

 
(5)  A síremlék szabályos, biztonságos és jó állapotú, ha 

a. a síremlék szilárd alapú,  

b. minden elem oldható kötéssel (csavarozás) rögzített egy másik elemhez: 

ba. a keret elemei egymáshoz, illetve az áthidaló kerethez sarokvassal 
rögzítettek 

bb. az emlék beragasztott menetes szárral, csavarkötéssel a lábazaton átmenően 
rögzített, 

c. a szegélyek hossz- és keresztirányban vízszintesek, illesztésük hézagmentes, 
tömörített, 

d. a lépcső és a ráhelyezett emlék mindkét irányban függőlegesen áll, 
állásszilárdsága megbízható, 

e. feliratozása jól olvasható és egyezik a nyilvántartásban szereplő adatokkal. 

 
(6)  A síremlék körül létesített járda magassága az érintett földterület legmagasabb 

talajszintjéhez viszonyítva talajszinttől maximum 6 cm lehet.  

 

24. § 
 

(1)  Üzemeltetőnek a munkát végző vállalkozó köteles a munka megkezdését 
megelőzően, a munkavégzés kezdési időpontját és várható időtartamát is bejelenteni. 

 
(2)  Bontási, építési munkát csak az üzemeltető helyszíni szemléje után lehet 

megkezdeni. 

 



(3)  A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – 
csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.  
 

(4)  A síremlék és tartozékai tervét az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell 
mutatni, azokat kizárólag engedélyeztetést követően lehet a temetőkben elhelyezni. Az 
engedélyeztetést „Temetői építmény építési engedély” nyomtatványon kell 
kezdeményezni.  

 
(5)  A síremlék kivitelezését az építési engedély kiadásától számítva 60 napon 

belül be kell fejezni. 

 
(6)  Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a sírbolthelyek kivételével a 

temetkezési helyen lévő síremléket a temettetőnek a járda szintjéig le kell bontatnia és 
újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.  

 
(7)  Sírkőbontás kizárólag „Bontási engedély” birtokában végezhető. 

 
(8)  A temetés miatt lebontott síremlékek 90 napon belül történő biztonságos 

visszaállításának megtörténtét üzemeltető jogosult ellenőrizni. 

 
(9)  Sírkőbontással járó építési munka esetén a bontásból származó hulladékot 

kivitelező köteles elszállítani vagy elszállíttatni a temető területéről az önkormányzat 
köztisztasági rendeletében meghatározott helyre és módon. 

 
(10)  Üzemeltető az építési engedéllyel végezhető munkálatok megkezdése előtt 

jogosult a kivitelezést végző vállalkozóval szemben az árjegyzékében 
meghatározottak szerinti óvadékot felszámítani, mely összeg – amennyiben vállalkozó 
a törmeléket nem szállítja el vagy a területet nem megfelelő minőségben adja át - a 
bontott törmelék elszállítását, a környezet kegyeleti normáknak megfelelő 
helyreállítását fedezi. Az üzemeltetőnek óvadék elszámolási kötelezettsége van.  

 
(11)  Amennyiben a munkavégzést követően a munkaterületet és az építményt 

rendezetten, a kegyeleti normáknak megfelelő minőségben adja át, az óvadék 
vállalkozónak visszajár. 

 
(12)  Üzemeltető jogosult minden engedélyköteles - e rendeletben is szabályozott - 

munkánál a munka elvégzésére jogosító engedély bemutatását kérni, melynek hiánya 
esetén a munkavégzést megtilthatja, valamint jogosult az elkészült létesítményt 
ellenőrizni, hogy az valóban a kiviteli terv szerint készült-e el. 

 



(13) Síremlék állításakor a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult köteles az elvégzett 
munkát kivitelezőt átvenni. A nem szakszerű munkavégzés következményeként, az 
esetleges ledőlésből adódó bármilyen - másnak, vagy másoknak okozott anyagi vagy 
nem anyagi jellegű - károkozásért a síremlék tulajdonosát terheli a felelősség. 

 
(14)  Az előírt engedély hiánya vagy az attól való eltérés esetén az üzemeltető a 

sírhely birtokosát felszólíthatja a sérelmezett állapot megszüntetésére, melynek 
eredménytelensége esetén a munkát elvégezteti, és a költségeket a kötelezett 
személyre hárítja át. 

14. Szociális temetés 
 

25. § 
 

(1) A szociális temetés eljárásrendjére vonatkozó normatív szabályozás kidolgozása és az 
eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre. 

 
(2) A szociális temetés lebonyolításának előkészítése az üzemeltető feladata. 

 
(3) A köztemető fenntartója a szociális temetések lebonyolítására a 6. számú mellékletben 

rögzített szociális parcellát és szociális temetkezési helyet jelöli ki. 

 
(4) Urnás temetésre kizárólag urnaföldbe helyezéssel kerülhet sor. 

 
(5) A rendelet szabályait a szociális temetésre vonatkozó magasabb rendű 

jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

15. Hatályba léptető rendelkezések 
 

26. § 
 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

27. § 
 
Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a 
temetkezés rendjéről szóló 26/2005. (XI.2.) számú rendelete. 
 
 
Komló, 2013. november 28. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő      Polics József 
címzetes főjegyző      polgármester 

 
 
 

8. sz. napirend 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele 
Előadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Makra István Edéné kiment a teremből. 
 
Polics József köszöntötte Mayerhoff Attilát a Fűtőerőmű igazgatósági elnökét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
13igen, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

171/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági, településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámla hitelfelvételéről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. az 1. számú 

mellékletben foglalt feltételek mellett 300.000.000,- Ft folyószámlahitelt vegyen fel az 
OTP Bank Nyrt-től. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos alapítói határozat 

kibocsátására. 
 Felhatalmazza Mayerhoff Attila igazgatósági elnököt a hitelszerződés megkötésére és 

a hitelfelvételhez szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

   Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 



1. sz. melléklet 
 
 

 
 



  
 
 
 



 
9. sz. napirend 

 
A Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsön kérelme 
Előadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Wágner László ügyvezető 
     Wágner Zita  ügyvezető 
 
A meghívottak jelezték, hogy egyéb irányú elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni a 
képviselő-testület ülésén. 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Mátyás János kérdezte, milyen akadálya van annak, hogy a 3 millió forintot odaadják 
támogatásként? Van-e erre mód és lehetőség, hogy ezt az összeget véglegesen lerendezzék? 
 
Polics József elmondta, hogy ez egy olyan kamatmentes kölcsön, amelyet minden évben 
megkap a Habilitas Kft. Ennek a tranzakciós illetéke: 18.000,- Ft. Úgy gondolja, hogy ez 
megéri a Kft.-nek.  
 
Mátyás János véleménye, hogy ez a 3 millió forint, már 3-4 éve kering a levegőben. Ennek 
úgy lehetne véget vetni, ha megkapnák támogatásként. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Polics József elmondta, hogy ez a 3 millió forint szerepel a költségvetésben. Az 
ügyvezetőkkel történt egyeztetés alapján ennek eleget tudnak tenni. A Habilitas Kft. 
kiemelten közhasznú cég, ezért kiemelt támogatásban is részesül. A Kft. tovább kívánja 
bővíteni a létszámát. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

172/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtandó 3 MFt tagi kölcsönről szóló 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület 3.000.000,- Ft tagi kölcsönt biztosít Komló-Habilitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére. A folyósítási időpontját: 2014. január 3-ban, a visszafizetés 
határidejét 2014. december 29-ében állapítja meg. 

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

önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsön tartozását maradéktalanul 2013. december 
28-ig rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e határnapig jóvá 
kell íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.  

 
3. Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. 



 Utasítja a jegyzőt, hogy a tagi kölcsönt a 2014. évi költségvetési rendelet összeállítása 
során szerepeltesse. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

10. sz. napirend 
 

A Komló-Habilitas Kft. munkahely-teremtési támogatás iránti kérelme  
Előadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Wágner László ügyvezető 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kispál László módosító javaslata, hogy a Habilitas Kft. számára 2 millió forintot ítéljen meg 
a Képviselő-testület a másfél millió forint helyett, hasonló feltételekkel.  
 
Borbás Sándor úgy véli, hogy az önkormányzat nem úgy áll anyagilag, hogy ezt a módosító 
javaslatot támogassa. Sokan várnak még segítségre.  
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztett anyag a cég vezetőivel 
egyeztetésre került. Figyelembe véve a támogatási igényt, és a rendelkezésre álló keretet 
összesen 3 millió forintos támogatásban fog részesülni a Habilitas Kft. egy beruházásának az 
elvégzéséhez. Előzetes egyeztetések alapján az ügyvezetőknek ez a konstrukció megfelel. 
 
Kispál László visszavonta módosító javaslatát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

173/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. munkahely teremtés támogatási kérelmét. 
 
1. A képviselő-testület a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. (Komló, Juhász Gy. u. 

2.) kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 
27/2010. (XII.16.) számú rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. §. e.) pontja alapján a 
társaság Komló, Juhász Gy. u. 2. szám alatti székhelyének felújításához (tetőszerkezet 
szigetelése és cseréje, a homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje) beruházással 
kapcsolatos kiadások részbeni átvállalása címén vissza nem térítendő munkahely teremtési 
támogatást nyújt. 



 
A munkahely teremtési támogatás összege: 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer 
forint. 
 

2. A megítélt támogatást Kedvezményezett kizárólag a támogatás iránti kérelmében foglalt 
beruházási költségvetésnek megfelelő célokra és a költségvetésben beállított pénzügyi 
keret erejéig használhatja fel. 

A beruházási munkálatok szezonális jellegére tekintettel a támogatás felhasználásáról a 
folyósítást követő 120 napon belül köteles a Kedvezményezett hitelesített 
számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.   

  
 

3. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 
támogatás iránti kérelem benyújtásának napján fennálló átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát 2 fő teljes munkaidejű (8 órás) nem megváltozott munkaképességű, valamint 3 
fő 4-6 órás munkaviszony keretében foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 
munkavállalóval növelni a támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 30. napig. 

A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a pályázati támogatással létrejövő 
munkahelyek (5 fő) tekintetében a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől számított 24 
hónapos munkaviszony fenntartási kötelezettséget is.  

 
4. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 

szerződés megkötése, továbbá a kedvezményezett valamennyi számlavezető bankjának 
arra a célra adott megbízása (nyilatkozata), amely alapján a számlavezető pénzintézet – a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése esetén – a jogosulatlanul 
igénybe vett munkahely-teremtési célú támogatás összegét az Önkormányzat javára a 
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedheti.  

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

elfogadott „támogatási keret tartalék” előirányzat. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés előkészítéséről és annak 
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2013. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 
 

megnevezés Beruházás nettó 
értéke (eFt) 

tető csere munkadíjjal 5126 
tetőszigetelés munkadíjjal 1683 
nyílászáró csere 1916 
homlokzat hőszigetelése munkadíjjal 5326 
összesen 14051 



 
11. sz. napirend 

 
Mecsektex. Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme 
Előadó:    Polics József  polgármester 
Az előterjesztést készítette:   dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző 
Meghívott:    Schweitzer Zoltán  ügyvezető   
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

174/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Mecsektex Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelmét. 
 
1.) A képviselő-testület a Mecsektex Kft. (székhely: Komló, Anna akna 1/L.) kérelmét 
támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 27/2010. 
(XII.16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján a társaság Komló, 
Anna akna 1/L szám alatti székhelyén a termelés növeléséhez szükséges eszközök és gépek 
beszerzésének finanszírozására „beruházással kapcsolatos kiadások részbeni átvállalása” 
címén vissza nem térítendő munkahely teremtési támogatást nyújt. 
 

A munkahely teremtési támogatás összege: 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint. 
 
2.) A megítélt támogatást Kedvezményezett kizárólag a támogatás iránti kérelmében foglalt 
beruházási költségvetésnek megfelelő célokra és a kérelemben beállított pénzügyi keret 
erejéig használhatja fel. 

A támogatás felhasználásáról a folyósítást követő 60 napon belül a Kedvezményezett 
köteles hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni.   
 
1db Szálvágós gomblyukazó, nettó 220.000,- Ft  
1 db Gombozó nettó 120.000,- Ft 
1 db Reteszelő nettó   60.000,- Ft 
2db Ötszálas tisztázó nettó 120.000,- Ft/db  
1db szálvágós gyorsvarró nettó 120.000,- Ft 
1 db szálvágós gyorsvarró nettó 110.000,- Ft 
1 db kéttűs tűkikapcsolásos gyorsvarró nettó 130.000,- Ft 
7db gyorsvarró nettó   60.000,- Ft/db 
15db forgószék nettó     5.000,- Ft/db 
8 db továbbító asztal elektromos előkészítéssel nettó   20.000,- Ft/db 
14 db varrógép lámpa nettó     4.000,- Ft/db 
Összesen: nettó 1.571.000,- Ft 



 
 

3.) Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2013. 
július 29. napján foglalkoztatott 21 főhöz képest munkavállalói átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát 6 fő legalább 6 órás részmunkaidejű munkaviszony keretében 
foglalkoztatott munkavállalóval növelten a támogatási szerződés aláírásától számított 12 
hónapon keresztül fenntartani úgy, hogy ezen időszak alatt az átlagos statisztikai létszámot 
folyamatosan 27,00-en tartja.  

 
4.) A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 
szerződés megkötése, továbbá a kedvezményezett valamennyi számlavezető bankjának arra a 
célra adott megbízása (nyilatkozata), amely alapján a számlavezető pénzintézet – a támogatási 
szerződés kedvezményezett általi megszegése esetén – a jogosulatlanul igénybe vett 
munkahely-teremtési célú támogatás összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett 
bankszámlájáról hatósági átutalással beszedheti.  
 
5.) A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében 
elfogadott „támogatási keret tartalék” előirányzat. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés előkészítéséről és annak 
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határid ő:  2013. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 
 
 

12. sz. napirend 
 
Völgyesi Kft. munkahely-teremtési támogatás iránti kérelme  
Előadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Völgyesi István  ügyvezető  
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslat 6. pontjának első mondatában, a zárójelben szereplő 30 
napot 60 napra javasolja módosítani. Mindkét bizottság javasolja a támogatási 
szerződés tervezetének 7. pontját a következőkkel kiegészíteni: "Kedvezményezett 
vállalja, hogy a 3 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 
60. napig felveszi."  
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat 3. 
pontjának 3. bekezdésében foglalt, bérleti szerződés tartalmi elemeire vonatkozó 
felsorolás a következőkkel egészüljön ki: "- a bérleti jogviszony tartama alatt az épületet 
és a hozzá tartozó területet- bérbeadó írásos hozzájárulása nélkül - személynek sem részben 
sem egészben bérletbe ne adhatja és a bérleti jogot harmadik személyre át nem ruházhatja." 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot a fentiekkel elfogadásra javasolta. 
 



Kispál László véleménye, hogy a képviselő-testület nincs tisztában a periférikus helyeken 
bérbe adott ingatlanok fenntartási költségeivel és annak hozam eredményeivel. A 700.000 
forintos beruházási költség indokolja, hogy a 250 ezer forintot emeljék meg 350 ezer forintra. 
A 700 ezer forint pedig az önkormányzat ingatlanaira kerülne befektetésre. Második módosító 
javaslata pedig, hogy a 3 fő foglalkoztatott egy főre csökkenjen.  
 
Mátyás János véleménye, hogy Kispál László javaslatát érdemes lenne megfontolni, mert az 
épület tulajdona maradna az önkormányzatnak, ezzel veszíteni nem lehet.  
 
Polics József elmondta, hogy az előterjesztés számszaki és összes eleme, sőt a bizottságok 
által kért módosítások a vállalkozóval egyeztetésre kerültek. Ezek a kedvezményes bérleti 
díjszámításra vonatkozó részek valójában első körben az általa elvégzett beruházás 
anyagköltségének beszámítását szolgálják. A foglalkoztatásra vonatkozó részt a társaság 
vállalta. A képviselő-testület a bérbeadó. Később majd a témára vissza lehet térni. A 
legfontosabb, hogy mindenestől a vállalkozó igényeihez igazítva, konszenzusos alapon került 
beterjesztésre az anyag. Ha probléma merülne fel, akkor úgy is visszakerül a testület elé. 
 
Kupás Makrai Lívia  kiment a teremből. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester először Kispál László módosító javaslatát bocsátotta szavazásra, melyet a 
képviselő-testület 5 igen, 9 nem szavazattal elutasított. 
 
Majd szavazásra bocsátotta az eredeti határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

175/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelmét.  
 
1. A képviselő-testület 214/2011. (XI.24.) számú határozatában biztosított, Komló Város 
Önkormányzat tulajdonában álló komlói 153 hrsz-ú, 1784 m2 (ebből épület: 235m2) 
nagyságú, természetben Komló, Gesztenyés u. 9. sz. alatti „kultúrház” megnevezésű 
ingatlanra vonatkozó üzemeltetési jogot 2013. november 30. hatállyal visszaveszi a 
Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzattól, és 2013. december 1. napjától 
kezdődően Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának kezelésébe adja. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a Városgondnokság vezetőjét, hogy az ingatlant 2013. 
december 1. napjától kezdődően 5 éves határozott idejű, nem inflálódó bérleti szerződés 
keretében adja bérbe a Völgyesi és Völgyesi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 
Komló, Gyöngyvirág utca 1., képviseli: Völgyesi István ügyvezető) részére a jelen 
határozatban meghatározott feltételekkel. 
 
3. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Völgyesi és Völgyesi Kft. a kérelmében foglalt 
és az előterjesztés 1. számú mellékletben („Tervezett költségek”) felsorolt beruházásokat az 
általa bérbe venni kívánt ingatlanon elvégezze 1.007.939,- Ft értékben – ide nem értve a 
következő évben tervezett  nagyteremben található 3 nagy ablak és a kisteremben található 2 



ablak hozzávetőlegesen 510.000,- Ft értékű cseréjét, amely körben külön írásbeli 
tulajdonosi/kezelői engedély szükséges. 
 

Az 1.007.939,- Ft értékű felújításhoz történő hozzájárulás feltétele, hogy a bérleti 
szerződésnek – a szokásos rendelkezéseken kívül – tartalmaznia kell, hogy a bérleti 
jogviszony tárgyát képező nem lakás céljára szolgáló helyiséget vendéglátóhely 
üzemeltetésére vonatkozó valamennyi előírásnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmassá a bérlő teszi, és a tulajdonossal/kezelővel szemben semmilyen követelést nem 
támaszt az előírásoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétel körében. 
 
A szerződésnek – a szokásos rendelkezéseken kívül – tartalmaznia kell továbbá, hogy: 

- a bérlő szavatol a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele körében 
végzett munkálatok szakszerűségéért. A szakszerűtlen munkából eredő károkat 
bérbevevő viseli,  
- a bérlő köteles számlával igazolni a helyiség előírásoknak megfelelő, 
rendeltetésszerű használathoz szükséges anyagok beépítését,  
- amennyiben a bérleti szerződés bármely, vagy a támogatási szerződés a 
bérbevevőnek felróható okból megszűnik, a szerződés megszűnésének napján bérlő 
köteles a bérleménybe beépített eszközöket térítésmentesen bérbeadó tulajdonába 
adni. Bérbe vevő a bérbe adónak ily módon tulajdonába kerülő eszközök értékének 
megtérítését nem követelheti bérbeadótól, 
- a bérleti szerződés időtartama alatt a bérlő által beépített eszköz meghibásodásából 
eredő költségek, megsemmisülés esetén pedig az eszköz pótlásának költsége bérlőt 
terheli. 
- bérlő vállalja, hogy önkormányzati vagy településrészi önkormányzati rendezvények 
tartását térítésmentesen lehetővé teszi.  
- a bérleti jogviszony tartama alatt az épületet és a hozzá tartozó területet – bérbeadó 
írásos hozzájárulása nélkül – személynek sem részben sem egészben bérletbe nem 
adhatja és a bérleti jogot harmadik személyre át nem ruházhatja. 

 
 
4. A képviselő-testület a Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahely-teremtés támogatása 
iránti kérelmét támogatásra érdemesnek tartja.  

Komló Város Önkormányzata 27/2010. (XII.16.) számú rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 6. §. b) és e) pontjai alapján az épület bérletére kedvezményes bérleti díjat állapít 
meg, valamint a felújítási munkákhoz szükséges anyagköltség finanszírozására 
„beruházással kapcsolatos kiadások részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő 
pénzbeli támogatást nyújt. 

 
A munkahely teremtési támogatás elemei: 
 

A bérleti díj kedvezmény mértéke és futamideje: 
A rendelet 6.§ b) pontja alapján a kedvezményes bérleti díj a rendes bérleti díj (IV. 
övezet, 310,-Ft/m2/hó x 235m2 alapján számított 72.850,- Ft helyett 24.555,-Ft +ÁFA 
(br. 31.185,-Ft/hó), a bérleti és a támogatási szerződések megkötésétől számított 12 
hónapon keresztül.  
 
A kedvezményezett legkésőbb 2014. október 31. napjáig benyújtandó kérelme alapján 
– a Képviselő-testület felülvizsgálja a kedvezményes bérleti díj újbóli 



megállapításának lehetőségét a támogatási szerződésben vállalt foglalkoztatási 
kötelezettség teljesítése alapján.  

 
 A pénzbeli támogatás összege: 

A rendelet 6.§ e) pontja alapján 250.000,- Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint egyszeri, 
vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. 

 
5. A megítélt bérleti díjkedvezmény kizárólag a Komló, Gesztenyési út 9. szám alatti 
ingatlan bérleti díjára vonatkozik, más ingatlan bérleti díjára nem alkalmazható, készpénzre 
nem váltható. 

 
A pénzbeli támogatást Kedvezményezett kizárólag a támogatás iránti kérelmében (ld. 1. 
számú melléklet) foglalt beruházási költségvetésnek megfelelő célokra és az ott beállított 
pénzügyi keret erejéig használhatja fel. 
A támogatás felhasználásáról a folyósítást követő 60 napon belül a Kedvezményezett 
köteles hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni.   
 

6. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben (60 nap) köteles 
a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2013. november 20.) foglalkoztatott 1 
főhöz képest 3 fő 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval 
megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 
munkavállaló felvételétől számított 24 hónapon keresztül fenntartani.  

 
7. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási és 

helyiségbérleti szerződés legkésőbb 2013. december 20. napjáig történő megkötése, 
továbbá ezen időpontig a kedvezményezett valamennyi számlavezető bankjának arra a 
célra adott megbízása (nyilatkozata), amely alapján a számlavezető pénzintézet – a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése esetén – a jogosulatlanul 
igénybe vett munkahely-teremtési célú támogatás összegét az Önkormányzat javára a 
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedheti.  

Kedvezményezett vállalja, hogy a 3 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés 
aláírását követő legkésőbb 60 napig felveszi. 

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

mellékletében elfogadott „támogatási keret tartalék” előirányzat. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés előkészítéséről és annak 
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 
 
 
 
Határid ő:  2013. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



 Polics József polgármester 
 Bogyay László intézményvezető 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



13. sz. napirend 
 

2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
tájékoztató  
 
Előadó:    Polics József   polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kispál László, Kupás Tamás Levente, Mátyás János kimentek a teremből. 
 
Jégl Zoltán megjegyezte, hogy 80 fő kéri a támogatást 4.065 ezer Forint értékben. Az elmúlt 
évhez képest 20 %-kal csökkent a támogatást kérők száma, érdemes lenne megvizsgálni, hogy 
ennek mi lehet az oka. 

 
Dr. Makra István Edéné tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez az ösztöndíj hasznos támogatás, 
mely már 10 éve létezik. A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatási 
intézményekben tanuló diákokat támogatja a tanulásban.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

176/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület, a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 
által támogatott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
támogatási összegét. 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért a táblázatban foglalt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázatán elnyert támogatások összegével, és 
felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor a hallgatók 
juttatását vegye figyelembe. 

 
Pályázat típusa 
2014. évben 

Támogatás összege Beérkezett pályázatok 
száma 
A 2014. évre 
vonatkozóan 

Támogatás összege 10 
hónapra „A” típusnál 

„A” típusú pályázat 4.000.- 19 760.000 
„A” típusú pályázat 4.500.- 23 1.035.000 
„A” típusú pályázat 5.000.- 22 1.100.000 
„A” típusú pályázat 6.000.- 15 900.000 
Összesen „A” típusú  79 3.795.000 
„B” típusú pályázat 2014. év 
II. félére szóló, 5 hónapi 
támogatás összege 

  5 hónapi támogatás 

„B” típusú pályázat 6.000.- Ft 1 30.000.- 
Összesen „B” típusú  1 30.000.- 
    
„B” típusú pályázatok  
2010-2012. évben 

  10 hónapi támogatás 



2011. évi „B” típus 3.000.- 1 30.000.- 
2011. évi „B” típus 3.500.- 1 35.000.- 
2012. évi „B” típus 4.500.- 2 90.000.- 
2012. évi „B” típus 5.000.- 1 50.000.- 
2013. évi „B” típus 3.500.- 1 35.000.- 
    
Összesen:   240.000.- 
    
 
Tervezett 2014. évi 
önkormányzati támogatás 
összesen: 

  4.065.000.-  

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a hallgatói támogatások 

utalásáról a Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
Általános Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően tegyen eleget. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

14. sz. napirend 
 
Konzorciumi megállapodás a DDOP-3.1.2/2F-2009-0017 azonosító számú és a TÁMOP-
3.1.4-08/2-2008-0034 azonosító számú projektek fenntartási időszakára 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott:  Király Istvánné  tankerületi igazgató KIK 

Kárpáti Jenő polgármester – Magyarszék Község 
Önkormányzat 

  Papp István   polgármester – Mecsekpölöske Község Önk. 
Böröcz Tibor   polgármester – Bodolyabér Község  

Önkormányzat 
  Hohn Krisztina  polgármester – Mánfa Község Önkormányzat 
  Vargáné Szabó Gabriella polgármester – Liget Község Önkormányzat 
  Kovács Gyula   polgármester – Magyarhertelend Község Önk. 
 
Kupás Tamás Levente, Mátyás János, és Kispál László visszaérkezett.  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

177/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Konzorciumi megállapodás a 



DDOP-3.1.2/2F-2009-0017 azonosító számú és a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034 azonosító 
számú projektek fenntartási időszakára vonatkozó előterjesztést.  
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat 1. számú melléklet szerinti Konzorciumi 
Megállapodást. Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projektekhez kapcsolódó 
közreműködő szervezetek felé a megállapodást küldje meg. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
1. számú melléklet 

Konzorciumi Megállapodás  
a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító számú és  

aTÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034 azonosító számú projektek fenntartási időszakára 
 
 

I. Szerződő felek 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Komló Város Önkormányzata 
Postacím. 7300 Komló, Városház tér 3. 
Székhely: Komló 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):  
Adószám: 15724100-2-02 
Aláírásra jogosult képviselője:  
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Komlói Fiókja 
Számlaszám: 11731063-153315 
 
mint a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 számú pályázat gesztora, és mint a TÁMOP-3.1.4-08/2-
2008-0034 számú pályázat Kedvezményezettje  
 
valamint 
 
Magyarszék Község Önkormányzata  
Postacím: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
Székhely: Magyarszék 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 331812 
Adószám: 15331816-2-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Kárpáti Jenő 
Számlavezető pénzintézet neve: Völgység Hegyhát Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 71800051-11096685 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata  
Postacím: 7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.  
Székhely: Mecsekpölöske 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 555829 



Adószám: 15555829-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Papp István polgármester 
Számlavezető pénzintézet neve: Hungária Takarékszövetkezet  
Számlaszám: 71800051-11164212 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata  
Postacím: 7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21.  
Székhely: Bodolyabér 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 556288  
Adószám: 1556284-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Böröcz Tibor polgármester  
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszám: 11731063-15556284 
 
Mánfa Község Önkormányzata  
Postacím: 7304 Mánfa, Fábián B. u. 54.  
Székhely: Mánfa 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 736107 
Adószám: 15736101-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Hohn Krisztina polgármester 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.  
Számlaszám: 11731063-15555276 
 
Liget Község Önkormányzata 
Postacím: 7331 Liget, József A. u 9. 
Székhely: Liget 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 555818 
Adószám: 15555812-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Vargáné Szabó Gabriella 
Számlavezető pénzintézet neve: Völgység Hegyhát Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 71800051-11096568 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
Postacím: 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u.46. 
Székhely: Magyarhertelend 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 556309 
Adószám: 15556301-2-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Gyula 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Komlói Fiókja 
Számlaszám: 11731063-1556301 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Postacím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Székhely: Budapest 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 799656 
Adószám: 15799658-2-41 
Aláírásra jogosult képviselője: Király Istvánné tankerületi igazgató 
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár 
Számlaszám: 10024003-00331968-00000000 
 



között az alábbiak szerint (továbbiakban együtt: Tagok) 
 
 

II. Preambulum 
 

1. Tagok megállapítják, hogy Komló Város Önkormányzata – Magyarszék Község 
Önkormányzata – Liget Község Önkormányzata – Magyarhertelend Község 
Önkormányzata – Baranya Megyei Önkormányzat Konzorcium (a továbbiakban 
Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának 
„Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú 
pályázati felhívásra DDOP-3.1.2/2F -2008-0050 (a továbbiakban: Projekt) azonosító 
számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(továbbiakban Támogató) a Dél-Dunántúli Operatív Programban Irányító Hatóság a 
2008. augusztus 29-én  kelt, K-2008-DDOP-3.1.2/2F–0001215 iktatószámú támogató 
levél szerint támogatásban részesített. 

 
A projekt címe: Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása (továbbiakban, Projekt I.), 
melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró VÁTI Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság közreműködő szervezet (a 
továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést kötött a Konzorcium 
vezetőjével. 
 

A projekt összköltsége: 1. 385. 936. 865. Ft 
A projekt fenntartási időszaka: 2011. 08. 11. – 2016. 08. 10.  
 

2. Tagok megállapítják, hogy Komló Város Önkormányzata, Magyarszék Község 
Önkormányzata, Liget Község Önkormányzata, Magyarhertelend Község 
Önkormányzata, Mecsekpölöske Község Önkormányzata, Bodolyabér Község 
Önkormányzata, Mánfa Község Önkormányzata, és a Baranya Megyei Önkormányzat 
a projekt keretében 2009. március 31. napjával létrehozták a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulást (továbbiakban: Társulás), mely 2009. július 1. napjával 
megalapította a fenntartásában működő „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, 
Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata intézményt (a továbbiakban: Intézmény). 

 
3.  A Projekt I. keretében felújításra kerültek az Intézmény alábbi feladat-ellátási helyei: 

 
3. 1. Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő épületek: 

a. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola (7300 Komló, Alkotmány u. 
2., 3818 hrsz.) 

b. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 
(7300 Komló, Fürst S. u. 1., 1164 hrsz.) 



c. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (7300 Komló, 
Ságvári u. 1., 1165 hrsz.)  

d. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Körtvélyesi Óvoda (7300 
Komló, Nagyszántó u. 10., 1521/51 hrsz) 

e. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Sallai Utcai Óvoda (7300 
Komló, Sallai u. 1., 1181 hrsz.) 

 
3. 2. Magyarszék Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok: 

a.  „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Általános Iskola 
(7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44., 174 hrsz.) 

b. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Óvoda (7396 
Magyarszék, Hársfa u. 3., 251 hrsz.) 

 
3. 3. Liget Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan:  
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Ligeti Óvoda (Liget, Hamberger u. 
13., 182 hrsz.) 

 
 
 

3. 4. Magyarhertelend Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan: 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarhertelendi Óvoda 
(Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26., 196 hrsz) 

 
 

4. Tagok megállapítják, hogy Komló Város Önkormányzata, mint a Társulás 
gesztortelepülése a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a TÁMOP-
3.1.4/08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben” című felhívásra benyújtott TÁMOP-3.1.-08/2-2008-0034 azonosító 
számon regisztrált „Kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése, egyenlő 
hozzáférés biztosítása a Kökönyösi Oktatási Központban” (továbbiakban: Projekt II) 
címen benyújtott pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra érdemesnek 
ítélte 2009. 03. 19-én kelt támogatási levelében. A 2009. december 11-én hatályba 
lépett Támogatási Szerződés végrehajtására megjelölt szervezetek:  

a. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Ligeti Óvoda  

b. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Óvoda 

c. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László Gimnázium 

d. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 

e. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 

f. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarhertelendi Óvoda 



g. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

h. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Általános Iskola 

i. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Körtvélyesi Óvoda 

j. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Sallai Utcai Óvoda 

 
A projekt összköltsége: 133. 988. 740 Ft 
A projekt fenntartási időszaka: 2011. 03. 25.- 2016. 03. 24.  
 

 
5. A Tagok megállapítják, hogy a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 és a TÁMOP-3.1.4-

08/2-2008-0034 azonosító számú pályázatok fenntartási időszakában az Intézmény 
szerkezetében fenntartói tekintetében az alábbi változások történtek:  

 
5.1.A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények  

és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló 2011. 
évi CLIV. törvény 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjától 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §-t, mely a megyei 
önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak felsorolását tartalmazta, továbbá 
ugyanezen törvény 2. § (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzat, köteles volt 
2011. december 31. napjával a részvételével működő társulási megállapodásait 
felmondani, így a Baranya Megyei Önkormányzat a Társulásból 2011. 12. 31. 
napjával kilépett.  

 
A Társulás tagjai 2012. január 1. napjától: 

a. Komló Város Önkormányzata 

b. Magyarszék Község Önkormányzata 

c.  Liget Község Önkormányzata 

d. Magyarhertelend Község Önkormányzata 

e. Mecsekpölöske Község Önkormányzata 

f. Bodolyabér Község Önkormányzata 

g. Mánfa Község Önkormányzata 

 
 

5.2.A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)   
bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik az óvodai 
nevelés kivételével a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az Nkt. rendelkezése 



alapján az állami intézményfenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (továbbiakban: KIK) látja el. Komló Város Önkormányzata, mint a Társulás 
gesztortelepülése és a KIK megállapodást kötött 2013. december 14. napján a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény 
átadásáról, átvételéről, a feladat ellátásához kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a 
feladat-ellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról.  

 
A megállapodás értelmében Komló Város Önkormányzat működtetésében 
maradó, a KIK fenntartásba kerülő Intézmény feladat-ellátási helyei: 

• „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 

• „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László Gimnázium 

• „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium – kollégiumi 
feladat-ellátási hely 

 
A megállapodás értelmében a KIK fenntartásában és működtetésébe átkerült 
Intézmény feladat-ellátási helyei: 

• „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 

•  „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium ( a kollégiumi 
feladat-ellátási hely kivételével) 

• „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Általános Iskola 

 
5.3.Az Intézmény megmaradt óvodai feladat-ellátási helyeiből a Társulás 2013. január 1. 

napjával megalapította a Komló és Térsége Óvodái intézményt az alábbiak szerint:  

Komló és Térsége Óvodái székhely: Komló, Sallai u. 1. OM azonosító: 202237 
Feladat – ellátási helyek:  

• Körtvélyesi Óvoda (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.) 

• Ligeti Óvoda (7331 Liget, Hamberger u. 13.) 

• Magyarszéki Óvoda (7396 Magyarszék, Hársfa u. 3.) 

• Magyarhertelendi Óvoda (7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26.) 

 
5.4.A Társulás 2013. június 30. napjával a Tagok közös megegyezésével megszüntetésre  

került, továbbá megszűntetésre került a Komló és Térsége Óvodái intézmény, oly 
módon, hogy a Körtvélyesi Óvoda és a Sallai Utcai Óvoda a Komló Város 
Önkormányzat fenntartásában működő Komló Városi Óvoda (OM azonosító: 201650) 



tagintézményeivé váltak. Komló Város Önkormányzata az óvodai feladat-ellátásra 
megállapodást kötött Mánfa Község Önkormányzatával 2013. július 1. napjával. 

 
5.5.A Magyarszék, Magyarhertelend, Liget, Mecsekpölöske, Bodolyabér Községek 

Önkormányzata 2013. 07. 01. napjával létrehozta a Magyarszéki Mikrotérségi 
Önkormányzati és Óvodai Társulást, mely megalapította 2013. 07. 01. napjával a 
Magyarszék Mikrotérség Óvodái Intézményt az alábbiak szerint:  

Székhely: 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3.    OM azonosító: 202506 
Feladat-ellátási helyek: 

• Ligeti Óvoda (7331 Liget, Hamberger u. 13.) 

• Magyarszéki Óvoda (7396 Magyarszék, Hársfa u. 3.) 

• Magyarhertelendi Óvoda (7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26.) 

 
5.6. A Projekt I és a Projekt II által érintett Intézmény és az Intézmény fenntartói, 

működtetői szerkezete:  
 

5.6.1. Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola  
Székhely: 7300 Komló, Alkotmány u. 2.  
OM azonosító: 201286 
Működtető, fenntartó: KIK 
 
5.6.1.1. Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnázium 
Feladat-ellátási hely címe: 7300 Komló, Alkotmány u. 2.  
Működtető: Komló Város Önkormányzata 
Fenntartó: KIK 
 
5.6.1.2. Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, 
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (A kollégiumi feladat-ellátás kivételével) 
Feladat-ellátási hely címe: 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.  
Működtető, fenntartó: KIK  
A kollégiumi feladatot ellátó intézményrész tekintetében fenntartó: KIK, működtető: 
Komló Város Önkormányzat. 
 
5.6.1.3. Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 
Feladat-ellátási hely címe: 7300 Komló, Bányász u. 1.  
Működtető: Komló Város Önkormányzat 
Fenntartó: KIK 
 
5.6.1.4. Kökönyösi Szakközépiskola Magyarszéki Általános Iskola 
Feladat-ellátási hely címe: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44.  
Működtető, fenntartó: KIK 
 
5.6.2. Komló Városi Óvoda  
Székhely: 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 



OM azonosító: 201650 
Műkődtető, fenntartó: Komló Város Önkormányzat 
Intézmény Projekt I., Projekt II. tekintetében érintett feladat-ellátási helyek:  
 
5.6.2.1. Kökönyösi Óvoda  
Feladat-ellátási hely címe: 7300 Komló, Jószerencsét u. 1. 
Működtető, fenntartó: Komló Város Önkormányzata 
 
5.6.2.2. Körtvélyesi Óvoda 
Feladat-ellátási hely címe: 7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 
Működtető, fenntartó: Komló Város Önkormányzata 
 
5.6.3. Magyarszéki Mikrotérség Óvodái 
Székhely: 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
OM azonosító: 202506 
Működtető, fenntartó: Magyarszéki Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás 
 
5.6.3.1. Magyarszéki Mikrotérségi Óvodái Ligeti Óvoda 
Feladat-ellátási hely címe: 7331 Liget, Hamberger u. 13. 
Fenntartó, működtető: Magyarszéki Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás 
 
5.6.3.2.Magyarszéki Mikrotérségi Óvodái Magyarhertelendi Óvoda 
Feladat-ellátási hely címe: 7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
Fenntartó, működtető: Magyarszéki Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás 

 
A Konzorcium tagjai maguk közül Komló Város Önkormányzata tagot jelölik meg a 
konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető). 
 
A Vezető a Projekt I, és Projekt II fenntartási időszakban vállalt kötelezettségek biztosítása, 
valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a 
Konzorcium működését. 
 

III. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
 

1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Projekt I, és a Projekt 
II. lezárását követően a Projektekben kifejezett célok megvalósítása érdekében a 
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját 
anyagi eszközeikkel biztosítják.  

 
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy 
a támogatási szerződést a projekt fenntartási jelentéseket nevükben és helyettük aláírjon. 

 
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy 
a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a 
nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályokban vagy támogatási szerződésekben 
meghatározott határidőben megkapja.  



 
Amennyiben a támogatási szerződések módosítása válik szükségessé, a módosítás 
közreműködő szervezetektől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni 
kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a közreműködő 
szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják, és az 
aláírt szerződést a közreműködő szervezet részére a támogatási szerződésben 
meghatározott időpontig visszaküldjék.  

 
A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő 
Szervezetekkel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait 
a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 
munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

 
2.  A Projekt I és Projekt II fenntartása során kötelesek együttműködni egymással a jelen  

 Megállapodásban, illetve a Projekt I és Projekt II vállalt kötelezettségeinek teljesítését   
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.  

 
A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezeteknek, a Támogatóknak és 
a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján 
jogosult szerveknek a Projekt I. és a Projekt II. fenntartásával kapcsolatos bármilyen 
közléséről a Tagokat tájékoztatja.  

 
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt I. és Projekt II. fenntartása során 
vállalt tevékenységek megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul illetve bármilyen 
olyan körülményről, amely a Projekt I. és Projekt II. fenntartását befolyásolja.  

 
Amennyiben a Közreműködő Szervezetek vagy a Támogató a Projekt I.-vel vagy Projekt 
II-vel kapcsolatba tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a 
Projekt I. vagy Projekt II. keretében általuk vállalt tevékenységéről a megfelelő 
információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezetek vagy 
a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.    

 
3. A Projekt I. és a Projekt II. fenntartási jelentését a Konzorcium nevében a Vezető állítja 
össze, és küldi el a Közreműködő Szervezeteknek. 

 
 

IV. Kapcsolattartás 
 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-
számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt 
munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.   
 

V. A konzorcium képviselete 
 

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezetek és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik 
személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály 
alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan 
képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy 



telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekt I. és a 
Projekt II.-vel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag 
köteles erről előzetesen a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.  
 

VI. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A pályázati támogatások felhasználásával a Projekt I.  megvalósítása során beszerzett illetve 
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 
1. A Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskolája (Komló, Bányász u. 1. 1164. 
hrsz.) érintő, a beruházással létrejött vagyonelemek a Vezető tulajdonába kerültek, melyet 
Vezető a KIK ingyenes használatába adott.  
 
2. A Kökönyösi Óvodát (Komló, Jószerencsét u. 1. 1181 hrsz.), a Körtvélyesi Óvodát 
(Komló, Nagyszántó u. 10. 1521/51 hrsz.) érintő, a beruházással létrejött vagyonelemek a 
Vezető tulajdonába kerültek.  
 
3.  A Kökönyösi Szakközépiskolát (Komló, Alkotmány u. 2 3818 hrsz.) érintő, a beruházással 
létrejövő vagyonelemek a Vezető tulajdonába kerültek, melyek közül a gimnáziumi feladatot 
ellátó intézményi részt vezető a KIK használatába adott, a szakközépiskolai ingatlanrészt a 
Vezető a KIK vagyonkezelésébe adta.   
 
4. A Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiumát (7300 Komló, Vájáriskola u. 2. 1565 hrsz) érintő a beruházással 
létrejövő vagyonelemek Vezető tulajdonába kerültek, melyek közül a szakiskolai feladatot 
ellátó intézményi részt Vezető a KIK vagyonkezelésébe adott, a kollégiumi feladatot ellátó 
intézményrészt a Vezető a KIK használatába adott.  
 
5. A Magyarszéki Általános Iskolát (Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 174 hrsz.) és a 
Magyarszéki Óvodát (Magyarszék, Hársfa u. 3. 251 hrsz.) érintő beruházással létrejövő 
vagyonelemek Magyarszék Község Önkormányzata tulajdonába kerültek, melyek közül a 
Magyarszéki Általános Iskolát Magyarszék Község Önkormányzata a KIK vagyonkezelésébe 
adott. 
 
6. A Magyarhertelendi Óvodát (Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26. 196 hrsz.) érintő 
beruházással létrejövő vagyonelemek a Magyarhertelend Község Önkormányzata tulajdonába 
kerültek.   
 
7.A Ligeti Óvodát (Liget, Hamberger F. u. 13. 182 hrsz.) érintő beruházással létrejövő 
vagyonelemek Liget Község Önkormányzata tulajdonába kerültek.   
 
8. A Projekt I. és Projekt II. keretében beszerzésre került eszközök a Vezető tulajdonába 
kerültek, melyeket Vezető a fenntartók használatába adott.  
 
 

VII. A tagság megszűnése 
 
7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt I. és Projekt II. 
fenntartásában részt kíván venni, annak fenntartása során fokozottan együttműködik a többi 
Taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a 



jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását 
követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.   

 
7.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, 
hogy a konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításában meghatározott 
időponttól más Tag lássa el.  
 
7.3. A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt I. és Projekt II. akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.  
A felmondási jog gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő 
Szervezetnek.  
 
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélkül megszűnése nem eredményezi a 
jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésére nem 
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a 
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag 
csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásokban 
foglalt követelményeknek.  
 
A feladat átadás-átvételeiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a 
feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.  
 
A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződések megszűnéséig terhelik a jelen 
Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési 
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult 
tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való 
helytállás.  
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába 
kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok 
ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló 
Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra 
vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási 
szerződés megszűnésének időpontjáig.  

 
 

VIII. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
8.1. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott 
minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.  
 
8.2. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet 
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő 
szervezettől.  



A tagok adataiban bekövetkezett változtatások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb. 
nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul 
értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó 
dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.  
 
8.3.A jogviszonyra és a Projekt I. és Projekt II. megvalósítási kötelezettségére tekintettel a 
Tagok a rendes felmondás jogát kizárják. 
 

IX. Záró rendelkezések 
 
9.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 9 db eredeti példányban készült. A Megállapodás 
elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés és annak mellékletei, amelyek a 
támogatási szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletévé.  
 
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró aláírásnak napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 
Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére. 
 
9.3. Jele Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.  
 
9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják; hogy jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a 
jelen Megállapodás megkötésére, és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a 
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultság nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben 
korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését.    
 
9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Komlói Járásbíróság, illetve 
értékhatártól függően a Baranya Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták  
 

Konzorciumi tag Képviselő Aláírás dátuma Aláírás, pecsét 
Komló Város 
Önkormányzata 

Polics József polgármester   

Magyarszék Község 
Önkormányzat 

Kárpáti Jenő polgármester   

Mecsekpölöske Község 
Önkormányzat 

Papp István polgármester   

Bodolyabér Község 
Önkormányzat 

Böröcz Tibor 
polgármester 

  

Mánfa Község 
Önkormányzat 

Hohn Krisztina 
polgármester 

  

Liget Község Önkormányzat Vargáné Szabó Gabriella 
polgármester 

  

Magyarhertelend Község 
Önkormányzat 

Kovács Gyula polgármester   

Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 

Király Istvánné tankerületi 
igazgató 

  

 

 



 
15. sz. napirend 

 
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat 
Előadó:    Polics József   polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Jégl Zoltán kiment a teremből. 

 
Kupás Tamás Levente tájékoztatta a jelenlévőket: fontos, hogy 2014. január 15-ig a 
pályázatokat be kell adni. Tavaly 60-70 pályázat érkezett.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

178/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a nem költségvetési szervek 
támogatására 2014. évre kiírt pályázati felhívást. 
 

1.) A képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatására az előterjesztés 1. 
sz. mellékletében szereplő tartalommal és feltételekkel pályázatot ír ki. 

 
2.) A Képviselő-testület elfogadja a 2. sz. mellékletben szereplő támogatási kérelem 

adatlapot, és egyben felkéri a polgármestert, hogy az adatlaphoz való hozzáférésről 
intézkedjen. 

 
3.) A képviselő-testület felkéri a bizottsági elnököket és Jégl Zoltán képviselőt, 

valamint Kupás Tamás Levente alpolgármestert, hogy a beérkező támogatási 
kérelmek alapján készítsen javaslatot a nem költségvetési szervek keret-
összegének felosztására. 

 
Felelős:  Polics József polgármester 
  Kupás Tamás Levente alpolgármester 
Határid ő:  értelem szerint 
 

 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
 
 

Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 
 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a társadalmi 
szervezetek támogatására. A pályázatot a jelen kiíráshoz mellékelt adatlapon kell 
benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy A/4-es oldal terjedelemben a 
szervezet tevékenységéről szóló 2013. évi rövid beszámolót, valamint a 2014. évi 
program tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással megvalósítandó 
program leírására. 

 
2. Támogatást igényelhetnek a költségvetési évet megelőző év március 1. előtt 

bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező komlói 
érdekeltségű civil szervezetek, cégek, amelyek Komló városában a sport, kultúra, 
ifjúság, egészségügy és bűnmegelőzés, illetve egyéb társadalmi célból hasznos 
nyilvános tevékenységet folytatnak, és előző évi programjaikról, illetve munkájukról 
pontos tájékoztatást nyújtanak, pontosan meghatározzák az adott évi programjaikat, 
céljaikat, tevékenységüket is. E tényt az újonnan alakult egyesületeknél a cégbírósági 
bejegyzéssel, a 2013. évben támogatott szervezeteknél a 2014. évi kérelem 
nyomtatványon tett nyilatkozattal kell igazolni. 

 
3. Előnyt élvez az a szervezet:  
 

a. amely az előző évben támogatásban részesült és elszámolt,  
b. amely a városi nagy rendezvényekhez (Európa Nap, Komlói Napok, Borbála 

Napok) kapcsolódó tevékenységet végez, 
c. amely legalább 25 taggal, illetve támogatóval rendelkezik, 
d. amely a város határain túlnyúló jelentőségű rendezvényeket szervez a város 

területén, 
e. amely minél nagyobb számban be tudja vonni a lakosságot a programjába, 

illetve a komlói létesítményeket veszi igénybe tevékenysége során. 
 

4. Két évre kizárt a támogatásokból az a szervezet, amely az előző évi támogatással 
határidőben és megfelelő minőségben nem számol el. 

 
5. A támogatási igényeket 2014. január 15-ig (postára adás napja) kizárólag postai úton 

lehet benyújtani Kupás Tamás Levente alpolgármesternek címezve (7301 Komló, Pf. 
87.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázó szervezet megnevezését és a „Pályázat 
társadalmi szervezetek támogatására” szöveget. 

 
6. A pályázatra történő felhívást a Komlói Kirakat újságban, a pályázati kiírást az 

önkormányzat honlapján kell meghirdetni azzal, hogy a képviselő-testület csökkentett 
összegű támogatást is megállapíthat, illetve forráshiány miatt elutasíthatja a kérelmet. 

 
7. A képviselő-testület a támogatási kérelmekről 2014. márciusi rendes ülésén az 

illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével dönt. A támogatott 
szervezetekkel a polgármester tárgyév április 30-ig szerződést köt. Az elszámolásokat 
a következő év január 15.-éig kell benyújtani. 



 
8. A pályázat benyújtásának napjától a pályázati cél megvalósítása megkezdhető saját 

kockázatra, ennek költségei – sikeres pályázat esetén – elszámolhatóak. 
 

9. A százezer forintot elérő összeggel támogatott szervezet a polgármesteri keret terhére 
további igényt nem nyújthat be. 

 
Komló, 2013. november 19. 
  
 Polics József 
 polgármester 



 
2. sz. melléklet 

 
TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
társadalmi szervezetek részére 

 
Igénylő szervezet neve:  _______________________________________  
  _______________________________________  
Címe:  _______________________________________  
Telefon, fax, e-mail:  _______________________________________  
Szervezet vezetőjének neve  
és címe (amelyen postai úton elérhető):  _______________________________________  
Szervezet alapításának éve:  _______________________________________  
Bírósági bejegyzési száma:  _______________________________________  
Számlaszáma:  _______________________________________  
Igénylő szervezet tevékenységi köre:  _______________________________________ 
  
Igénylő szervezet taglétszáma:  _______________________________________  
 
2013. évben kapott támogatás összege:  _____________________  Ft 
2013. évi támogatásról elszámolt:  igen    nem   
2014. évben igényelt támogatás összege:  _____________________  Ft 
 
Alulírott pályázó a pályázati kiírásban rögzített feltételeket megismertem, és tudomásul 
veszem.  
Támogatott képviselője nyilatkozom, hogy a 2012. évben benyújtott cégbírósági 
bejegyzésben és a szervezet működésében változás nem történt. 
 
 _____________ , 20__. ______________  hó  ______  nap 
 
 
 P. H.  ________________________  
 cégszerű aláírás 
 
* A pályázatot a jelen adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy A/4-es 
oldal terjedelemben a szervezet tevékenységéről szóló 2013. évi rövid beszámolót, valamint a 
2014. évi program tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással 
megvalósítandó program leírására.  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Az alábbi rovatot a pályázat kiírója tölti ki: 
 
A javasolt támogatás összege: ________________________________  Ft 
 
A megítélt támogatás összege: _______________________________  Ft 
 

 
 
 

 



16. sz. napirend 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
Előadó:    Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán és Kupás Makrai Lívia  visszaérkeztek a terembe.  

 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Bikal és Oroszló Önkormányzata 
csatlakozni kíván a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláshoz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

179/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását megvitatta.  
 
1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon:  
 
A tagok a társulási megállapodás aláírásával annak tartalmát elfogadják és vállalják, hogy a 
Társulás munkájában tevékenyen részt vesznek. A Társuláshoz csatlakozni január 1. napjával 
és július 1. napjával lehetséges. A társuláshoz való csatlakozásról, a csatlakozás tervezett 
időpontjától legalább 6 hónappal megelőzően kell dönteni, a csatlakozó település döntéséről 
pedig 30 napon belül írásban értesíteni kell a Társulási Tanácsot. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a KKTÖT ülésén támogassa a 
szociális és gyermekjóléti alapfeladat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megkötését az érintett településekkel, amennyiben a települések és a Sásd és Vidéke 
Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Nonprofit Kft. részéről szükséges döntések 
meghozatalra kerülnek legkésőbb 2013. november 29. napjáig. Az érintett települések 
számára a szociális és gyermekjóléti alapellátás biztosítása a Komló és a KKTÖT jelenlegi 
települései számára nem okozhat többletköltséget. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
 



17. sz. napirend 
 
Belső ellenőrzési terv 2014. évre és a 2014-2018. évi stratégiai terv 
Előadó:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

180/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 

véleménye alapján – megtárgyalta a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2014-2018. 

évekre vonatkozó stratégiai tervet. 

 

A Képviselő-testület az 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési terveket jóváhagyja 

azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással együtt a 

jegyző beszámol a testületnek. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

 



1. sz. melléklet 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2014. ÉVRE VONATKOZÓ 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 
 

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, id őpontja  Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, 
időpontja 

 
 
 
 
 
 
Elemzések, általános felmérések 
Komló Város Önkormányzat  
2014. évi belső ellenőrzési tervének elkészítéséhez 
 
Készült: 2013. október 17. 
 
 
 

 
Kockázatelemzés Komló Város Önkormányzat  
belső ellenőrzési terveinek elkészítéséhez 
(Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez,  
Kockázatok azonosítása a kockázatelemzés során, 
Kockázatelemzés eredménye) 
 
 
Készült: 2013. október 17. 
 
 
A folyamatok kockázata és ellenőrzése Komló Város 
Önkormányzatának belső ellenőrzési terveihez 
 
Készült: 2013. október 18. 
 
Kockázatelemzés összesítése Komló Város Önkormányzatának 
belső ellenőrzési terveihez 
 
Készült: 2013. október 18. 
 

 
 
 
 
 



 

Ellenőrzendő folyamatok 
és szervezeti egységek 

Az ellen őrzésre vonatkozó  
stratégia (ellenőrzés célja,  

tárgya, terjedelme, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellen őrzés típusa 
és módszerei (**) 

Az ellen őrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek (****)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valamennyi normatív állami 
támogatást igénybe 
intézmény  
 
2013. évi normatív állami 
hozzájárulások 
elszámolásához kapcsolódó 
– intézmények által a 
Hivatal felé történő - 
adatszolgáltatások  
 
 
 

 
 
 
Cél:  az állami támogatások 
szabályszerű igénylésének és 
felhasználásának a biztosítása, 
külső vizsgálatok során jogtalan 
igénylések miatti visszafizetési 
kötelezettségek, kamatterhek 
megelőzése 
 
Tárgya:  a 2013. évben Komló 
Város által igénybevett normatív 
állami hozzájárulások 
 
Terjedelme:  Komló Város 
Önkormányzata  
(Hivatal, ill. kapcsolódóan 
valamennyi állami támogatást 
igénybe vevő intézmény) 
 
Időszak:  2013. év 
 
 

 
Az intézmények 
adatszolgáltatásának nem 
megfelelően dokumentálása. 
 
Az adatszolgáltatásban nem a 
ténylegesen figyelembe vehető 
adatok szerepeltetése, így a 
Polgármesteri Hivatal esetlegesen 
nem tud eleget tenni pontosan 
elszámolási kötelezettségének.  
 
Az igénylés, elszámolás 
feltételeinek nem teljes körű 
teljesítése. 
 
Az előírt nyilvántartások nem 
vezetése, a szükséges 
dokumentumok hiánya. 
 
A jogosulatlan igénybevétel külső 
ellenőrzés során történő feltárása. 
 
Többletigénylés, visszafizetési és 
kamatfizetési kötelezettség. 
Szabályszerűen igénybe vehető 
források le nem igénylése. 
 
A költségvetési törvény folyamatos 
változtatásai nem kerülnek 
figyelembe vételre. Az intézmény 
összevonások következtében nem 
megfelelő az adatszolgáltatás és az 
információáramlás kialakulása. 
 

 
 
 
 
 
 

Pénzügyi-
szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 
 
- pénzügyi, számviteli 
és statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerződések, 
programok elemzése és 
értékelése; 

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. január-
február 
 
Jelentés: 
 
2014. február 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 revizori nap 
 
 

(1 vizsgálatvezető) 

 
 



Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellen őrzésre vonatkozó  
stratégia (ellenőrzés célja,  

tárgya, terjedelme, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellen őrzés típusa 
és módszerei (**) 

Az ellen őrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek (****)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzat  
 
 
Komló Város 
Önkormányzatának 
közbeszerzéshez 
kapcsolódó 
gazdasági 
folyamatai 
 
 

 
 
 
 
Cél:  a közbeszerzésekre 
vonatkozó előírások teljes 
körűen betartásra kerüljenek, 
megfelelő kontrollfolyamatok 
működjenek, külső ellenőrzések 
által feltárt hiányosságok 
megszüntetése  
 
Tárgya:  2013. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárások, 
közbeszerzéshez kapcsolódó 
feladatok 
 
Terjedelme: Komló Város 
Önkormányzat közbeszerzési 
eljárásai, adatszolgáltatásai 
 
 
Időszak:  2013. év 

 
 
 
 
A közbeszerzéshez kapcsolódó 
feladatok nem megfelelő 
szervezése, szabályozása, 
kontrollfolyamatok hiánya. 
 
Külső ellenőrzések által feltárt 
hiányosságok. 
 
A források gazdaságtalan, 
szabálytalan felhasználása. 
 
A beszerzések, beruházások nem 
szabályszerű bonyolítása. 
 
Közbeszerzési törvény előírásainak 
figyelmen kívül hagyása. 
 
Jogszabályi változások figyelmen 
kívül hagyása. 
 
Adatszolgáltatások nem teljesítése, 
ill. nem pontos teljesítése. 
 

 
 
 
 

Pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és értékelése; 

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

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. április 
 
 
Jelentés: 
 
2014. április  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 revizori nap 
(1 vizsgálatvezető) 

 
 
 
 



Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellen őrzésre vonatkozó  
stratégia (ellenőrzés célja,  

tárgya, terjedelme, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellen őrzés típusa 
és módszerei (**) 

Az ellen őrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek (****)  

 
 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzata 
 
2014. évi 
Országgyűlési és 
Európai Parlamenti 
(EP) Választások 
pénzügyi 
elszámolása  
 
 
 

 
 
 
 
Cél:  a források szabályszerű 
felhasználása, megfelelő 
elszámolása 
 
Tárgya:  a 2014. évi 
Országgyűlési és EP 
választások pénzügyi 
elszámolása 
 
Terjedelme: a 2014. évi 
Országgyűlési és EP 
választások pénzügyi 
elszámolása 
 
Időszak:  2014. év 
 
 
 

 
 
 
Az igénylés, elszámolás 
feltételeinek nem teljes körű 
teljesítése. 
 
Az előírt nyilvántartások, szükséges 
dokumentumok hiányosságai. 
 
A jogosultatlan igénybevétel külső 
ellenőrzés során történő feltárása. 
 
A bevételek és kiadások nem 
megfelelő számviteli nyilvántartása. 

 
Szabályszerűen igénybe vehető 
források le nem igénylése. 
 

 
 
 
 
Pénzügyi- 
szabályszerűségi  
 

- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és 
értékelése; 
 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014. május 
 
Jelentés: 
2014. május 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 revizori nap 
(1 vizsgálatvezető) 
 

 
 



Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellen őrzésre vonatkozó  
stratégia (ellenőrzés célja,  

tárgya, terjedelme, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellen őrzés típusa 
és módszerei (**) 

Az ellen őrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek (****)  

 
 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzata 
 
2014. évi Helyi 
Önkormányzati 
Választások 
pénzügyi 
elszámolása  
 
 
 

 
 
 
 
Cél: a források szabályszerű 
felhasználása, megfelelő 
elszámolása 
 
Tárgya: a 2014. évi Helyi 
Önkormányzati választások 
pénzügyi elszámolása 
 
Terjedelme: a 2014. évi Helyi 
Önkormányzati választások 
pénzügyi elszámolása 
 
Időszak: 2014. év 
 
 
 

 
 
 
Az igénylés, elszámolás 
feltételeinek nem teljes körű 
teljesítése. 
 
Az előírt nyilvántartások, szükséges 
dokumentumok hiányosságai. 
 
A jogosultatlan igénybevétel külső 
ellenőrzés során történő feltárása. 
 
A bevételek és kiadások nem 
megfelelő számviteli nyilvántartása. 
 
Szabályszerűen igénybe vehető 
források le nem igénylése. 
 

 
 
 
 
Pénzügyi- 
szabályszerűségi  
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és értékelése; 
 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014. október 
 
Jelentés: 
2014. október 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 revizori nap 
(1 vizsgálatvezető) 
 

 

 



 Tanácsadási 
tevékenység és  

érintett szervezeti 
egységek 

A tanácsadásra vonatkozó  
stratégia (célja,  tárgya, 

terjedelme, időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellen őrzés típusa 
és módszerei (**) 

Az ütemezés 
(***) 

Erőforrás 
szükségletek (****)  

 
 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzat 
 
 
Komló Városi Óvoda 
 
 

 
 
 
 
Cél: A jogszabályok 
maradéktalan betartása, 
jogszabályi változások 
naprakész ismerete, 
alkalmazása. 
 
Tárgya: a jogszabályi helyek 
előírásainak alkalmazása az 
óvodapedagógusok besorolása 
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(1 vizsgálatvezető) 
 

 



* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés 

dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet és a belső ellenőrzési kézikönyv alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás, mely az 

ellenőrzésre való felkészülés és az ellenőrzés időtartamát is tartalmazza. 

 

 

Készítette: 

 

 

Komló, 2013. október 28.   

  

 

 Kaprényi Róbert 

 mb. belső ellenőrzési vezető 

 

 



 
2. sz. melléklet 

 
 

S T R A T É G I A I  T E R V   
 
 
 

Komló Város Önkormányzatának 
belső ellenőrzésére vonatkozóan 

(2014 - 2018. évekre) 
 
  
 

2013. október 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A szervezet hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés stratégiai céljai Ellenőrzés által vizsgált területek a szervezet és 

tevékenység változásai miatt 

• Kötelező és vállalt feladatok magas 
színvonalú és gazdaságos ellátása. 

• Folyamatos fizetőképesség 
fenntartása. 

• Szabályos működés. 

• Infrastruktúra folyamatos 
fejlesztése, esetlegesen pályázati 
források bevonása. 

• Munkahelyteremtés elősegítése. 

• Turizmus fejlesztése és ösztönzés 
(kiemelten a termál és 
ökoturizmust). 

• Informatikai háttér, rendszer 
fejlesztése. 

• Kistérségi együttműködés 
szélesítése. 

• Vállalkozásfejlesztés támogatása. 
Új ipari zóna kialakítása. 

• Szolgáltatások bővítése. 

 

• A gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
szabályszerűségének biztosítása. 

• A külső ellenőrzések által feltárt 
hiányosságok megszüntetése. 

• Minőségi javulás a pénzügyi-gazdasági 
folyamatokban.  

• A feladatok gazdaságos ellátásának 
megalapozása.  

• Az intézmények "felügyeleti jellegű 
ellenőrzésével" az intézményi 
gazdálkodás szabályszerűségének és 
gazdaságosságának javulása. 

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

• A magas kockázatú és közepesen 
kockázatos folyamatok áttekintése.  

• A javaslatok hasznosulásának kontrollja. 

• Hatékony és gazdaságos szervezeti – 
működési formák kialakítása. 

• Beruházások célszerűségének és 
gazdaságosságának biztosítása. 

 

 
 
 
 
 
Önállóan gazdálkodó és működő státusszal csak 
azok a nagyobb méretű intézmények rendelkeznek, 
ahol ez indokolt.  
 
Az önállóan működő intézmények Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetéhez 
rendeltek. Így magasabb színvonalon, 
gazdaságosabban biztosított a gazdasági feladatok 
ellátása.  
 
A közös önkormányzati hivatal kialakítása révén 
szükséges annak a szabályozottságban való 
átültetése, megjelenítése is. 
 

 



 

Belső kontroll rendszer értékelése Kockázati tényezők Kockázati tényezők értékelése 

A Belső kontroll rendszer az új 
jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kialakításra került, 
2010.március 29- óta hatályos. A 
régebben kialakult kontroll 
mechanizmusok működnek, 
szabályzatokban megjelennek.   
 
 

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

 

A kockázati tényezők értékelése a 
"Kockázatelemzés" keretében történik. A 
kockázatelemzés minden évben 
elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek 
során a főbb folyamatok, a kockázati 
tényezők és a hozzárendelhető 
ellenőrzési pontok meghatározásra 
kerülnek. A magas kockázatot mutató 
folyamatok a következő év(ek) éves 
ellenőrzési terveiben elsődlegesen 
szerepelnek, majd a közepes kockázatú 
folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A 
következő években végrehajtásra kerülő 
külső ellenőrzések tapasztalatai alapján a 
folyamatok átértékelésre kerülnek, a 
megállapítások tükrében.  
 

 



 
 

 

Belső ellenőrök felsorolása Belső ellenőrök képzettsége* Belső ellenőrök képzési tervének elemei További képzési célok a 

lehetőségek függvényében 

Kaprényi Róbert 

 
Okleveles közgazdász német-

magyar szakfordító 
 

 
 

Szakmai fórumok, továbbképzések 
(legalább évi 5 alkalom) 

 

 
 
 
 
 
A Belső Ellenőrök 
Magyarországi 
Szervezetének (BEMSZ) 
szervezésében 
megvalósuló képzéseken 
való részvétel. 
 
 
 

 

 
* Legmagasabb iskolai végzettség, egyéb szakirányú képesítés. 
 
 
 
 
 
 



 
Belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei Szükséges ellenőri létszám szintenkénti 

bontásban 
Belső ellenőrzés tárgyi és információs 

igénye 
A belső ellenőrzés minőségét és lehetőségeit több 
ponton kívánjuk fejleszteni, az alábbi eszközökkel: 
 

• folyamatos továbbképzésekkel, 
• az ellenőrök folyamatos képzésével, melyek 

során újabb képesítéseket szereznek,  
• az önkormányzatról szerzett információk 

folyamatos gyűjtésével,  
• a tárgyi feltételek bővítésével, a technikai háttér 

frissítésével, 
• a rendelkezésre álló szakmai anyagok 

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

szervezetekkel, a tapasztalatok hasznosítása, 
• a vizsgálatok tapasztalatainak összefoglaló 

értékelésével, 
• az ÁSZ önkormányzatokat érintő 

megállapításainak közös hasznosításával (az 
összefoglaló jelentés alapján is), 

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

kapacitás bővítése révén, 
• szakmai napok szervezésével, 
• tagsággal és aktív részvétellel a belső ellenőrök 

klubjában. 
 

Komló Város Önkormányzatának és 
intézményeinek belső ellenőrzését 
Komló Város Önkormányzat belső 
ellenőrzési egysége látja el. Jelenleg 
1 fő belső ellenőrzési vezető, aki teljes 
munkaidős belső ellenőrként 
tevékenykedik. A rendelkezésre álló 
ellenőri kapacitások 50-55%-a 
fordítódik Komló Város 
Önkormányzatának és 
intézményeinek ellenőrzéseire. 
 
Indokolt esetben más területről is 
lehetőség van munkatárs bevonására. 
 
Szükség esetén külső erőforrás - 
szakértő - is bevonásra kerülhet.  
 
 

 

A belső ellenőrzési egység 
rendelkezésére áll két külön zárható 
irodahelyiség. Zárható szekrények a 
belső ellenőrzési iratok tárolásához 
szintén rendelkezésre állnak. A 
feladatok ellátásához három asztali 
számítógép egy nyomtatóval áll 
rendelkezésre, melyeken internet 
hozzáférés is biztosított. 
Rendelkezésünkre áll a helyszíni 
ellenőrzésekhez egy laptop. Továbbá 
biztosított az Opten Jogtár hozzáférés 
is az ellenőrök számára.  
A Perfekt Zrt. költségvetési klubjának, 
mely az aktuális témákban évi több 
alkalommal szervezett előadáson való 
részvételi lehetőséget jelent, ill. a 
Saldo Klubnak is tagjai vagyunk. A 
klubtagság keretében szakkönyveket, 
szakmai folyóiratokat, előadásokon 
való részvételt, tanácsadást 
biztosítanak önkormányzati területre 
vonatkozóan. Továbbá a Saldo Zrt. 
Belső ellenőrök klubjában is tagok 
vagyunk, követjük az aktuális témákat, 
részt veszünk az előadásokon, 
konzultációkon. 

 
 
 
 



 
 

 

 
Dátum: 2013. október 18. 
 
 
 

 
Készítette:  Jóváhagyta: 
   
 
 
 
 
        Kaprényi Róbert  Polics József    dr. Vaskó Ernő  
mb. belső ellenőrzési vezető     polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18. sz. napirend 

 
„Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről 
szóló megállapodás a HegyhátMédia Kft.-vel 
Előadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:  Hiegl Zsolt  ügyvezető 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József köszöntötte Hiegl Zsolt ügyvezetőt. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy az üzemeltetés megfelelően van ellátva. Naprakész a 
honlap, rendkívül esztétikus, könnyen megtalálható, kezelhető. Gratulált a munkájukhoz, további 
jó munkát kívánt. 
 
Borbás Sándor véleménye, hogy jó ötlet volt annak idején megkötni ezt a szerződést. Komló 
város legfontosabb híreit pontosan juttatják el a felhasználókhoz. Kevés olyan rendezvény volt, 
ahol nem voltak jelen. A honlapon igyekeznek minden területről az olvasóknak beszámolni. A 
HegyhátMédia Kft. jól látja el a feladatát. Megkérdezte, melyek azok a korrekciók, amelyeket a 
jövőben el kívánnak végezni. 
 
Kupás Tamás Levente úgy véli, hogy a HegyhátMédia Kft. első osztályú munkát végez a Jó 
Szerencsét kiadványban. Jól működik a rendszer, kéri a támogatást. 
 
Borbás Sándor újból megkérdezte, melyek azok a módosítások, korszerűsítések, amelyeket 
szeretnének végrehajtani a működésben? 
 
Fajcsi Ferenc válaszolt a kérdésre. A változtatásokkal kapcsolatban: az elkövetkező években a 
nyomtatott sajtó 46%-kal csökken az elektronikus médiához képest. Mindenképpen az 
elektronikus médiában van a jövő. Céljuk egy olyan fejlesztés a weboldalon, mely a jelenleg 
felvételről elérhető híradó és sportmagazin helyett több élő adás, online élő közvetítés 
lebonyolítása. Ezt szeretnék Komló város weboldalán elhelyezni. Tervezik különböző 
konferenciák közvetítését, összejöveteleket, melyeket az interneten keresztül meg kell osztani a 
világgal is.  
 
Polics József szintén megköszönte a HegyhátMédia Kft. munkáját. Néha erőn felül is 
teljesítettek, mindent megtettek a város tájékoztatásának érdekében. Továbbiakban pedig jó 
egészséget, és jó szerencsét kívánt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen, 
1 nem szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 



 
181/2013. (XI.28.) sz. határozat 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló 
város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodása tárgyú előterjesztést. 
 

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

2. A képviselő-testület jóváhagyja a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló 
város honlapjának üzemeltetésére a HegyhátMédiaKft.-vel kötendő megállapodást az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

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

honlapjának üzemeltetésére 2014. év január, február, március hónapjára a HegyhátMédia 
Kft. részére 2013. évre megállapított 4.600.000 forint támogatási összeg időarányos részét 
biztosítja. 2014. évi működési támogatás fennmaradó 9 hónapra eső összeg 
megállapítására Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében kerül 
sor.  
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 
 



1. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS  

(tervezete)  
 

 
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata  (képviseli: PolicsJózsefpolgármester) 
7300 Komló, Városház tér 3., mint megbízó , 
másrészről HegyhátMédia Kft .(képviseli: Hiegl Zsolt) 7300 Komló, Kossuth L. u. 21. mint 
megbízott  között a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásával, valamint Komló város hivatalos 
honlapjának működtetésével kapcsolatban az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 
 
A felek a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének   …../……(..) sz. határozata 
alapján a HegyhátMédia Kft.-vel2014. január 1. napjától 2014. december 31.  napjáig  szóló 
határozott időtartamra köti meg az alábbi feltételekkel: 
 
I. Megbízott kötelezettségei:  
 
1. Vállalja, hogy Komló város honlapjának saját eszközeivel való technikai karbantartását 

és üzemeltetését ellátja, valamint biztosítja a honlapon a frissített általános 
tartalomszolgáltatást. 

 
2. Kötelezettséget vállal arra, hogy Komló város honlapján az önkormányzat számára 

kötelező adattartalommal jelenleg is működő felületet továbbra is a Polgármesteri Hivatal 
tölti fel. 

 
3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a portál az alábbi tartalmi és funkcionális 

követelményeknek megfelel: 
 
- Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.tv. mellékletében 

szereplő általános közzétételi lista szerinti szerkezetben, és tartalommal, a különös 
(a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 67/2008.(III.29) Korm. 
r., valamint az Áht. vonatkozó rendelkezései alapján) és egyedi közzétételi lista 
tartalmának közzétételét(figyelemmel a I/2. pontra). 

 
- támogatja rovatok, cikkek, hírek, linkek, dokumentumok megjelenítését; 
- biztosítja nyilvános, aktuális információk megjelenítését pl: helyi autóbusz 

menetrend, orvosi, állatorvosi ügyelet, miserend, rendőrségi, tűzoltósági, 
katasztrófavédelmi felhívások, időjárás, légszennyezettségi adatok stb. 

- biztosítja pályázati kiírások, álláshirdetések, pályázati eredmények – kiemelten az 
Európai Uniós pályázatok, formanyomtatványok közzétételét 

- a I/2. pontra is figyelemmel biztosítja „önkormányzati adatok” rovat működtetését, 
mely tartalmazza a jegyzőkönyveket, rendeleteket, határozatokat,az Önkormányzat 
felépítésének bemutatását, a szervezeti egységek, illetve személyek legfontosabb 
adatainak (név, telefonszám, e-mail cím, fogadóórák…) megjelenítését, képviselők 
és a testület bemutatása stb; 

- tartalmaz információs anyagot a városról, közintézményekről fényképekkel; interaktív 
várostérképpel 

- turisztikai információkat, kulturális programajánlót tartalmazzon; 
- testvérvárosok bemutatása,  
- legyen rugalmas, bővíthető; 



- a rendszer nyújtson lehetőséget a városban működő szolgáltatók, vállalkozások, 
intézmények, egyházak, non-profit szervezetek igény szerinti linkjeinek elhelyezésére 

- legyen esztétikus megjelenésű, könnyen kezelhető, jól olvasható, elfogadható 
sebességgel működjön. 

 
4. Vállalja, hogy a DDOP-3.1.1-09-2009-0055 azonosító számú „Egyenlő eséllyel a komlói 

Polgármesteri Hivatalban” című pályázatban vállalt akadálymentesített honlap 
követelményeinek megfelel a honlap. 

 
5. Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Jó Szerencsét” kiadványt 2 hetente 4 oldal 

terjedelemben, színes kivitelben megjelenteti (július hónapban az újság kiadása 
szünetel), melyben az önkormányzat számára térítésmentesen biztosítja a rendeletek 
(szám, megnevezés) közzétételét. A „Jó Szerencsét” kiadvány a Komlói Kirakat 
mellékleteként kerül terjesztésre. 

 
6. Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Jó Szerencsét” kiadvány, valamint Komló város 

honlapja tekintetében egységes, elegáns arculati megjelenést alakít ki, melyben Komló 
város címere megjelenik, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat az elkészült 
arculati elemeket szabadon felhasználja.  

 
II. Megbízó kötelezettségei:  

 
1. Kötelezettséget vállal arra, hogy az „önkormányzati adatokat” – a I/2. pontra is 

figyelemmel - folyamatosan frissíti.  
 

2. A Megbízott részére 2013. évre meghatározott 4.600.000 forint működési támogatás 
alapján a 2014. január – február – március hónapra jutó időarányos részét biztosítja az 
adott hónap 10. napjáig.  A 2014. évi működési támogatás fennmaradó 9 hónapra eső 
összeg megállapítására Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletében kerül sor.  
 

 
III. Pénzügyi elszámolások: 

 
1. A megbízott köteles elkülönítetten kimutatni a szerződés tárgyához kapcsolódó 

bevételeit és kiadásait. 
 
2. A pénzügyi elszámolások ellenőrzésére a megbízott lehetőséget biztosít a megbízó 

számára a megbízó által megjelölt időpontban.  Az ellenőrzés időpontját, az ellenőrzést 
megelőzően a megbízott tudomására hozza. 

 
3. A megbízott a tárgyévben felmerült költségeiről és bevételeiről 2014. december 31-ig 

elszámol megbízó felé. 
 
Komló, 2014. …..…..  
 
         
___________________________   _______________________ 
   Komló Város Önkormányzata    HegyhátMédiaKft. 
(képv.:Polics József polgármester)       (képv:Hiegl Zsolt ügyvezető) 

megbízó                      megbízott 



 
19. sz. napirend 

 
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány megszűntetése 
Előadó:    Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

182/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleménye alapján – megtárgyalta a 
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány megszűntetésére tett javaslatot. 
 

1) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriuma 
tevékenységet nem végez, ezzel önhibáján kívül veszélyezteti az alapítványi cél 
megvalósítását. 
 

2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a városban működő nevelési-oktatási intézmények 
alapítványai és más civil szervezetek a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány céljainak 
megvalósítását megfelelő módon biztosítják a városban. 
 

3) A fentiek miatt Dr. Iván László kuratóriumi tag elhalálozása és Ladányi Lívia elnök 
lemondása után a kuratóriumi tagok kijelölését visszavonja, új kezelő szervet nem jelöl ki. 
 

4) A képviselő-testület megköszöni a kuratóriumi tagok és a támogatók tevékenységét.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Pécsi Törvényszéknél a Közalapítvány 
megszűntetését és felhatalmazza az ehhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 
 
 
Határid ő: Értelem szerint. 
Felelős: Polics József   polgármester 
 
 

20. sz. napirend 
 
Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás beszámolója 
Előadó:    dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 



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

183/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 

 
A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Kistérségi Végrehajtási-
Ellenőrzési Hatósági Társulás 2012. évi és 2013. I. félévi munkájáról szóló beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás 
2012. évi és 2013. I. félévi munkájáról szóló beszámolót. 
 
 

21. sz. napirend 
 
Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz. alatti híd felújítása 
Előadó:    Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Jégl Zoltán megkérdezte, hogy a tervezési költség felét is vállalnák-e. 
 
Polics József elmondta, hogy igen így állapodtak meg. A 360 ezer forintot Komló város 
önkormányzata vállalja. A beruházás költségeit ezen felül fele-fele alapon vállalja a két fél. 
 
Több kérdés nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

184/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, 
jogi és ellenőrzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján – 
megtárgyalta a Komló, Mecsekjánosi-puszta 0177 hrsz alatti híd felújítása tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület tájékozódott a tárgyi híd állapotáról és tekintettel a helyi 
közlekedésben betöltött szerepére, annak felújítását határozza el. A felújítási munkák 
engedélyezéséhez szükséges tervdokumentáció 360.000,-Ft összegű díjának 



fedezetéül a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő „tervezési keret” 
megnevezésű előirányzatot jelöli meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor szerepeltesse. 

 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
2. A bruttó 6 M Ft kiviteli költségű beruházást az önkormányzat a korábbi egyeztetések 

alapján a Mecsekerdő Zrt-vel (7623 Pécs, Rét u. 8.) közösen valósítja meg, melyhez a 
képviselő-testület 3 M Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetés terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházáshoz kapcsolódó 
tervezési és kiviteli szerződések aláírására, továbbá felkéri, hogy jelen döntésről a 
Mecsekerdő Zrt-t és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t a határozat egy-egy példányával 
tájékoztassa. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a beruházásra jóváhagyott – önkormányzat által biztosítandó 
– kiviteli költséghányad összegét a 2014. évi költségvetés összeállításakor vegye 
figyelembe. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

22. sz. napirend 
 
Dávidföldi területértékesítés 
Előadó:    Polics József   polgármester 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 
Borbás Sándor ismertette a bizottság véleményét. Az előterjesztést támogatja a bizottság azzal, 
hogy 50 ft/m2 áron kerüljön értékesítésre a terület. Elmondta, hogy a bizottság a jövőben arra fog 
törekedni, hogy személyesen is megtekintse az értékesítésre kerülő területeket. 
 
Mátyás János megkérdezte, hogy miért ilyen gyors az intézkedés. 
 
Polics József válaszolt, hogy a gyors intézkedésre azért van szükség, hogy a határidőket be 
tudják tartani. Egyébként, ha később kezdenének bele, akkor hátrányos időveszteség történne. Az 
egyeztetés ma is tart. A rendezési tervben erre a terület felhasználásra hagyták jóvá a módosítást.  
 
Mátyás János megköszönte a választ. Úgy gondolta, hogy ennek a módját meg lehetett volna 
keresni. Nem hiszi, hogy elsőként bele kellene ugrani mindenbe, attól tart, hogy később majd 
nem lesz értékesíthető területe Komlónak. Ez nem gyorsaság, hanem inkább kapkodás. 
 
Borbás Sándor is úgy véli, hogy a területet az előterjesztés összeállítása után meg kellett volna 
tekinteni.  



 
Polics József elmondta, örül annak, hogy a bizottság felállított egy szabályt magának arra 
vonatkozóan, hogy vélemény nyilvánítás előtt bejárja az adott területet. Vannak viszont olyan 
nagyságú területek, amelyeket igen nehéz lenne bejárni. Úgy gondolja, hogy a gyorsaság a 
szikrányi remény miatt történik. Ez a rész a dávidföldi Munkácsy Mihály utcai házak mögötti 
terület. Ezen a dél-nyugati oldalon nem lehet mást építeni. Napelem park céljára ez a terület lett 
megjelölve. A nagysága pedig akkora, hogy elfér az önkormányzat és az E-on közös beruházása, 
valamint az a vállalkozó, aki akarna telepíteni. Visszavásárlási garancia van a területre. 
Vállalkozás számára felhasználható terület nagyon kevés van. Ennek a kategóriának a 
megvalósítására nincs másik hely. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

185/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Dávidföldi 029 hrsz-ú ingatlan „a” alrészletének 
értékesítésével kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület elrendeli az önkormányzati tulajdonú komlói 029 hrsz-ú ingatlan „a” 
alrészletének megosztását. A megosztás során keletkezett kb. 3-4 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 (25.000,- Ft) és a megosztással járó 
költségeket is. 
 
A terület vételárát a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 50,- Ft/m2-ben határozta meg.  
 
Az ingatlan az alábbi feltételekkel értékesíthető:  
 
Vevő köteles az értékesítéstől számított 3 éven belül min. 0,495 MW kapacitású napelemparkot 
létesíteni az ingatlanon. Amennyiben ezt nem teljesíti, úgy az önkormányzat az ingatlant eladási 
áron visszavásárolja. Ezen jog biztosítására az adásvételi szerződés 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 képviselő-testület nem vállal kötelezettséget a bejegyzésre kerülő önkormányzati tulajdonú út 
fejlesztésére. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi 
szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar Állam) megkeresését és fenti 
jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor. 
 



 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a megosztási vázrajz megrendelése és hatósági jóváhagyása, 
ezt követően a versenytárgyalás lefolytatása, majd az adásvételi szerződés elkészíttetése, továbbá 
a vételár, megosztással járó költségek és értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

23. sz. napirend 
 
Interpellációk, bejelentések 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Borbás Sándor képviselő úr leveleiben – melyek 
kiküldésre kerültek a Tisztelt Képviselő-testület részére – kérdéseket intézett hozzá a Pannon 
Volán Zrt.-vel kapcsolatban, melyeket a csatolt levélben továbbított a társaság vezetése felé. A 
válaszok megérkezését követően írásban válaszol a Képviselő Úr kérdéseire. 
 
Borbás Sándor elmondta, hogy az egyik téma a komlói buszjáratokon végzett ellenőrzés, a 
másik pedig az ősz elején megkezdett utasszámlálás.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  megemlítette a Kossuth Lajos utcai útépítéssel kapcsolatban, hogy a hideg 
időben, esőben készült útnak megvan a fagyásveszélye. Azért ezt figyelembe kellett volna venni. 
Kifejezetten a fűtéssel kapcsolatban sokan keresték meg, mivel a központi fűtést alkalmazók 
részesülnek rezsicsökkentésben. Más fűtést alkalmazók esetében (fa, szén) milyen kedvezményre 
számíthatnak? A társasházaknál alkalmazott rezsicsökkentés hatalmas vitát kavart. 
Tájékoztatni kell a közös képviselőket.  
 
Jégl Zoltán elmondta, hogy néhány kisvállalkozó számolt be neki arról, hogy a Vízmű 
egyoldalúan módosította a szerződésüket. Idáig fizethették csekken a vízdíjat, mostantól vagy 
átutalással, vagy pénztárnál személyesen lehet befizetni. Személyesen kereste fel a Mohács-Víz 
Kft.-t, ahol értetlenül álltak az ügy előtt. Mennyire volt ez jogszerű a Vízmű részéről? 
 
Schalpha Anett a körtvélyesi közmunkásoknak és vezetőjüknek, Benke Máriának mondott 
köszönetet. Ugyanis ők tették rendbe Mecsekfalut, nyár óta látják el ezt a feladatot. 
A Városgondnokság főkertészének külön köszönetét fejezte ki a parkosítás kapcsán. 
 
Polics József elmondta, hogy az útépítés az önkormányzati utaknál garantált. Tehát garancia van 
arra, hogy jó munkát végeznek. Ha bármilyen hiba lépne fel, jelezni kell azt, és a hibát javítani 
fogják. 
A rezsicsökkentésre, annak mértékére, és különböző területekre vonatkozó hatása, és egyéb 
tüzelőanyagokra a szociális rászorultság elve alapján kaphatnak a lakók támogatást. 
A közös képviselőkkel még karácsony előtt egyeztetni kell a társasházakkal kapcsolatos 
rezsicsökkentés ügyében. A Komló-Víz Kft-vel kapcsolatban meg fogja kérdezni az igazgatót, 
hogy mi a helyzet. Ezzel kapcsolatban Mohácson nem tudnak mit tenni.  



A közmunkával kapcsolatban sok-sok tévedés terjeng. A közmunkások részére nincs Erzsébet 
utalvány. A Városgondnokságon kifüggesztettek egy tájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy 
milyen támogatásra jogosultak. 
 
A következő napirendek tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kerül sor. 
 
A polgármester az ülést 19 óra 14 perckor lezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő  Polics József 
 címzetes főjegyző  polgármester 
 
 



Komló Város Önkormányzat 
Polics József polgármester 
részére 
 
Helyben 

Tárgy:  INTERPELLÁCIÓ 
 

Az interpelláció címe: „A Pannon Volánnal folytatott vita margójára I.” 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 Amint az Ön előtt és a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert a Pannon Volán Zrt. az elmúlt 
hetekben komoly és összehangolt ellenőrzést végzett a komlói helyi autóbuszjáratokon, annak érdekében, 
hogy felderítse az esetleges visszaéléseket, szabálytalanságokat. 
 
 Ez véleményem szerint kissé megkésett akciónak tűnik, annak fényében, hogy mind magam, mind 
több képviselőtársam erre a kérdésre korábban több alkalommal, határozottan felhívtunk a figyelmet. 
Azonban talán mégsem túl későn történt ez a lépés a Szolgáltató részéről, hiszen lehetőséget ad mind a 
Szolgáltató, mind a Megrendelő számára arra, hogy levonja a megfelelő következtetéseket és tanúságokat 
a problémakört illetően. 
 
Az alábbi kérdésekre szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét: 
 
Úgy gondolom, hogy Önkormányzatunk, mint Megrendelő, joggal kérheti a Szolgáltatót   
válaszoljon az alábbi kérdésekre: 
 
– Milyen módon zajlott a novemberi bérletváltáshoz kapcsolódó ellenőrzési akció? 
– Milyen eredménnyel zárult ellenőrzési tevékenység? 
– A tapasztalatok tükrében a bevont, hamisított vagy szabálytalan bérletek használata mekkora 
mértékű bevételkiesést eredményezett a Szolgáltató számára? 
– Ez éves szinten milyen mértékben ronthatja a bérletek és jegyek értékesítéséből származó 
bevételeket, ez által befolyásolva a vitatott veszteség összegét? 
– A korábbi időszak gyakorlatához képest kívánja-e fokozni az ellenőrzések gyakoriságát? 
– Kíván-e jogi lépéseket tenni a visszaélőkkel szemben? 
 
Kérdezem tisztelettel Polgármester Urat: 
 
Önkormányzatunk milyen lépéseket kíván tenni a fentiekben általam felvázolt témához 
kapcsolódóan? 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Kérem írásbeli válaszát; javaslom, hogy feltett kérdéseket a szokásos módon tárgyaljuk meg, és ezután 
döntsön a képviselő testület! 
 
Komló, 2013. november 25. 

   Borbás Sándor 
   önkormányzati képviselő 

 
 
 



Komló Város Önkormányzat 
Polics József polgármester 
részére 
 
Helyben 

Tárgy:  INTERPELLÁCIÓ 
 
 

Az interpelláció címe: „A Pannon Volánnal folytatott vita margójára II.” 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 Amint az Ön előtt és a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert a Pannon Volán Zrt.  
komlói helyi autóbuszjáratain szeptember - október hónap során utasszámlálásra került sor, annak 
érdekében, hogy világos képet kaphassunk az utazási szokások változását illetően. Erre a 
vizsgálatra elsősorban délutáni iskolai elfoglaltságokhoz kapcsolódóan került sor. 
 
Álláspontom szerint a 2012-ben lezajlott menetrend változtatást követően időszerűvé vált egy 
újabb átfogó, az utaslétszámra és az utazási szokásokra vonatkozó vizsgálat lefolytatása. 
 
Kérdezem tisztelettel Polgármester Urat: 
 
– Az utasszámlálás milyen módon és kinek a megrendelésére zajlott? 
– A számlálás adatai kiértékelésre kerültek-e? 
– Amennyiben igen, mikor és milyen formában nyílik lehetősége a Képviselő-testület tagjai 
számára az utasszámlálás eredményeinek megismerésére? 
– Várható-e újabb, a többi napszakra vonatkozó utasszámlálás? 
 
– Önkormányzatunk milyen lépéseket kíván tenni a kérdésben? Az eredmények 
ismertében várható-e az érvényben lévő menetrend korrekciója? 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Kérem írásbeli válaszát; javaslom, hogy feltett kérdéseket a szokásos módon tárgyaljuk meg, és 
ezután döntsön a képviselő testület! 
 
Komló, 2013. november 25. 
 

   Borbás Sándor 
   önkormányzati képviselő 

 
 



 


