
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

2013. április 24-i ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 14 fı képviselı, Simon János lemondott. 
 
Az ülést 15 óra 03 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésrıl írott és 
digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
Napirend módosítására tett javaslatot: 
Az elıterjesztı jogán javasolta a 4. számú napirend „Komló Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetési koncepciója” levételét tekintettel arra, hogy az Áht. április 22-én 
elfogadott módosítása értelmében a következı év költségvetési koncepciójának 
elıterjesztési határideje október 31. Értelemszerően a további napirendek számozása a 
meghívóban jelzetthez képest eggyel csökken. 
 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján – mely szerint a képviselı-testület zárt ülést 
rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén – javasolta a 24. számú napirend „A 
Mohács-Víz Kft-vel és jogutódjával kötendı víziközmő-szolgáltatási bérleti-üzemeltetési 
szerzıdés” zárt ülésen történı tárgyalását. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet a zárt ülésrıl, melyet a képviselı-
testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. Majd szavazást indított a módosított 
napirendrıl, melyet 14 igen szavazattal fogadott el a képviselı-testület.  

 
1. sz. napirend 

 
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott: Deák Imre  a Komlói Polgárır Egyesület 

elnöke 

E-mailben kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt idıszakban 
végzett tevékenységérıl szóló beszámoló. 
 
 



Deák Imre beszámolót tartott a polgárırök munkájáról:  
Magyarországon egy „100x100 biztonság” polgárır programot hoztak létre. A program 
nevébıl is látszik, hogy 100-100 fı vesz részt, minden megyébıl 5 település.  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az elmúlt évtizedben teljesített polgárır szolgálat a helyi 
közösség közremőködésével, segítségével folyt. A komplex biztonság megteremtése és 
fenntartása, az állampolgárok közérzetének, hangulatának javítása megköveteli, hogy 
nagyobb hangsúlyt fektessünk a közbiztonságra. Az egyesület Komló és Mánfa 
biztonságának érdekében 2969 szolgálatot 8699 órában végzett. A rendırséggel közösen 
174 szolgálatot,717 órában, a közterület-felügyelettel közösen 86 szolgálatot 347 órában 
teljesítettek. Létszámuk 2012-ben 100 fı volt. Munkájukat a közösségi tevékenység, az 
önkéntesség, a törvényesség, az emberi jogok tiszteletben tartása, a bizalomra épülı 
felelısségvállalás szerint végzik. Együttmőködési feladatokkal aktivizálják a dolgozókat. 
Fı feladatuknak tekintik a város lakóinak és tulajdonuknak védelmét, a közrend és a 
közbiztonság segítését, rendezvények biztosítását, bőncselekmények megelızését, a 
lakosság biztonságérzetének növelését. A sikeres munkavégzés érdekében 
együttmőködnek Komló város és Mánfa község önkormányzatával, a komlói 
rendırkapitánysággal, a Baranya megyei polgárır egyesületekkel, a közterület-
felügyelıkkel és a lakossággal. Nagy gondot fordítanak utánpótlás biztosítására, a 
bőnügyileg fertızött területek fokozott figyelésére, garázsok, gépkocsik, parkolók 
védelmére. A szolgálat szervezésénél figyelembe veszik a rendırség tájékoztatását. 
Fokozott figyelmet fordítanak a fiatalok italozásának, és randalírozásának 
megszüntetésére és annak megelızése. Továbbra is nagy gondot kell fordítani a fa- és 
fémlopások megakadályozására. Tanévkezdéskor szeptemberben biztosítják az alsó 
tagozatos diákok biztonságos közlekedését. Kiemelten kezelik az „1 iskola-1 polgárır” 
programot. Az egyesület félévente értékeli a „100x100 biztonság program” 
hatékonyságát, melyrıl tájékoztatja az Országos Polgárır Szövetség elnökét. A 
programok összeállításában figyelembe vették a helyi adottságokat és szükségleteket. 
 
László János tőzoltó parancsnok véleménye szerint 2012. a változás éve volt. A Pécsi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tőzoltóságának 2012. évi 
beszámolójához kapcsolódóan megemlítette a vörös iszap, a West Balkán tőz, és 3 tőzoltó 
tragikus halálát. Szükség van a változásra, változtatásra. A tőzoltóság, a polgári védelem 
és az iparbiztonság együttesen dolgozik azért, hogy ilyen tragédiák ne következzenek be. 
Az egységes és hatékony mőködés érdekében jogszabályi hátteret kellett teremteni. Az 
elmúlt év az elvárások jegyében telt. Önkormányzati tőzoltóságból állami tőzoltósággá 
lettek, a Pécsi katasztrófa védelem kirendeltsége alá tartoznak. Az átszervezés során 
senkit sem kellett elküldeni, maximum más beosztásba kerültek a dolgozók. Jelenleg a 
tőzoltóságnál dolgozik egy katasztrófavédelmi megbízott, egy mőszaki biztonsági 
referens, a parancsnok és a közeljövıben a parancsnok helyettesi beosztás is betöltésre 
kerül. Jelentıs változás történt a tőzoltók mindennapi életében. Feszesebb tempóban 
élnek, gyakorlati képzésben vesznek részt, melyben az alakiság is nagy szerepet kapott. 
2012-ben jól teljesítettek. 211 tőzesetnél mutatták meg rátermettségüket a tőzoltók. Az 
elméleti és gyakorlati képzésre nagy hangsúlyt fektetnek. A parancsnoki ellenırzı 



gyakorlatok éles bevetésként mőködnek. 2 évente pszichológiai vizsgálatot kell 
végeztetni. Évente egyszer szintfelméréssel bizonyítják az állóképességet.  
Megköszönte az intézmény és cégvezetıknek, valamint dolgozóiknak, hogy segítettek a 
gyakorlásban. Megköszönte a tőzoltók munkáját, és további sikeres munkavégzést, erıt és 
egészséget kívánt a jövı évi feladataik végrehajtásában.  
 
Jégl Zoltán megkérdezte, hogy megérkeztek-e az újoncok. Hogy oldják meg a hiányzó 
létszám pótlását? 
 
László János elmondta, hogy 2 újonc már szolgálatban van, a parancsnokhelyettesi 
beosztás május 1-tıl betöltött lesz. Jelenleg a különleges szerkezelık végzik a 
rajparancsnok munkáját. Sajnos még a rajparancsnoki helyek betöltetlenek. 
 
Kispál László észrevételezte a komlói munkanélküliségi ráta emelkedését. Még a 
közmunka programmal sem tudnak megfelelı eredményeket elérni. 
 
Schalpha Anett bıvebb tájékoztatást kért a brikettgyárral, a Fıkefe Kft. 
létszámbıvítésével kapcsolatban.  
 
Jégl Zoltán a Főtıerımő belsı ellenırzési jelentésével kapcsolatban érdeklıdött.  
 
dr. Barbarics Ildikó  tájékoztatást kért a kintlévıségek behajtásával foglalkozó gyıri cég 
eredményességérıl.  
 
Borbás Sándor a helyi közlekedés egyeztetéseivel kapcsolatban érdeklıdött.  
 
Polics József elmondta, hogy 2000. óta minden évben más a foglalkoztatottsági mutató. 
2206 munkanélküli van jelenleg. Ha több gazdasági társaság tudna foglalkoztatni, nem 
lenne ennyire nagy a szám. Egy éve foglalkoztatási szerzıdések megkötésére került sor. 
635 fıbıl kb. 400 fı kapott egy éves szerzıdést.  
A brikettüzem telepítése folyamatban van a VG. Zrt telephelyén. A pénteki taggyőlésen 
elfogadták az ügyet, ügyvédek dolgoznak a szerzıdéskötési munkákon. Az új cég elsı 
körben 10 foglalkoztatott munkába állását jelentené. Utána meg fog duplázódni a 
dolgozók száma. Késıbbiekben generálódni fog a foglalkoztatás. A Fıkefe 200 fı 
megváltozott munkaképességő embert szeretne foglalkoztatni. Reméli, hogy május végi 
határidıre sikerül a foglalkoztatási igényt megoldani a tervezett 200 fıvel. Az 
utóellenırzéssel kapcsolatban, mely 2009. évrıl szól, nem kívánt reagálni. A 
kintlévıségek behajtásával és a gyıri céggel kapcsolatban elmondta, hogy foglalkoztatnak 
erre több szervezetet is, annak érdekében, hogy csökkenjen az adósság. Sajnos nıtt a 
kintlévıség, nem elég csak 1 cégnek foglalkozni ezzel, több cégre van szükség. Azokat a 
cégeket alkalmazzák, amelyeknek bevált a hatékonysága. A polgármester a Pannon 
Volántól Bebics Jánossal és Németh Lászlóné miniszter asszonnyal is többször 
egyeztetett. Próbálják elıkészíteni az egyezséget, mely hosszan tudja majd biztosítani a 



szolgáltatást. Az új buszok a helyközi közlekedésbe mennek, Komlón is helyközi 
kisegítéssel járnak. Felülvizsgálat alatt van az ügy, májusban terjesztik a képviselı-
testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

49/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok munkájáról, az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, valamint az önkormányzat tisztségviselıinek elmúlt 
ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
 

A képviselı-testület tudomásul veszi: 
 

− a Komló város önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi 
ellenırzésérıl készült éves ellenırzési és éves összefoglaló ellenırzési jelentést, 

− a „100*100” biztonság bőnmegelızési mintaprogramról szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetrıl, 
− a Belsı Tőz egyesület és Komló Város Önkormányzata között létrejött együttmőködési 

megállapodásról szóló tájékoztatót, 

− a Pannon Volánnal kapcsolatos tájékoztatót, 

− a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tőzoltó parancsnokság 2012. 
évi beszámolóját, 

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

− a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa ülésérıl készült 
jegyzıkönyvben foglaltakat, 

− a részönkormányzatok 2012. évi beszámolóit. 

 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 

Határid ı: 2013. május 15. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 

 
 
 
 



2. sz. napirend 
 

Közterületi térkamera rendszer telepítése Komló belvárosában 
Elıadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    dr. Váczi István rendırkapitány 
 
A Gazdasági, Településfejlesztési- és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József megköszönte a Rendırkapitányság segítségét a térkamera rendszer 
telepítési anyagának összeállításával kapcsolatban. Köszöntötte Beke József alezredest a 
Közrendvédelmi Osztály vezetıjét, aki dr. Váczi István rendırkapitányt képviselte az 
ülésen. 
 
Szarka Elemér reméli a pályázat eredményességét. Véleménye szerint a rendszert 
mőködtetni kell a közbiztonság érdekében. Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy 
néhány éve a KİKA Kft. vezetıje térkamera felajánlást tett a város felé. 
 
Polics József véleménye szerint a rendszer sikeres lesz. A felajánlásokat szívesen venné 
az önkormányzat. Ez ügyben megkeresik a KİKA Kft. vezetıjét. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 

A Képviselı-testület - a polgármester elıterjesztésében, valamint a gazdasági, településfejlesztési 
és pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Közterületi térkamera rendszer telepítése Komló belvárosában” címő elıterjesztést. 
 

1. A Képviselı-testület jóváhagyja a „Közterületi térkamera rendszer telepítése Komló 
belvárosában” címő pályázat benyújtását a központi költségvetés elıirányzatából 
biztosított támogatás elnyerése érdekében. 
A beruházás helyszíne: Kossuth L. utca (3872/1 hrsz), Városház tér (548 hrsz), Pécsi út 
(2436 hrsz), Bem utca (552 hrsz), Eszperantó tér (551/4 hrsz), Berek utca (3582/2 hrsz) 
A pályázatban szereplı tervezett fejlesztés elszámolható bruttó 12.466.700,-Ft-os 
összköltségén belül az igényelt 9.973.360,-Ft támogatási összeghez legfeljebb 2.493.340,-
Ft pályázati önerıt, valamint az információs központ kialakításához további legfeljebb 1,2 
M Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetés terhére. 
Utasítja a jegyzıt, hogy a 2014. évi költségvetés összeállításakor az elıirányzatot 
szerepeltesse. 
 



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

2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pályázat 
benyújtására és ezzel kapcsolatban a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Határid ı:  2013. május 2. 
Felelıs:  Polics József polgármester 
 

3. Komló Város Önkormányzata, mint pályázó, a támogatásból megvalósult beruházást a 
beruházás megvalósulásától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen – a 
mőködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.  

 
 

3. sz. napirend 
 

2012. évi zárszámadási  rendelettervezet 
Elıadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
E-mailben kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény. 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett véleménye, hogy a mőködési hiány csökkentéséhez az intézmények 
takarékos gazdálkodása, és a félmilliárdos ÖNHIKI pályázat sikeressége is nagyban 
hozzájárult. Úgy gondolja, hogy a könyvvizsgálói vélemény önmagáért beszél. 
 
Mink Ern ı megköszönte a szennyvíz beruházáshoz (Attila u., Dugonics u., Esze T. u.)  
és támfal építéséhez kapott anyagi segítséget. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 14 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

9/2013. (IV. 25.) sz. rendelet 
 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍ TÉSÉRİL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. 
Tv. 91. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a következı rendeletet alkotja: 
 
 



1. § 
 

A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását 6.451.583.000 Ft 
módosított bevételi és kiadási elıirányzattal, 5.980.430.000 Ft tényleges kiadással, a kiadások 
fıösszegén belül a 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását 6.188.779.000 Ft bevételi 
teljesítéssel, a bevételek fıösszegén belül az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 
 

2. § 
 

A 2012. évi költségvetési gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével 
elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy 
egyszerősített beszámolót könyvvizsgálói vizsgálat után legkésıbb 2013. június 30-ig közzé kell 
tenni és egyidejőleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevıszéknek meg kell küldeni. 
 

3. § 
 

A költségvetési szervek 2012. évi gazdálkodását a 6. sz. mellékletben részletezettek alapján 
jóváhagyja. 
Elfogadja a 7/1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzat, 7/2. sz. mellékletben felsorolt 
polgármesteri hivatal gazdálkodási körébe tartozó feladatok költségvetési teljesítését. 
A hitelállomány mérlegét, valamint a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó tartozások értékét a 10, 
10/a. sz. mellékletek alapján tudomásul veszi. 
 

4. § 
 

A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített 
pénzmaradványát 217.190.000 Ft-ban, módosított pénzmaradványát 208.118.000 Ft-ban állapítja 
meg. Ebbıl a polgármesteri hivatal 2012. évi alulfinanszírozásából eredı 41.119.000 Ft összeget 
zárolja. 
A tárgy évi helyesbített pénzmaradványból 70.442.000 Ft céljellegő maradvány mőködési 
kiadásokra, 94.185.000 Ft céljellegő maradvány felhalmozási kiadásokra, 2.372.000 Ft szabad 
pénzmaradványt mőködési kiadásokra hagy jóvá. 
A pénzmaradvány felhasználását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

5. § 
 

A képviselı-testület tudomásul veszi a 2-5. számú mellékletekben kimutatott mőködési, 
fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 8. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat 
feladatonként, a 9. sz. mellékletben a több éves kötelezettségvállalás értékét, a 12. sz. 
mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerően és név szerint kimutatva, a 13. sz. 
mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 14. sz. mellékletben az 
immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott 
vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 14/a. sz. mellékletben a befektetett 
eszközök állományát, 14/b. ingatlanvagyon összesítıt, a 15-19. sz. mellékletekben a részvények, 
részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, hosszú lejáratú kötelezettségek, követelések, 
kötelezettségek állományi értékét. 



6. § 
 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2013. április 25. 
 
 
dr. Vaskó Ernı         Polics József 
címzetes fıjegyzı        polgármester 
 
 

4. sz. napirend 
 
Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet 
Elıadó:    dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
Meghívott:    Mester Zoltán ügyvezetı igazgató 
     Bogyay László intézményvezetı 
     Folkner Károly cégvezetı 
     Mayerhoff Attila ügyvezetı igazgató 

E.-ON energiaszolgáltató Kft. Kintlévıség Kezelı 
Szervezet 

     Elmontné Popán Ildikó intézményvezetı 
 
Az Egészségügyi és szociális bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság, a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József köszöntötte a meghívottakat. 
 
Molnár Zoltánné elmondta, hogy ezzel a rendelettel a szociálisan rászorulókon tudnak 
segíteni azokon a családokon, akik tartozást halmoztak fel. A Családsegítı és 
Adósságkezelı Szolgálat segít megelızni, hogy elveszítsék a lakásukat. Azok 
jelentkezhetnek, akiknek a tartozása meghaladja az 50.000,- Ft-ot, illetve a tartozásuk 
minimum 6 hónapja fennáll (rezsi költség). A Családsegítı Szolgálat telefonszáma: 782-
976. Az elmúlt évben 100 fı fölött tudtak ily módon családokon segíteni. 
 
Polics József és Molnár Zoltánné arra kérte a jelenlévıket, hogy mindenkinek mondják 
el, hogy milyen lehetıségekkel tudnak segíteni az adósság problémájukon. 
Szóróanyagokkal is megpróbálják a rászoruló lakosságot tájékoztatni. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 14 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 



10/2013. (IV. 25.) sz. rendelet 
 

AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL 
 
Komló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 55/C. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § 
 

(1) A rendelet célja lakhatást segítı ellátás nyújtása, lakhatással kapcsolatban felhalmozódott 
hátralékok kezelése, a közüzemi szolgáltatókkal való együttmőködésen keresztül a lakosság 
adósságterheinek enyhítése, az adósságok felhalmozódásának és a lakhatás elveszítésének 
megelızése. 

 
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) meghatározott személyekre. 

 
3. Értelmezı rendelkezések 

 
3. § 
 

(1) E rendelet alkalmazásában  

1. adós: az a lakás használatára jogosult személy, aki a lakást életvitelszerően 
használja, és akinek a kérelem benyújtását megelızıen a szociális törvényben 
foglaltak szerinti adóssága áll fenn; 

2. adósság: a kérelem benyújtásakor igazoltan fennálló, a rendelet szerint az 
adósságkezelési szolgáltatásba bevonható hátraléknak a hitelezık által nyújtott 
kedvezményekkel csökkentett összege;  

3. hátralék:  a hitelezık felé az esedékességkor és azt követıen sem teljesített 
fizetési kötelezettség; 

4. hitelezı: a közüzemi szolgáltató vagy az önkormányzati tulajdonú bérlakás 
kezelıje, amely felé az adósnak tartozása van. 



4. Eljárási rendelkezések 
 

4. § 
 
(1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. sz. melléklete szerinti 

formanyomtatványon a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál (a továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) mőködı 
adósságkezelési tanácsadónál év közben folyamatosan lehet benyújtani. 

 
(2) A kérelemhez mellékelni kell  

a) a kérelmezı és a vele közös háztartásban élı személyek 
jövedelemviszonyairól szóló igazolást, valamint a közép- vagy felsıfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek, fiatal felnıtt esetében az oktatási 
intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról, 

b) hitelezı által kiállított, a rendelet 6. sz. melléklete szerinti igazolást az 
adósság jogcímérıl és összegérıl, keletkezésének idıszakáról, vagy a közüzemi 
szolgáltatás kikapcsolásának tényérıl, 

c) az adósságcsökkentési támogatással érintett lakás nagyságára, valamint a 
lakáshasználat jogcímére vonatkozó nyilatkozatot és 

d) a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet. 
 
(3) A jövedelem  

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

b) munkanélküli ellátás esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított igazolással, 

c) nyugdíj, illetve nyugdíjszerő 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 kifizetı szerv igazolásával, 

e) ıstermelıi tevékenységbıl származó jövedelem esetén a bevételrıl vezetett 
dokumentum fénymásolatával vagy az adóhivatal által kiállított igazolással, továbbá 
támogatás esetén a támogatás összegérıl szóló igazolással, 

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelı igazolásával vagy az érintett 
nyilatkozatával,  

g) egyszerősítetett 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 megelılegezett gyermektartásdíjról szóló gyámhivatali határozattal, 

i) ösztöndíjból származó jövedelem esetén az oktatási intézmény igazolásával, 

j) ellátatlan személy esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított hatósági 
bizonyítvánnyal vagy 

k) szociális ellátás esetén a szociális hatáskört gyakorló szerv által kiállított igazolással 
igazolható. 

 
II. Fejezet 

Adósságkezelési szolgáltatás 
 
 

5. Az adósságcsökkentési támogatás 
 

5. § 
 

(1) Adósságcsökkentési támogatásban kell részesíteni azt a családot vagy személyt, aki 

a) a szociális törvényben meghatározott adóssággal rendelkezik, 

b) háztartásában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetén annak 300 %-át nem 
haladja meg és a szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkezik, 

c) az elismert minimális lakásnagyságot és minıséget meg nem haladó lakásban 
lakik, amely 

ca) 1-2 fı esetén a 60 m2-t, 

cb) 3-4 fı esetén a 70 m2-t, 

cd) minden további személy esetén az 5 m2-rel növelt területet,  

ce) családi házban lakók esetében a 120 m2-t 

nem haladhatja meg és 

d) vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás közötti különbözet 
önrészként történı megfizetését, valamint az adósságkezelési tanácsadáson való 
részvételt. 

 
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható lakhatással kapcsolatos hátralékok 

a) önkormányzati tulajdonú lakásoknál felhalmozódott lakbértartozás, 
b) áramdíj tartozás, 
c) víz- és csatornadíj tartozás, 
d) távhıszolgáltatási díjtartozás, 
e) szemétszállítási díjtartozás, 



f) vezetékes gázdíj tartozás és 
g) központi főtési díjtartozás. 

 
(3) Adósságcsökkentési támogatás kizárólag azoknál az adósságtípusoknál nyújtható, amelyek 

hitelezıivel az önkormányzat a közös tehervállalás elvének megfelelıen a rendelet 1. sz. 
melléklete szerinti együttmőködési keretmegállapodást kötött, és amelyek a hátralékok 
megfizetése érdekében engedményeket tesznek. 

 
(4) Az adósságkezelésbe bevonható adósság legmagasabb összege 400.000.-Ft. 
 
(5) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke legfeljebb az adósság 75 %-a, és összege 

legfeljebb 300.000.- Ft. 
 
(6) Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatásban részesülı személy vagy háztartásának 

tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított 24 hónap elteltével ismételten 
adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet nyújt be, az adósságcsökkentési támogatás 
mértéke legfeljebb az adósság 60 % -a. 

 
6. § 

 
(1) Az adós által vállalt önrész befizetése történhet 

a) egy összegben  

vagy 

b) legfeljebb 18 havi részletben, amely az adósságkezelési tanácsadó javaslata alapján 
indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható, ha az adós a fizetési 
kötelezettségének rajta kívül álló okból átmenetileg nem tud eleget tenni, de reális 
esély van arra, hogy az adósságkezelés a módosított feltételekkel eredményes lesz. 

 
(2) Az adósságcsökkentési támogatás folyósításának idıtartama megegyezik az adós által az 

(1) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen vállalt önrész megfizetésének idıtartamával. Az 
adósságcsökkentési támogatás egy összegben történı kifizetésére kizárólag az önrész 
megfizetését követıen kerülhet sor. Egy összegben megállapított adósságcsökkentési 
támogatás önrészét a megállapító határozat közlését követı két hónapon belül kell befizetni. 
A két hónapos határidı eredménytelen eltelte esetén a határozatot vissza kell vonni. 

 
(3) A részletekben nyújtott adósságcsökkentési támogatást a tanácsadó javaslata alapján a 

kérelem beérkezését követı hónap elsı napjától kell megállapítani. 
 
(4) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási 

Irodája az egy összegben megállapított adósságcsökkentési támogatást az önrész 
megfizetését igazoló dokumentum bemutatását követıen, a részletekben nyújtott 
adósságcsökkentési támogatást a tárgyhónap 25. napjáig utalja át a szolgáltató részére az 
adós fogyasztói számának megjelölésével. 

 



(5) Az adósságkezelési szolgáltatás megállapítása és elutasítása a polgármester hatásköre. 
 

6. Az adósságkezelési tanácsadás 
 

7. § 
 

(1) Komló Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az adósságkezelési 
tanácsadást a Családsegítı Szolgálat adósságkezelési tanácsadójával (a továbbiakban: 
tanácsadó) biztosítja. 

 
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltétele a tanácsadóval való elızetes 

együttmőködés, amelynek idıtartama három hónap. Az adós és a tanácsadó a rendelet 2. 
számú melléklete szerint elızetes együttmőködési megállapodást köt. 

 
(3) Amennyiben az adós nem tesz eleget az elızetes együttmőködési megállapodásból folyó 

kötelezettségeinek, a tanácsadó egy alkalommal írásban felszólítja a vállalt kötelezettségei 
teljesítésére. Amennyiben az adós a felszólításnak nem tesz eleget, az elızetes 
együttmőködés megszőnik, és azt követıen hat hónapig nem kezdhetı újra. 

 
(4) A tanácsadó az elızetes együttmőködés ideje alatt vizsgálja az adós háztartásának helyzetét 

(bevételeit és kiadásait), és hogy az adós háztartása bevonható-e az adósságkezelési 
szolgáltatásba. Feltárja az adósság felhalmozódásának okát, mértékét és idıtartamát, az 
adós háztartásának fizetıképességét, fizetési hajlandóságát, adósságrendezési tervet dolgoz 
ki az adóssal közösen. 

 
(5) Az elızetes együttmőködés lejártát követıen az adós a rendelet 3. számú melléklete szerint 

kérelmet nyújt be az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel iránt. A kérelem 
benyújtását követı 15 napon belül a tanácsadó továbbítja a kérelmet a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal Szociális Irodája (a továbbiakban: Szociális Iroda) részére, és a 
rendelet 4. számú melléklete szerint javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatás 
megállapítására vagy a kérelem elutasítására. 

 
8. § 

 
(1) A tanácsadó javaslata tartalmazza 

a) az elızetes együttmőködési megállapodásban foglaltak teljesítésének értékelését, 
b) a kezelendı adósság típusát és összegét, 
c) a javasolt adósságcsökkentési támogatás összegét, 
d) az adós által vállalt önrész összegét, megfizetésének módját és idıtartamát, 
e) az adósságkezelési szolgáltatásra tekintettel folyósítandó lakásfenntartási 

támogatás felhasználásnak módját és 
f)  az adós számára a hitelezı által biztosított egyéni kedvezmények körét és 

mértékét. 
 
(2) A tanácsadó az adósságcsökkentési támogatás megállapítását követıen az adóssal a rendelet 

5. számú melléklete szerinti együttmőködési megállapodást köt, amelyben meghatározza a 
konkrét esetben alkalmazandó együttmőködési feltételeket. 



(3) A tanácsadó figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak megvalósulását, és a 
megállapodás rendelkezéseinek megszegését a tudomására jutástól számított 15 napon belül 
jelzi a Szociális Irodának. Amennyiben az adós részére szociális törvényben 
meghatározottak szerint a támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza 
kell téríteni, a tanácsadó javaslatot tesz az adósságcsökkentési támogatás megvonására. 

 
(4) A tanácsadó a teljes önrész összegének megfizetését követıen hat hónapon keresztül 

utógondozást végez az ismételt eladósodás megelızése érdekében. 
 

9. § 
(1) Az adós köteles 

a) az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat közlésétıl számított 
15 napon belül a tanácsadóval a rendelet 5. sz. melléklete szerinti együttmőködési 
megállapodást, a hitelezıvel részletfizetési megállapodást kötni, 

b) az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama alatt együttmőködni a tanácsadóval, 

c) a tanácsadóval kötött megállapodásban foglaltakat betartani és 

d) az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama alatt a körülményeiben bekövetkezett 
változásról a tanácsadót 8 napon belül tájékoztatni. 

 
III. fejezet 

Záró rendelkezések 
 

7. Hatályba léptetı rendelkezések 
 

10.   § 
 
(1) Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. 
 

8. Hatályon kívül helyezı rendelkezések 
 

11.   § 
 
(1) Hatályát veszti az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 17/2005. (VII.4.) számú 

önkormányzati rendelet. 
 
 
Komló, 2013. április 24. 
 
 
 dr. Vaskó Ernı  Polics József 
 címzetes fıjegyzı polgármester 



1. sz. melléklet 

EGYÜTTM ŐKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészrıl Komló Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 

képviseletében: ...................................................... polgármester 7300 Komló, Városház tér 3., 

másrészrıl …………………………..................…..…………….. (a továbbiakban: szolgáltató 

 ………………………............……... (cím) Cégjegyzék száma: ….......……………, között az  

adósságkezelési szolgáltatás körébe bevont lakosok (a továbbiakban: adósok) hátralékának 
csökkentése, illetve megszüntetése érdekében az alábbiak szerint: 
 
1) Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, valamint 
az adósságkezelési szolgáltatásról szóló ……….. számú önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint adósságkezelési szolgáltatást biztosít és adósságkezelési tanácsadást 
mőködtet.  

 
2) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadással kapcsolatos teendıket a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (a 
továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) keretében foglalkoztatott adósságkezelési tanácsadón 
keresztül látja el. Az adósságkezelési támogatásra való jogosultság és az 
adósságcsökkentési támogatás megállapítása, elutasítása a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Irodájának feladata. 

 
3) Az önkormányzat vállalja, hogy az adósságcsökkentési támogatáshoz forrást biztosít, 

melynek összegét az éves költségvetési rendeletében határozza meg. 
 
4) Az önkormányzat vállalja, hogy az érintett adósoktól az adatvédelemi nyilatkozatot 

beszerzi. 
 
5) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadó véleményének figyelembe vételével dönt 

az adós adósságkezelési szolgáltatásba történı bevonásáról vagy elutasításáról, errıl a 
szolgáltatót határozatban értesíti. 

 
6) Az önkormányzat vállalja, hogy a szolgáltató részére információt nyújt – az 

adósságkezelési szolgáltatásba bevont adós vonatkozásában – a kezelendı adósság 
összegérıl, az adósságcsökkentési támogatás mértékérıl, az önrész megfizetésének 
módjáról, idıtartamáról, a lakásfenntartási támogatás felhasználásának módjáról az adós 
számára elıírt együttmőködési kötelezettségrıl és megszegésének következményeirıl. 

 
7) Az önkormányzat az adós részére megítélt támogatás összegét, az önrész egyösszegő 

megfizetését követıen egy összegben, részletekben történı megfizetés esetén havi 
ütemezésben utalja át a szolgáltató részére az adós fogyasztói számának megjelölésével a 
tárgyhónap 25. napjáig. 



 
8) Az önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatás tapasztalatait a szolgáltató bevonásával 

évente értékeli, és szükség esetén kezdeményezi a megállapodás módosítását. 
 
9) A szolgáltató vállalja, hogy részt vesz az adósságkezelésben. 
 
10) A szolgáltató az adósságkezelés megkezdése elıtt adatot szolgáltat az adós hátralékára 

vonatkozóan, melyben közli, az adósság keletkezésének idıtartamát, teljes összegét, a 
biztosított kedvezmények körét, összegét, a kezelendı adósság mértékét. 

 
11) A szolgáltató az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevı adósok hátraléka rendezésének 

érdekében vállalja, hogy 

a) az önrész megfizetésére részletfizetési lehetıséget biztosít, 

b) elengedi a kamatokat, késedelmi kamatokat, 

c) bírósági, illetve végrehajtási eljárást nem kezdeményez, illetve a már folyamatban 
lévı eljárásokat szünetelteti mindaddig, amíg az adós résztvevıje az adósságkezelési 
szolgáltatásnak és 

d) az adós helyzetéhez igazodóan az adósságkezelési tanácsadóval egyeztetett további 
egyéni kedvezményt nyújt. 

 
12) A szolgáltató vállalja, hogy kikapcsolt fogyasztó esetén a tartozás 50 %- ának kifizetése 

után a visszakapcsolást biztosítja. 
 
13) A szolgáltató az adós által vállalt önrész törlesztésére az adósságkezelési tanácsadó 

javaslata alapján – legfeljebb 18 hónap idıtartamra – részletfizetési lehetıséget biztosít. 
 
14) A szolgáltató az adós fogyasztói számlájára érkezı befizetéseket folyamatosan jóváírja az 

adóst megilletı kedvezmények figyelembevételével. 
 
15) A szolgáltató haladéktalanul értesíti az adósságkezelési tanácsadót és a Szociális Irodát, 

amennyiben az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevı fizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget, az elıírt önrész részleteit nem fizeti, a folyó havi elıírását nem teljesíti. 

 
16) A szolgáltató a havi részletekben nyújtott adósságcsökkentési támogatás esetén az 

adósságkezelési szolgáltatásban résztvevı adóssal részletfizetési megállapodást köt, 
melynek egy példányát három napon belül megküldi a Szociális Iroda, valamint az 
adósságkezelési tanácsadó részére. 

 
17) A szolgáltató az adósságkezelési szolgáltatás lebonyolítására kapcsolattartó személyként 

……………………………………….jelöli ki. 

 
 
 



Az együttmőködési megállapodásra egyebekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 
A felek az együttmőködési megállapodást, mint akaratukkal megegyezıt, jóváhagyólag aláírják 
azzal, hogy az az aláírás napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Komló, …………………………………… 
 
 
 
 

................................................    …………………………… 
polgármester        szolgáltató képviselıje 

 
 
 
 



2. sz. melléklet 

 
 

Elızetes együttmőködési megállapodás 
 
mely létrejött egyrészrıl: 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat (7300 Komló, Kossuth L. u. 103.) Adósságkezelési Iroda adósságkezelési 
tanácsadója  
 

másrészrıl: 
 

név:...…………………………………………… született................................................... a.n. 

……………………………….. szig. száma: …….....………….. állandó 

lakóhelye/tartózkodási helye: .... ....................................................................... (továbbiakban: 

ügyfél) között, a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 

1) Az együttmőködés célja az adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevı ügyféllel történı 
elızetes együttmőködés megvalósítása. 

 

2) Az ügyfél további adatai 

- annak az ingatlannak a címe, amelyre nézve az adósságkezelési programban történı 

részvételhez ezen megállapodást köti: ……………………………………………….. 

- mióta él életvitelszerően ebben az ingatlanban: ……………………………………… 

- milyen jogcímen: .......................................................................................................... 

- a háztartásban/lakásban együtt élık száma (ügyféllel együtt) ..................................fı. 
 

3) Az 1.) pontban rögzített cél érdekében az ügyfél 

- az adósságkezelési tanácsadóval együttmőködik, 

- az adósságkezelési tanácsadóval egyeztetett idıpontokban megjelenik, a közösen 
kialakított kereteket tiszteletben tartja, 

- tudomásul veszi, hogy az adósságkezelési tanácsadó környezettanulmány készítése 
céljából otthonában (2. pont) felkeresi, 

- a szükséges iratokat, okmányokat beszerzi és azok másolatát az adósságkezelési 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 

 



tanácsadó rendelkezésére bocsátja, 

- az újabb hátralék keletkezését, illetve az ezzel kapcsolatos problémákat jelzi az 
adósságkezelési tanácsadónak, 

- munkanélküliség esetén a munkavállalás elısegítése érdekében a felajánlott 
programokon részt vesz, a felajánlott közfoglalkoztatási vagy egyéb munkalehetıséget 
elfogadja, 

- a folyamatos fizetési kötelezettségeinek a megadott határidıig eleget tesz, 

- az adósságkezelési tanácsadó javaslata alapján adósságkezelési, illetve életvezetési 
tanácsadáson, tréningen vesz részt pl. háztartásgazdálkodási klub, 

- együttmőködik fizetési képessége maximális javításában, indokolt esetben lakáscsere 
programban és 

- hozzájárul, hogy a kérelmére induló eljárásban - az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján - adatait kezeljék, illetve 
felhasználják a különbözı támogatási formák eléréséhez. 

 
 

4) Az 1.) pontban rögzített cél érdekében az adósságkezelési tanácsadó 

- tájékoztatja az ügyfelet az adósságkezelési lehetıségekrıl, a programba való bekerülés 
feltételeirıl, az adósságcsökkentési támogatás igénylésének módjáról, az adósságkezelés 
folyamatáról és az elıírt feltételek teljesítése esetén támogatja az ügyfél adósságkezelési 
kérelmét, 

- figyelemmel kíséri az adósságkezelési program alatt illetve szükség esetén a további 
idıszakban is az adós életkörülményeit, 

- életvezetési tanácsadást nyújt, segíti a kliensét a hátralék rendezéséhez szükséges ügyei 
vitelében, minden javaslatáról, döntésérıl felvilágosítja az ügyfelet, rendszeres 
kapcsolatot tart családlátogatás (környezettanulmány), illetve ügyfélfogadás keretében, 

- kapcsolatot tart az önkormányzat illetékes irodájával, továbbá a közüzemi szolgáltatókkal, 

- minden javaslatáról, döntésérıl felvilágosítja az ügyfelet és 

- munkáját a vonatkozó jogszabályok, a Szociális Munkások és az Adósságkezelési 
Tanácsadók Etikai Kódexének megfelelıen végzi. 

 
 
5) Az ügyfél további kérelme újabb együttmőködési megállapodás aláírását igényli. 
 
 
6) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen együttmőködési megállapodásban 

rögzített kötelezettségeinek nem tesz eleget, az adósságkezelési támogatás iránti kérelmét a 
tanácsadó nem javasolja támogatásra. 

 



7) Felek az együttmőködési megállapodást együttesen elolvasták, értelmezték, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag és saját kezőleg írják alá. 

 
 
8) Jelen megállapodás 2 eredeti példányban készül, abból egy az ügyfelet, egy példány az 

adósságkezelési tanácsadót illeti. 
 
 
Komló,……………………………. 

 

P H 
 
…………………………………..   …………………………………… 

ügyfél          adósságkezelési tanácsadó 

Aláírásommal igazolom, hogy jelen megállapodás egy eredeti példányát átvettem. 



3. sz. melléklet 
 

 

Kérelem 
 
Az Ügyfél adatai: 
 
Név: ....................................................... Születési név: .................................................... 
 
Sz. hely, idı: ......................................... An: .................................................................... 
 
Állandó lakhely: ................................... Tart. hely: ......................................................... 
 
Családi állapot: ..................................... 
 
TAJ szám: ............................................. SZIG szám: ...................................................... 
 
Adószám: .............................................. Lakcím bejelentı ig.száma: ............................. 
 
Háztartás adatai (kérelmezıvel közös háztartásban élık) 

Név Sz. hely, idı Anyja neve Rokoni 
kapcsolat 

Gazdasági 
aktivitás 

     

     

     

     

     

     

     

     

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 

 



Lakáshasználat 
 
Mióta él a lakásban:  
Jogcíme: 1. tulajdonos 6. bérlı rokona 

2. tulajdonos házastársa/élettársa 7. albérlı 
3. tulajdonos rokona 8. albérlı házastársa/élettársa 
4. bérlı 9. albérlı rokona 
5. bérlı házastársa/élettársa 10. egyéb 

 
Ennek igazolására tulajdonlap másolatot, bérleti szerzıdést bemutatta/ nyilatkozatot tett. 
Lakás alapterülete: ................. m² 

Szobaszám:  .......... szoba 

Lakás jellege: ....................................... 

Komfortfokozata: ....................................... 

 
Főtés típusa: 1. távfőtés 
 2. gázfőtés 
 3. szén/ fatüzelés 
 4. egyéb 
 

Lakhatással kapcsolatos kiadás megnevezése összege 
Önkormányzati lakásbérleti díja  
Vízdíj  
Főtés  
Áram  
Gáz  
Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete  
Közös költség  
Kommunális adó  
Lakásbiztosítás  
Hulladékszállítási díj  
TV antenna + internet  
Telefon  
ÖSSZESEN:  
Gyerektartás  
Oktatási költségek, térítési díj  
Élelem  
Tisztítószer  
Tisztálkodás, kozmetikum  
Ruházkodás  
Gyógyszer, gyógyászati eszköz  
Bérlet  
Adók (gépjármő adó stb.)  
Élvezeti cikkek  
Egyéb hiteltörlesztés  
Egész összesen:  
 
 
 



Bevételek megnevezése Jogosult neve Összeg 

Munkabér   

Munkabér   

Munkabér   

Álláskeresési támogatás   

Aktív korúak ellátása (FHT, 
RSZS) 

  

Keresetpótló juttatás   

Családi pótlék   

Gyerektartás   

Árvaellátás   

GYES   

GYED   

GYET   

Nyugdíj-öregségi   

Nyugdíj-hozzátartozói   

Rokkantsági ellátás   

Rehabilitációs ellátás   

Ápolási díj   

Egyéb jövedelem (családi 
segítség, stb.) 

  

ÖSSZESEN:   

LFT    

Bevétel összesen:   

 
A háztartás egy fıre jutó nettó jövedelme: .................................. Ft/hó 
 
 
Fogyasztási egységre jutó jövedelem: 
 

Összes bevétel Összes kiadás Egyenleg Egy fıre jutó nettó 

    

 
 
 



Felhalmozott hátralék:  
 
Kialakulásának oka: .................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 
Szerkezete, összege (szolgáltató által kiadott igazolás alapján) 
 

Szolgáltató neve Tartozás jogcíme 
Összege (tıke, 
kamattartozás) 

Keletkezésétıl 
fennálló tartozási 

idıszak 
    

    

    

    

    

    

    

 
 
A szolgáltató alkalmazott-e a fennálló tartozás miatt szankciót (pl. villanyóra kikötése, bírósági 
felszólítás) 
 

Nem 
 

Igen 
 

Szolgáltató: .............................................. Szankció: ................................................ 
 
Részesült-e már adósságcsökkentési támogatásban? 
 

Igen Nem 
 
 
Ha igen (mikor): ....................................................................................................................... 
 
……………..…összegben,  
 
 
 



 
Mit tett eddig a jelenleg fennálló hátralék rendezésének érdekében? 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
Tett intézkedések eredménye: 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
Több hátralék esetén, melyik adósság fennállását ítéli a legnyomasztóbbnak? 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 
Milyen módon tudja vállalni a hátralék törlesztését?  (önrész) 
 

Szolgáltató neve Összeg Teljesítendı hónapok száma 
   

   

   

   

   

   

   

 
 
Amennyiben az ügyfél részére elıre fizetıs áram- vagy gázfogyasztás mérı készüléket 
biztosítanak, vállalja a készülék legalább egy éves idıtartamban történı rendeltetésszerő 
használatát. 
 



 

Hátralékadatok 
 

 
Távhı-

szolgáltatási 
díjtartozás 

Lakbér-
tartozás 

Víz-és 
csatornad

íj 
tartozás 

Áramdíj 
tartozás 

Szemét-
szállítási 

díjtartozás 

Gázdíj 
tartozás 

Hátralék típusa       
Összeg 

Kamat+tıke 
      

Keletkezés 
dátuma 

      

Kötött-e 
részletfizetési 

megállapodást? 

      

Szolgáltató által 
alkalmazott 
szankciók 

      

Melyik 
hátralékára 

kívánja igénybe 
venni a 

támogatást 

      

Milyen összeget 
tud önrészként 

befizetni? 

      

Milyen idıtartam 
alatt fizeti vissza? 

      

 
 

Adós aláírása:   …………………………………………. 
 
Háztartás tagjainak aláírása: 
 
..............................................  ..............................................   

..............................................  ..............................................   

..............................................   

Tanácsadó: ……………………………………………. 
 
 
Komló, ……………………………………………………… 



4. sz. melléklet 

 
 

JAVASLAT ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSBA TÖRTÉN İ 
BEVONÁSRÓL 

 
 
NÉV:  ........................................................................................................................................... 
 
SZÜL:  ......................................................................................................................................... 
 
ANYJA NEVE:  .......................................................................................................................... 
 
ÁLLANDÓ LAKCÍM/TARTOZKÓDÁSI HELY:  ............................................................... 
 
SZIG. SZÁM:  ............................................................................................................................ 
 
MUNKAHELY NEVE ÉS CÍME:  .......................................................................................... 
 
ELLÁTÁSI FORMA: ............................................................................................................... 
 
 
……………… számon beadott adósságkezelési szolgáltatásba történı bevonási kérelmét 

javaslom/nem javaslom* 
 
Indoklás:  
..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
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1.) Kezelendı adósság/ok: 
 ........................................................................................................................................ 

  ........................................................................................................................................ 

  ........................................................................................................................................ 

 Összesen:_____________________  
 
2.) Adósságcsökkentési támogatás mértéke /összesen/ 75% 
 

 
Fogyasztó 
azonosító Szolgáltató megnevezése 

Adósságcsökkentési 
támogatás összege 

havonta 

Folyósítás 
idıtartama 

Adósságcsökkentési 
támogatás 

szolgáltatónkénti 
összege 

 
 

    

 
 

     

     

     

 
3.) A szolgáltató által egyéni kedvezmények köre, mértéke:  
 
4.) Önrész megfizetésének módja: 

- egy összegben:  
- részletben:  

 

Szolgáltató megnevezése 
Önrész összege 

(havi) 
Fizetés futamideje 
(hónapok száma) 

Vállalt önrész 
szolgáltatónkénti 

teljes összege 

 
 

   

    

    

 
 

   

 
5.) LFT  felhasználás módja/i: .............................................................................................. 
 
 
Komló, ..................................................................... 
 
                   ……………………………                            …...………………………………… 
                           intézményvezetı                                             adósságkezelési tanácsadó 



5. sz. melléklet 
 

 
EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Mely létrejött egyrészrıl: 
  
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat (7300 Komló, Kossuth u. 103.) Adósságkezelési Iroda adósságkezelési tanácsadója, 
 
másrészrıl: 
név: .....................................................................................................................................  

született: .............................................................................................................................  

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

állandó lakóhely/tartózkodási helye: ..................................................................................  

szig száma: .........................................................................................................................  

munkahely neve és címe: ...................................................................................................  

ellátási forma: ……………………………………………………….........……………… 
 
(továbbiakban: Ügyfél) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1.) A jelen együttmőködési megállapodás csak a mellékletként csatolt adósságkezelési 

támogatásról szóló határozattal együtt érvényes! 
 
2.) A jelen megállapodás az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevı jogait és 

kötelezettségeit rögzíti. 
 

Az ügyfél nyilatkozatai, vállalt kötelezettségei 
 

3.) Az ingatlan címe, amelyre nézve adósságkezelési támogatást állapított meg Komló Város 

Önkormányzata: …………………………………………………. 

 
4.) A 3.) pont szerint ingatlan önkormányzati bérlakás-e: 

……………………………….. 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
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5.) A lakáshasználat jogcíme: 

……………………………….. 
 
6.) Amennyiben az 5.) pont szerinti lakáshasználat jogcíme nem bérlı, kizárólagos tulajdonosa-

e a 3.) pont szerinti ingatlannak: 
 

……………………………….. 
 
7.) A 3.) pont szerinti ingatlanra van-e bejegyzett haszonélvezeti jog: 

……………………………………… 

8.) Hátralékok: 
 

Szolgáltató 
neve 

Tartozás 
jogcíme 

Fogyasztói 
illetve 
ügyfél-

azonosító 

Tartozás 
összege 
( Ft ) 

Vállalt 
önrész 

összesen 
( Ft ) 

Önrész 
befizetésének 

módja 

      

      

      

      

Összesen:      

 
9.) Az Ügyfél a jogosult Közüzemi Szolgáltató által kiállított hiteles igazolást ad át az 

adósságkezelési tanácsadó részére az önrész befizetésének teljesítésérıl. 
 
10.) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatos fizetési kötelezettségeinek eleget 

tesz (az errıl szóló igazolást bemutatja) a részére megállapított támogatás átutalását 
követıen is, és tudomásul veszi, hogy az errıl szóló igazolásokat a teljes önrész befizetését 
követı 6 hónapig az adósságkezelési tanácsadó az általa meghatározott módon 
ellenırizheti. 

 
11.) Az ügyfél vállalja, hogy a teljes adósságkezelési program és az Együttmőködési 

Megállapodás elıírásai szerint teljesíti kötelezettségeit: 

- együttmőködıen és aktívan vesz részt a problémák meghatározásában, a célok 
kitőzésében, a döntéshozatalban és a problémák megoldásában, 



- az adósságkezelési tanácsadóval elıre egyeztetett idıpontban a kapcsolatot tartja, a 
befizetésekrıl szóló igazolásokat és egyéb iratokkal az adósságkezelési tanácsadót 
felkeresi. (igazolások, háztartási napló stb.) és 

- az adósságkezelési tanácsadó által javasolt közüzemi szolgáltatókat, intézményeket, 
szervezeteket felkeresi, a szükséges iratokat, okmányokat beszerzi és azok másolatát az 
adósságkezelési tanácsadó rendelkezésére bocsátja.  

 
12.) Az Ügyfél kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy adataiban, a jogosultság feltételeit 

érintı tények, körülmények megváltozásáról soron kívül 8 napon belül köteles értesíteni az 
adósságkezelési tanácsadót.  

 
13.) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a teljes adósságkezelési program, és a 

megállapodás elıírásai szerint teljesíti kötelezettségét, a megállapított támogatást a Komló 
Város Önkormányzatának Polgármestere visszavonhatja, és az ügyfél a javára megállapított 
támogatást a jegybanki alapkamattal megemelt mértékben, egy összegben visszafizetni 
köteles. 

 
14.) Az Önkormányzat – az Ügyfél 8.) – 10.) pontban vállalt kötelezettségei teljesítése esetén  

ügyfelet ……………………….Ft, azaz …………………………………..forint vissza  
nem térítendı támogatásban részesíti, melyet a 8.) pontban rögzített tartozások 
csökkentéseként az alábbi részletezésben utalja át a jogosult Közüzemi Szolgáltatóknak: 

 

 
15.) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adósságcsökkentési támogatás tovább nem 

folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell térítenie, amennyiben  

a.) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, 

b.) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti vagy 

Szolgáltató neve Átutalandó összeg Támogatás 
átutalásának módja 

   

   

   

   

   

   

Összesen: 



c.) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének idıtartama alatt a lakásfenntartási 
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. 

Az adósságcsökkentési támogatás a 15. a.), b.), c.) pontokban foglaltak szerinti 
megszüntetésétıl számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. 
 

16.) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a részére megállapított támogatás folyósítását követı 
24 hónapon belül a adósságkezelési szolgáltatást újból nem veheti igénybe. 

 
A Tanácsadó kötelezettségei 

 
17.) Az adósságkezelési tanácsadó 

- figyelemmel kíséri az adósságkezelési program alatt, illetve szüksége esetén a további 
idıszakban is az adós életkörülményeit, 

- életvezetési tanácsadást nyújt, 

- segíti az ügyfelet a hátralék rendezéséhez szükséges ügyei vitelében, minden javaslatáról, 
döntésérıl felvilágosítja az ügyfelet, 

- rendszeres kapcsolatot tart családlátogatás (környezettanulmány), illetve ügyfélfogadás 
keretében, 

- kapcsolatot tart az önkormányzat illetékes irodájával, továbbá a jogosult közüzemi 
szolgáltatókkal,  

- minden javaslatáról, döntésérıl felvilágosítja az ügyfelet és 

- munkáját a vonatkozó jogszabályok, és a Szociális Munkások és az Adósságkezelési 
Tanácsadó Etikai Kódexének megfelelıen végzi. 

 
Záró rendelkezések 

 
18.) A Felek az Együttmőködési Megállapodást együttesen elolvasták, értelmezték és mint 

akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag és saját kezőleg írják alá. 
 
19.) Jelen megállapodás 2 eredeti példányban készült, abból egy az ügyfelet, egy pedig az 

adósságkezelési tanácsadót illeti. 
 

Komló,…………………………………… 
 
Aláírásommal igazolom, hogy jelen megállapodás egy példányát átvettem. 
 
 

…………………………….    ………………………………. 
ügyfél       tanácsadó 

 
 



Elıttünk, mint tanúk el ıtt: 
 
I. Név: .....................................................  II. Név: ..........................................................  

Lakcím: ...................................................             Lakcím: .........................................................  

Szig.sz: ...................................................             Szig.sz: ..........................................................  

Aláírás: ...................................................             Aláírás: ..........................................................  

 



6. sz. melléklet 
Szolgáltatói Igazolás 

 
.......................................................... .. 

szolgáltató megnevezése 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 
Adósságkezelési Iroda 
7300, Komló, Kossuth L. u. 103. 
 Tárgy:  Adósságkezelési szolgáltatás 
 
 
Adós neve: ________________________________________________________________________ 

Szül. hely, idı: _____________________ an.: ____________________________________________ 

Lakcím: ___________________________________________________________________________ 

Fogyasztási hely: ____________________________________________________________________ 

Vevıazonosító: _____________________________________________________________________ 

A hátralék keletkezésének idıszaka: ____________________________________________________ 

A hátralék típusa: ___________________________________________________________________ 

A hátralék összege: __________________________________________________________________ 

A biztosított kedvezmények köre:   

 
A társasházzal szerzıdésben álló szolgáltató esetén:  
 
Fogyasztási hely:_____________________________________________________________ 
Megjegyzés: A fogyasztóhelyre vonatkozóan jelenleg nincs mellékmérıs közüzemi szerzıdés. 
 
Az. igazolás a közös képviselı nyilatkozata alapján készült. 

Társasház neve:______________________________________________________________ 

Th. azonosítója: ______________________________________________________________ 

A hátralék típusa:_____________________________________________________________ 

A hátralék keletkezésének idıszaka:______________________________________________ 

A hátralék összege: ___________________________________________________________ 

 
Kelt,____________________________________ 
 

P.H. 
 

______________________ 
a szolgáltató aláírása 

 



 
5. sz. napirend 

 
A települési szilárd hulladék kezelésével (győjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı 
igénybevételérıl szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása  
Elıadó:    dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
Meghívott:    Folkner Károly cégvezetı 
 
A Gazdasági, Településfejlesztési és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  véleménye szerint megoldást kell találni a hulladékszállítási 
díjszámlázásra, mert nagyon sok panasz érkezik ezekkel kapcsolatban. Az üresen álló 
lakások kérdésében is megoldásokat kell keresni. 
 
Szarka Elemér véleménye szerint ezeket a problémákat meg kell oldani, hiszen a 
szolgáltatás és az érte fizetett díj mindig napirenden van. Meg kell vizsgálni, hogy lehet-e 
újszerő megoldásokat bevezetni a hulladékszállításba.  
 
Polics József elmondta, hogy az üresen álló lakások hulladék kérdése már sokszor 
felvetıdött. A szolgáltatás költségei és a díjmegállapítás összefüggnek. Végig kell 
gondolni a munka menetét. Ha üres lakások vannak, a szállítógépjármőnek akkor is ki 
kell menni a helyszínre. A sofırt és a kollégáit fizetni kell, nem beszélve a szállítójármő 
fogyasztásáról. Ebben az esetben a lerakott mennyiség után fizetendı díj csökken. Ez a 
teljes költséghányad 15-20%-a. Júliustól életbe lép az új rezsicsökkentési díjtábla. Ennek 
figyelembevételével új rendeletet fognak elıkészíteni, ezzel kapcsolatban várják a 
képviselı-testület ötleteit, javaslatait. Alapvetıen 100 %-ban nem lehet az üres lakások 
kérdését kezelni. A második félévben ezeknek a problémáknak a megoldására is sor kerül. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a 
gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta „A 
települési szilárd hulladék kezelésével (győjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybe vételérıl szóló 
önkormányzati rendelet módosítása” címő elıterjesztést. 
 

 

Utasítja a jegyzıt, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelıs 
miniszter rendeletének hatálybalépését követıen, lehetıség szerint a júniusi rendes képviselı-



testületi ülésre a hulladékról szóló törvényben és a miniszteri rendeletben foglaltaknak 
megfelelıen kidolgozott módosító rendelet tervezetét terjessze a képviselı-testület elé.  
 
 
Határid ı: júniusi rendes képviselı-testületi ülés 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 14 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

11/2013. (IV. 25.) sz. rendelet 
 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL 
(győjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 

KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ 
IGÉNYBEVÉTELÉRİL szóló 

 
15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 
 

1.§ 
A települési szilárd hulladék kezelésével (győjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 15/2002. 
(VII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7/A. § (5) bekezdésének helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„(5) Ha a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltató által megjelölt határidıre nem tesz eleget 
szerzıdéskötési kötelezettségének, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerzıdés létrehozását, 
továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését.” 
 

2. § 
A Rendelet 16. § (4) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak számlázási egységenként legalább az 
ingatlantulajdonosok 80 %-ának részvételével egy szolgáltatási szerzıdést kötnek a 
szolgáltatóval, úgy az általános díjtétel 5%-kal csökkentett mértékét kötelesek megfizetni.” 
 

3. § 
Hatályát veszti a Rendelet 15. § (3) és (5) bekezdése, a 16. § (5) bekezdése és a 2. melléklet 1. és 
3. pontja. 
 
 



4. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2013. április 24. 
 
 
 dr. Vaskó Ernı      Polics József 
 címzetes fıjegyzı      polgármester 
 
 

6. sz. napirend 
 
Kegyeleti gondoskodásról szóló rendelet elfogadása 
Elıadó:   Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  egyetért a rendelettel. Véleménye szerint szabályozni kell, hogy az 
önkormányzat kit tekinthet saját halottjának. 
Két módosítási javaslatot tett: 2. §-ban és az 5.§-ban javasolta, hogy a képviselı-testület 
döntsön, és ne egyszemélyben a polgármester.  
 
Mátyás János egyetért dr. Barbarics Ildikóval. Javaslata, hogy a volt polgármesterek ne 
legyenek a kedvezményezettek között. Teljes cikluson át betöltött idıszakot kellene 
figyelembe venni.  
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy hatáskör telepítéssel kapcsolatban fel kell vállalni a 
döntést, mert a gyakorlatban nincs annyi idı, hogy elbírálják az ügyet a temetési 
elıkészületek miatt. Véleménye szerint a polgármesternek egyszemélyben kell errıl 
dönteni. 
 
Mátyás János szerint a testületnek van ideje a temetési szertartás elintézési ideje alatt 
összeülni. Javaslata, hogy az 1.§ 1.bek. c.) pontja törlésre kerüljön. 
 
dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy végiggondolta a dolgot és visszavonta az 
indítványát. Az érvelést logikusnak találta. 
 
Polics József elfogadta a döntést. Az 1§. 1. bek. c.) pontja törlését nem támogatja.  
 
A polgármester a rendeletmódosító javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 4 igen, 10 nem szavazattal elutasított. 
 
Majd szavazást indított a rendelettervezetre, melyet a képviselı-testület 13 igen, 1 



tartózkodás mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta: 
 

12/2013. (IV. 25.) sz. rendelet 
 

A KEGYELETI GONDOSKODÁSRÓL 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – annak érdekében, hogy a városért 
végzett kiemelkedı közéleti, szakmai, mővészeti és egyéb tevékenysége miatt 
megbecsülésre érdemes elhunyt iránti tiszteletét méltó módon kifejezhesse, és 
osztozhasson a hozzátartozók gyászában – a következıket rendeli el: 
 

1. § 
(1) Komló Város Önkormányzata – ha az a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontjában meghatározott sorrend szerinti 
legközelebbi hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem 
ellentétes – elhalálozása esetén saját halottjának tekinti  
a) a „Komló Város Díszpolgára” kitüntetı címmel rendelkezı polgárt, 
b) a polgármestert, az alpolgármestert és a települési képviselıt a mandátuma 

betöltésének ideje alatt, 
c) polgármesteri tisztségét legalább egy teljes cikluson át betöltı polgármestert. 

 
(2) Nem tekinthetı az önkormányzat saját halottjának az, aki arra érdemtelenné vált (így 

különösen, ha szándékos bőncselekmény miatt jogerısen elítélték, vagy neki 
felróható egyéb okból a felsorolt tisztségek betöltésére a vonatkozó törvények 
rendelkezései értelmében nem lenne jogosult). 
 

2. § 
A polgármester – ha az a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott sorrend szerinti 
legközelebbi hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes –
, a képviselı-testület tájékoztatása mellett, indoklással ellátott írásos döntésével az 
önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja azt a személyt, aki 

a) az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottai, munkavállalói közül 
munkabaleset következtében hunyt el, vagy 

b) Komló városa, illetve a város lakosságának érdekében kifejtett kimagasló szakmai, 
emberi, hivatásbeli, vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó, 

feltéve, hogy a szertartásra Komló város közigazgatási területén belül kerül sor. 
 

3. § 
(1) Amennyiben a hozzátartozók igénylik, az önkormányzat saját halottjának 

temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendık – közvetlen 
hozzátartozókkal egyeztetett – ellátásáról a polgármester gondoskodik. 



(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében 
a) megteszi mindazon intézkedéseket, melyek elvégzésére az egyeztetés során 

a hozzátartozók felkérik, 
b) gondoskodik nekrológ, sajtóközlemény megjelentetésérıl, a Városháza elıtt 

gyászlobogó kihelyezésérıl. 
 

4. § 
Az önkormányzat a saját halottja temetési költségét teljes mértékben (de legfeljebb 500 

ezer forintig), illetve a közvetlen hozzátartozók kérésére részben, Komló Város 
Önkormányzata nevére kiállított számla alapján viseli. 

(1) A temetési költségek fedezeteként a költségvetésben e célra elkülönített forrást kell 
biztosítani. 

(2) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában: 
a) halott-szállítás, 
b) sírhelyváltás, 
c) sírásás, 
d) koporsó, vagy urna, 
e) ravatalozás, 
f) szertartás, 
g) egyéb tartozékok (fejfa, szemfedı stb.), 
h) az önkormányzat koszorúja. 

(3) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, Komló Város 
Önkormányzata a temetési költségeket e szervvel történı megegyezés szerinti 
arányban viseli. 

5. § 
A polgármesternek a rendelet tárgyában hozott döntéseirıl, valamint az önkormányzat 
saját halottjává nyilvánított személyekrıl és természetes személyazonosító adataikról a 

polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 
 

6. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
Komló, 2013. április 24. 
 
 
 
 

          dr. Vaskó Ernı       Polics József 
              címzetes fıjegyzı       polgármester 



Általános indokolás 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésén 
fogalmazódott meg igényként képviselıi részrıl, hogy meg kellene alkotni egy, a 
kegyeleti gondoskodásról szóló rendeletet. A rendeletalkotásnak törvényi akadálya nincs, 
az Alaptörvény értelmében feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem 
szabályozott helyi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkot. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
Az (1) bekezdésben rögzíti a szakasz, hogy a rendelet erejénél fogva kiket tekint az 
önkormányzat saját halottjának. A (2) bekezdés szabályozza, hogy mely esetekben nem 
tekinthetı az elhunyt az önkormányzat saját halottjának. 
 

2. §-hoz 
Arra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést a szakasz, hogy ki nyilvánítható az 
önkormányzat halottjává. Tekintettel az ilyen esetekben rendelkezésre álló idı 
rövidségére a döntést célszerő – a képviselı-testület utólagos tájékoztatása mellett – a 
polgármester hatáskörébe utalni. 
 

3-5. §-hoz 
A kegyeleti gondoskodás körébe tartozó feladatokat és eljárási szabályokat rögzítik a 
szakaszok. 
 

6. §-hoz 
Hatályba léptetı rendelkezést tartalmaz. 
 
 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
a kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez 

 
 
1. Társadalmi hatások: A javaslat pozitív társadalmi hatást von maga után, tekintve, hogy 

lehetıséget biztosít arra, hogy a képviselı-testület a városért végzett kiemelkedı közéleti, 
szakmai, mővészeti és egyéb tevékenysége miatt megbecsülésre érdemes elhunyt iránti 
tiszteletét méltó módon kifejezhesse. 
 
 

2. Gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának biztosítására 
az önkormányzat költségvetésében fedezetet kell biztosítani.  
 
 

3. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt 
hatása nincs. 
 
 

4. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása 
nincs. 
 
 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának 
következtében az adminisztratív terhek jelentısen nem nınek. 
 
 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következmények: Nem áll fenn kötelezettség a jogszabály megalkotására, így a jogalkotás 
elmaradásának sincs következménye, ugyanakkor a felmerült jogos igény kielégítését 
célozza. 
 
 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek: A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi 
feltételeket. A pénzügyi hatások a 2. pontban nevesítésre kerültek. 
 
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, az nem tartozik az elızetes bejelentési kötelezettség 
alá tartozó jogszabálytervezetek közé. 
 
Komló, 2013. április 17. 
 

Polics József 
polgármester 



7. sz. napirend 
 
Közterület-elnevezés rendjérıl szóló rendelet elfogadása 
Elıadó:   Polics József   polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta azzal, hogy a 
határozati javaslat 1. pontja egészüljön ki a következıképpen: „Utasítja a címzetes 
fıjegyzıt, hogy a közterületek nevének megváltoztatásához szükséges egyeztetést és 
eljárást – a rendelet hatályba lépését követıen – elızetesen elkészített ütemterv alapján 
folytassa le...” 
 
Polics József „Ad-Hoc” bizottság létrehozását javasolta, elnöknek Molnár Zoltánnét és 
bizottsági tagnak Szarka Elemért. Egy harmadik tag megnevezését pedig a képviselı-
testülettıl kérte. A bizottság koordinálná és felügyelné az ezzel kapcsolatos feladatokat.  
 
Szarka Elemér tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a három utcanevet egy törvény miatt 
kell megváltoztatni. A Ságvári E. utcát bányászattal kapcsolatos névre lehetne változtatni.  
 
Borbás Sándor véleménye, hogy minél szélesebb körő egyeztetéssel kell a feladatot 
végrehajtani. 

 
Mátyás János a Vájár iskola nevet javasolta a Ságvári Endre utca helyett. 
 
Kispál László javasolta Tasnádi Lászlót az „Ad-Hoc” bizottságba.  
Tasnádi László örömmel vette és elfogadta, hogy tagnak javasolták a bizottságba. 
 
dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy számítani kell arra, hogy az eljárásban kötelezı lesz 
az ügyvédi részvétel is. 
 
Borbás Sándor úgy gondolja, hogy a dolognak a jó oldalát, magát a lehetıséget kell 
nézni. Komló hagyományai ırizhetnék azzal, hogy olyan utcaneveket választanak, amely 
Komló múltjával kapcsolatba hozható. 
 
Polics József véleménye szerint a képviselık egymásnak válaszoltak az utcanevek 
kérdésében. Az „Ad-Hoc” bizottság tagjai: Molnár Zoltánné, Szarka Elemér és Tasnádi 
László. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat, melyeket a képviselı-
testület 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
javaslatával együtt elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 
 



52/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a közterület-elnevezés rendjérıl szóló rendelet elfogadása tárgyú 
elıterjesztést. 
 

1) A képviselı-testület a közterületek nevének megváltoztatásához szükséges 
egyeztetés és eljárás – a rendelet hatályba lépését követıen történı – lefolytatása 
céljából „Ad-hoc” bizottságot hoz létre, melynek elnöke Molnár Zoltánné, tagjai 
Szarka Elemér és Tasnádi László. Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a bizottság 
munkáját elızetesen elkészített ütemterv alapján koordinálja és a jelzett 
közterületek – a Fürst Sándor utca, a Sallai Imre utca és a Ságvári Imre utca – 
nevének megváltoztatásáról szóló elıterjesztést a szeptemberi rendes ülésre 
terjessze a képviselı-testület elé. 
 

2) A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a vonatkozó törvényi szabályozás hatálya 
alá nem esı, a módosítási kötelezettséggel nem érintett közterületek elnevezését 
nem kívánja módosítani. 

 
Határid ı: szeptemberi rendes testületi ülés 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az „Ad-Hoc” bizottság tagjairól szóló javaslatot, 
melyet a képviselı-testület 11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A bizottság elnöke Molnár Zoltánné, tagjai: Szarka Elemér és Tasnádi László. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet melyet a képviselı-testület 10 igen, 2 
nem, 2 tartózkodással elfogadott, és a következı rendeletet alkotta: 
 

13/2013. (IV. 25.) sz. rendelet 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
13/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

a településrész-, a közterület-elnevezés és a házszámozás rendjérıl, valamint a 
közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezésérıl 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 



1.  Általános rendelkezések 
 

1. § 
(1) E rendelet hatálya Komló város közigazgatási területére terjed ki. 

 
(2) Komló város közigazgatási területén új településrészt és közterületet elnevezni, új 

házszámot megállapítani, a korábban megállapított településrész-, vagy közterületnevet és 
házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 

 
2. Értelmezı rendelkezések 

 
2. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betővel meghatározott azonosító jel, amely 

az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az 
ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

2. Közterület:  az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvény szerinti 
közterület. 

3. Településrésznév és közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti név. 

 
3. Településrész és közterület nevének megállapítása és megváltoztatása 

 
3. § 

(1) A városban a településrészt, a közterületet, a közlekedési területet és a közforgalom elıtt 
megnyitott magánutat el kell nevezni. A településrészek nevének megállapítására és 
megváltoztatására a közterületek nevének megállapítására és megváltoztatására vonatkozó 
szabályokat értelemszerően kell alkalmazni. 

 
(2) A közforgalom elıtt megnyitott magánutak elnevezése elıtt az ingatlan-nyilvántartásban 

rögzített tulajdonos, tulajdonosok a (3) bekezdés szerinti döntést megelızıen, írásban 
véleményezik a részükre megküldött elnevezést. 

 
(3) A közterületek nevének megállapításáról és megváltoztatásáról a Pénzügyi, jogi és 

ellenırzési bizottság, a Gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint az Oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sportbizottság állásfoglalásának figyelembevételével Komló Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete minısített többséggel dönt. Az errıl szóló 
elıterjesztést véleményezés céljából meg kell küldeni a Komlói Honismereti és 
Városszépítı Egyesület részére. 

 
(4) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületként való nyilvántartásba vételt követı 

90 napon belül meg kell állapítani. A 90 napos határidıt a kialakítási, illetve a bejegyzést 
megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl kezdve kell számítani. A lakótelepek 
épületei közötti szerviz utakat, továbbá a mezıgazdasági célú és lakónépességet nem 
érintı dőlıutakat nem szükséges elnevezni. 

 
(5) Az új elnevezésnél betők, vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket. 



(6) Meglévı közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet használni, de a már elnevezett 
közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett közterület nevét 
veszi fel. 

 
(7) A közterület elnevezése a közterület nevébıl és a közterület közlekedési, funkcionális 

vonatkozású meghatározásából (jelleg) áll. 
 

(8) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartoznia, de közterületnevek létezhetnek 
házszámok nélkül is. 

 
4. § 

(1) Közterület nevének megállapítását, vagy megváltoztatását írásban, a javasolt 
közterületnév megjelölésével és indoklással kezdeményezheti: 

a) a polgármester, 
b) a képviselı-testület bármely bizottsága, 
c) bármely települési képviselı, 
d) Komló város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezı polgár az egyéni 

választókerületi önkormányzati képviselı útján, 
e) az adott településrész vonatkozásában a településrészi önkormányzat. 

 
(2) A javaslatot a jegyzınél kell benyújtani. 

 
(3) A közterületnév megállapítása, vagy megváltoztatása elıtt az önkormányzati képviselık 

útján vagy a médiában közzétett felhívással meg kell ismerni az érintett terület 
lakosságának véleményét. A lakosság javaslatait a lehetıségekhez mérten figyelembe kell 
venni. 

 
(4) A közterületnév megállapítása és megváltoztatása során figyelembe kell venni a kialakult 

élı nyelvhasználatot, a történelmi hagyományokat, a helytörténeti kutatások eredményeit, 
a nemzetiségi viszonyokat, a nyelvi, nyelvhelyességi követelményeket. 

 
(5) Az elıterjesztés elkészítéséért, az elıkészítı munkák elvégzéséért a polgármesteri hivatal 

Hatósági és Adóirodája felelıs. 
 

(6) Az elıterjesztést a javaslat benyújtásától számított 60 napon belül a polgármester a 
képviselı-testület elé terjeszti. 

 
5. § 

(1) Közterületet személyrıl, illetve olyan fogalomról, élılényrıl, más földrajzi névrıl vagy 
tárgyról lehet elnevezni, amelynek neve lehetıleg rövid és közérthetı. 

 
(2) Személyrıl közterületet elnevezni legkorábban halála után 10 évvel lehet. 

 
(3) A közterület nevének meg kell egyeznie a természetes személy által használt családi és 

utónévvel, kivéve, ha a névadó családi nevérıl is közismert és személye mással nem 
téveszthetı össze.   



(4) Közterület elnevezésével emléket állítani olyan, elsısorban magyar nemzetiségő 
személynek lehet, 

f) akinek tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi és anyagi gyarapodását 
példaértékően szolgálta és személye közmegbecsülést élvez, 

g) aki a tudomány, a mővelıdés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén 
kimagaslóan jelentıset tett, vagy alkotott, 

h) aki a város életében, történelmében jelentısen hozzájárult annak fejlıdéséhez, 
hírnevének öregbítésében. 

 
(5) Közterület elnevezhetı olyan nem magyar nemzetiségő személyrıl is, akinek életmőve az 

emberiség egyetemes értékeit gyarapította. 
 

6. § 
(1) Közterület elnevezését – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a megállapításától 

számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni. 
 

(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

 
(3) Közterület elnevezésének megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha 

a) az új név adása kiemelkedı személy emlékének megörökítését szolgálja, 
b) a névhasználatban kimutatható változás következett be, 
c) a közterület jellegének változása azt megkívánja. 

 
(4) A közterület jellegének – városrendezés, beépítés, vagy más módon történı –

megszőnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszőnik. 
 

(5) A megszőnt közterület nevét a címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a 
megszőnés okát és idejét. 

 
7. § 

A közterület nevének megállapításáról, megváltoztatásáról a képviselı-testület döntését követı 
30 napon belül a jegyzı értesíti az ingatlanügyi hatóságot, valamint a címnyilvántartásban történı 
átvezetéssel a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát.  
 

4. Közterületnév táblák elhelyezése 
 

8. § 
(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítı közterületnév táblákon kell feltüntetni. A 

táblák kihelyezése a közterület kezelıjének kötelessége. 
(2) A közterületnév táblán feltüntetett névnek meg kell egyeznie a címnyilvántartásban 

szereplı írásmóddal. 
(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, valamint 

az utcakeresztezıdéseknél minden sarokingatlanon el kell helyezni. 
(4) A közterületnév táblát épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten jól 

látható helyen, a közúti és gyalogosforgalmat nem akadályozó módon kell elhelyezni. 



(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelıje vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és az 
ezzel kapcsolatos munkálatokat tőrni köteles. A közterületnév táblák kihelyezésérıl a 
kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát, kezelıjét vagy használóját a kihelyezésért 
felelıs szerv a kihelyezés elıtt legalább tizenöt nappal értesíteni köteles. 

(6) A közterületnév táblán és a közterületnév tábla szélétıl 1.0 méteren belül reklám céljára 
szolgáló feliratot vagy táblát elhelyezni nem szabad. 

(7) Közterületnév megváltoztatása esetén a korábbi közterületnevet tartalmazó táblákat a 
tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstıl számított két évig eredeti helyükön 
kell hagyni és piros színő, átlós áthúzással kell jelölni. Az új közterületnév táblát az 
áthúzott régi tábla alá vagy fölé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát a névváltozást 
követı két év elteltével a közterület kezelıjének el kell távolítania. 

 
5. A házszámozás szabályai 

 
9. § 

(1) Komló város központi belterületén a névvel ellátott közterületeken házszámmal kell 
ellátni a beépített és beépítetlen ingatlanokat. Azonos közterületen több ingatlan azonos 
házszámmal nem jelölhetı. Az egyéb belterületi és külterületi ingatlanok azonosítása 
helyrajzi számmal is történhet. 

(2) A házszámokat ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az 
ingatlan határos. 

(3) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a 
közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyrıl az ingatlan fıépületének gyalogos 
megközelítése biztosított. 

(4) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a közterület jobb oldalán lévı 
ingatlanok páros, bal oldalán lévı ingatlanok páratlan számmal legyenek ellátva. Tér 
esetén egyedi döntés szerint kell a számozást elvégezni. Egyoldalas beépítéső 
közterületen a számozás folyamatos. 

(5) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítı jelzésként a számok 
alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetői alkalmazhatók az alábbiak 
szerint: 

a) ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon újabb 
lakások létesülnek, akkor a meglévı házszám arab számokkal történı alátörésével 
kell az új házszámokat megállapítani. 

b) ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás 
révén új ingatlan ékelıdik be, akkor a meglévı házszámot változatlanul hagyva, a 
latin ábécé nagybetőivel történı alátöréssel kell az új házszámokat megállapítani. 

 
10. § 

(1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan 
rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok 
egyértelmő azonosítását akadályozza, így különösen, ha: 

a) az ingatlan egyedi számszerő megjelölése nem a kialakult növekvı számsorban 
található; 

b) az ingatlan házszáma téves; 
c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. 

 



11. § 
(1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a polgármester 

határozattal állapítja meg. 
 

(2) A házszámot a polgármester hivatalból állapítja meg: 
a) új közterület létrejötte 
b) utcanyitás, 
c) meglévı közterület szakaszolása, 
d) terület újraosztása, 
e) a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány esetén. 

 
(3) Több ingatlant érintı házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett 

ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik. 
 

(4) A határozatnak a törvényben elıírtakon túl tartalmaznia kell: 
a) kérelemre indult eljárások esetén 

aa) a kérelmezı nevét, és 
ab) a kérelmezı bejelentett lakcímét,  

b) hivatalból indult eljárások esetén 
ba) a házszám-megállapítás okát, 
bb) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát, és 
bc) a házszám változásával érintett ingatlanok változás elıtti és változás utáni pontos címét. 
 

(5) A határozatot a törvényben elıírtakon túl közölni kell: 
a) a kérelmezıvel, 
b) a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival,  
c) a területileg illetékes ingatlanügyi hatósággal. 

 
(6) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

(7) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás során a 
házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. 

 
(8) A házszámozás elıkészítı munkáit a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóirodája látja 

el. 
 

12. § 
(1) Az ingatlanokat a közterületrıl jól látható, a nyilvántartással megegyezı házszámtáblával 

kell megjelölni. 
(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelmően nem azonosítható, a közterületrıl  

jól látható táblán helyrajzi számával kell jelölni. 
(3) A házszámot az épület közterület felé nézı homlokzatán, annak bejárat felıli részén 

kell elhelyezni. 
(4) Elıkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületrıl a házszám nem lenne 

olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek 
közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni. 



(5) A beépítetlen építési telek esetén az elıbbieket értelemszerően kell alkalmazni. 

(6) Az ingatlan (1)-(2) bekezdés szerinti táblával történı ellátásról, annak folyamatos 
karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, 
használója köteles gondoskodni. 

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenırzése a Közterület-
felügyelet feladatkörébe tartozik. 

 
 

6. Záró rendelkezések 
 

13. § 
 
Ez a rendelet 2013. május  1-jén lép hatályba. 
 
 
Komló, 2013. április 24. 
 
 

dr. Vaskó Ernı      Polics József 
címzetes fıjegyzı      polgármester 

 



Általános indokolás 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 42. § 8. pontja szerint a közterületek elnevezése a képviselı-testület 
hatáskörébıl nem ruházható át, azaz e tárgyban a képviselı-testületet kizárólagos 
döntéshozatali jogkör illeti meg. Az 51. § (5) bekezdése értelmében a közterület elnevezésének 
rendjét a települési, a fıvárosban a fıvárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
A jogszabály szerint a közterületek elnevezése ugyan a képviselı-testület hatáskörébe tartozik, 
de a megállapítás mikéntjére már nem találunk eligazítást, a házszámok megállapításának 
rendjére pedig egyáltalán nincs elıírás. 
Mindezekre tekintettel szükséges a helyi rendelet megalkotása. 
 

Részletes indokolás 
 

1-7. §-okhoz 
 

Általános és értelmezı rendelkezéseket tartalmaznak. 
 

3-7. §-okhoz 
 
Komló városban a településrész és közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási 
folyamata, illetve rendje jelenleg nincs szabályozva, ezért a közterületek elnevezése ad hoc 
módon történt. A hivatalból indult eljáráson túl a rendelet szabályozza, hogy kik jogosultak a 
közterületnév megállapítását és megváltoztatását kezdeményezni. A magyarországi hivatalos 
földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 5. 
§ (2) bekezdése elıírja, hogy a kormányrendeletben meghatározott földfelszíni részletek élı 
személyrıl nem nevezhetık el. A helyi rendelet konkrétan meghatározza, hogy személyrıl 
közterületet csak halála után 10 évvel lehet elnevezni. 
 

8. §-hoz 
 
A tájékozódás zavartalansága érdekében a közterületnév táblák elhelyezésének egységes 
gyakorlatát alakítja ki. 

9-12.  §-hoz 
 
A házszámozási eljárás szabályait részletezi, figyelembe véve a közhiteles címnyilvántartás 
vezetéséhez szükséges feltételeket is. A hivatalból történı házszám változás esetén a házszám 
táblával történı ellátás költségei az önkormányzatot terhelik.  A házszám tábla elsı alkalommal 
történı beszerzése, karbantartása, pótlása az ingatlan tulajdonosának, kezelıjének vagy 
használójának a kötelessége. 
A tájékozódás érdekében nemcsak a házszám megállapítása, hanem a házszám táblák 
elhelyezése, szükség esetén annak pótlása is fontos. 
 

13. §-hoz 
 
Hatályba léptetı rendelkezést tartalmaz. 



 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

a településrész-, a közterület-elnevezés és a házszámozás rendjérıl, valamint a 
közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezésérıl szóló 

13/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
8. Társadalmi hatások: A javaslat nem von maga után társadalmi hatást. 
 
 
9. Gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési 

hatása nem jelentıs.  
 
 
10. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt 

hatása nincs. 
 
 
11. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása 

nincs. 
 
 
12. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A szabályozás egyértelmőségével az 

adminisztratív terhek jelentısen nem nınek, ugyanakkor az eljárási szabályok rögzítése 
egyértelmősíti az eljárás menetét és gyorsítja a döntések meghozatalát. 

 
 
13. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények: Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettséget teljesít a képviselı-testület a 
rendelet megalkotásával. A jogalkotás elmaradásának következményeit a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 137-138. §-ai részletezik. 

 
 
14. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek: A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételeket. 

 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, az nem tartozik az elızetes bejelentési kötelezettség alá tartozó 
jogszabálytervezetek közé. 
 
Komló, 2013. április 17. 
 

Polics József 
polgármester 



8. sz. napirend 
 
Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
Az Egészségügyi és szociális bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a 
rendelet módosítását elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselı-testület 14 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı rendeletet alkotta:  
 

14/2013. (IV. 25.) sz. rendelet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
14/2013. (IV. 25.)  ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

a lakáscélú támogatásokról szóló 18/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

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

1. Módosító rendelkezések 
 

1. §  
 

A lakáscélú támogatásokról szóló 18/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. § 1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„1. Elsı lakásszerzés: kérelmezınek és a vele együtt költözı hozzátartozónak a lakáscélú 

támogatási kérelemmel érintett lakás vásárlását vagy építését megelızıen nem volt a 
tulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhetı lakás, és e feltételek fennállása esetén 
vásárol, vagy épít lakást Komló Város közigazgatási területén, ha ezzel a kérelmezı a 
lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható 
lakásigényének felsı határát nem lépi túl.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 3. § helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
 
 
 



„3. § 
 
(1) Támogatásban részesülhet az a 40. életévét be nem töltött házastársi-, élettársi 

kapcsolatban élı, vagy gyermekét egyedül nevelı magánszemély, aki megfelel a 4-5. §-
okban foglalt feltételeknek. 
 

(2) Ha kérelmezı nem rendelkezik az elsı lakásszerzés feltételeivel, ugyanakkor teljesíti az 
(1) bekezdésben rögzítetteket, részére akkor is adható támogatás, ha a tulajdonában lévı 
komlói lakás helyett azért vásárol vagy épít másik komlói lakást, mert azt az általa 
eltartott gyermeklétszám növekedése indokolja, és ezzel nem lépi túl a lakáscélú állami 
támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényének 
felsı határát. Ez esetben az értékesített lakás vételárát az újabb lakás megszerzésére kell 
fordítani.” 

3. § 
 
A Rendelet 4. § (5) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(5) A támogatás legfeljebb 10 millió Ft, nagycsaládos kérelmezık esetében 15 millió Ft-os 
vételárú, vagy bekerülési költségő lakás esetén adható.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(1) A támogatás iránti kérelmeket az éves költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet 

hatályba lépését követıen tárgyév október 15-ig lehet a jegyzıhöz folyamatosan 
benyújtani, az erre a célra biztosított elıirányzat terhére. A költségvetés elfogadását 
követıen a jegyzı helyben gondoskodik a támogatás meghirdetésérıl.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 7. § (4) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(4) A testületi ülésre elıterjesztett napirendi pontok kiküldését megelızı héten benyújtott 

kérelmekrıl a jegyzı tartalmi kivonatot készít, és folyamatosan elıterjesztésbe foglalja a 
soron következı testületi ülésre tárgyéven belül. Az elıterjesztést az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság véleményezi, és javaslatot tesz a Képviselı-testületnek az egyes 
támogatásokra, és azok mértékére vonatkozóan. Képviselı-testület tárgyév során több 
testületi ülésen is dönthet a benyújtott kérelmekrıl.” 

 
 

6. § 
 
A Rendelet 7. § (6) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(6) A támogatás összegét a lakáscélú kölcsönt folyósító pénzintézethez, ügyvédi letéti 

számlára vagy az eladó részére lehet folyósítani, kedvezményezett részére kizárólag a 



saját erıbıl megvalósuló és folyamatban lévı lakásépítés esetén folyósítható a 
támogatás. Támogatás folyósítására a (8) bekezdés szerinti jelzálogjog bejegyzéséhez 
szükséges feltételek fennállta esetén kerülhet sor.” 

 
7. § 

 
A Rendelet 7. § (8)-(9) bekezdési helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 
„(8) A támogatással érintett vagy fedezetként felajánlott lakásra az ingatlan-nyilvántartásba a 
teljes támogatás erejéig jelzálogjogot kell bejegyeztetni, amelyet csak akkor lehet töröltetni, ha a 
kamatmentes kölcsönt kedvezményezett visszafizette. Az ingatlan-nyilvántartással összefüggı 
eljárási díjak, egyéb költségek viselése a kedvezményezettet terhelik. 
 
(9) Kérelemre a polgármester egy alkalommal hozzájárulást adhat a jelzálogjog másik lakásra 
történı átjegyzéséhez.” 
 
 

2. Záró rendelkezések 
 

8. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 

9 .§ 
 
 

Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdése. 
 
 
Komló, 2013. április 24. 

 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernı        Polics József   
címzetes fıjegyzı      polgármester 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I N D O K O L Á S 
 

1.§ 
Az elsı lakásszerzés fogalmából e módosítással kerül kiemelésre a korábbi önkormányzattól 
bérelt lakás ténye, mint kizáró feltétel, arra való tekintettel, hogy tavaly június vége óta nem jár 
térítés az önkormányzati bérlakást közös megegyezéssel elhagyó bérlı részére. Így nem 
részesülhet kétszer pénzügyi támogatásban. 
 

2.§ 
A lakáscélú támogatásra való jogosultság feltételei kerülnek itt aktualizálásra, összevonásra. 40 
évre emelkedik az igénylési korhatár, továbbá megszüntetésre kerül azon idejétmúlt feltétel, hogy 
a kérelmezınek rajta kell lenni a lakásigénylési jegyzéken, amelyet korábban már 
megszüntettünk. Ebbe a szakaszba került az a feltétel is, amikor a kérelmezı már rendelkezett 
Komlón lakással, de az általa eltartott gyermeklétszám növekedésére tekintettel mégis kaphat 
lakáscélú támogatást. 
 

3.§ 
 E módosítással a támogatható lakások, lakóházak értéke emelkedett, azzal a céllal, hogy a 
használtlakás piacra gyakoroljon hatást a jelentıs kínálatra való tekintettel. 
 

4.§ 
Azzal is elısegíthetjük az eddiginél több lakáscélú támogatás odaítélését, ha az arra szolgáló 
benyújtási határidıt kitoljuk tárgyéven belül, a javaslat szerint augusztus 15-e helyett, október 
15-ig. Itt szem elıtt kell tartani, hogy az év során utolsó, vélhetıen a novemberi testületi ülésen 
elbírált kérelmek után a folyósítással kapcsolatos feladatok is lebonyolódjanak.  
 

5.§ 
Rugalmasabbá úgy is tehetjük a lakáscélú támogatási rendszert, hogy több elbírálási lehetıséget 
biztosítunk a kérelmezıknek. Ezzel a megoldással a folyamatban lévı, lakás adásvételeket tudjuk 
segíteni, hiszen nem kell várni a feleknek adott esetben több hónapot az egyetlen, augusztusi 
döntésre, és ettıl függıvé tenni a birtokba lépést, stb.  
 

6-7.§ 
A hatályban lévı rendeletünk a jelzálogjog mellett az elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzését is megköveteli biztosítékként. Az elıterjesztés szöveges részében már említett 
jogszabályi okokból csak a jelzálogjog bejegyzésére van lehetıségünk, így annyiban változnak az 
érintett bekezdések, hogy kiemelésre kerültek az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó 
szövegrészek.  
 

8. § 
Hatályba léptetı rendelkezés. 
 

9. § 
Az a bekezdés veszti hatályát, amelynek tartalma a 2. § által beépült a Rendelet 3. §-ába. 
 
 



9. sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában mőködı 
szociális és gyermekjóléti intézmények 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámoló 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Elmontné Popán Ildikó intézményvezetı 
   Szabó Gabriella  intézményvezetı 
   Kasziba Zsuzsana  intézményvezetı 
 
Az Egészségügyi és szociális bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. 
 
dr. Makra István Edéné dícsérte a gyermekjóléti intézmények munkáját. Kifogyhatatlan 
erıt és kitartást kívánt a jövıben is. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 
 

53/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében – az 
Egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában mőködı szociális és gyermekjóléti 
intézmények 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót. 
 

1.) A Képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı 
és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót az 1. sz. 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 

2.) A Képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális 
Szolgáltató Központja 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót a 2. sz. mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 

3.) A Képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsıde 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót az 3. sz. mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 

4.) A Képviselı-testület elismerését fejezi az intézmények vezetıinek és dolgozóinak a 
kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok megszervezéséért és színvonalas 
ellátásáért. 

 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

Beszámoló 

Családsegítı Szolgálat 

2012. 

 Komló Város Önkormányzata a 48 / 2001. ( III. 29. ) KHT számú határozatával 2001. 
március 29 - tıl kezdıdı hatállyal létrehozta a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatot az 
1992. évi XXXVIII. Törvény 88. § ( 3 ) bekezdés, valamint az 1993. évi LXXIX. Törvény 37. § ( 
1 ) és ( 5 ) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelıen a 132 / 2002. ( X. 3. ) KHT számú 
határozattal kibıvítette feladat- és hatáskörét. 
 2007. január 1-tıl Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vette át az 
intézmény fenntartását. A feladat- és hatáskör ez után annyiban változott, hogy az ellátási terület 
kibıvült a szászvári mikrotérséggel.  
 2010. október 18-án intézményünk a Komló, Templom tér 4. szám alatti épületbıl a 
Komló, Kossuth L. u. 103. szám alá költözött. 
 Az intézményen belül a személyes gondoskodás keretén belül a családsegítés önálló 
szakmai egységben történik. 
 
 Intézményünk ellátási területéhez tartozik Komló teljes közigazgatási területe, valamint a 
Kistérségi Társulás keretében a következı településeken végzett családsegítıi munka szakmai 
felügyeletét látjuk el: 

-  Mánfa; 
-  Hosszúhetény; 
-  Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske; 
-  Magyarhertelend, Bodolyabér 
- Szászvár 

 
ahol a feladatot kirendelt családgondozók látják el.  
 

Családsegítı Szolgálat Komló 
2012 

Szolgálatunknál 1 fı szakmai vezetı, 4 fı családgondozó, 2 fı adósságkezelı, 1 pszichológus 
(megbízási szerzıdéssel), 1 jogász (megbízási szerzıdéssel) 2 fı pályázat keretében 
foglalkozatott családgondozó és 3 fı vidéki családgondozó dolgozik. 

 
Intézményünkben a családsegítı tevékenység végzésére 5 helység áll a rendelkezésünkre 

(2 dolgozói szoba, 1 váróhelység, 1 interjúhelység és 1 iroda az adósságkezelési szolgáltatás 
számára). Egy gyermekek számára fenntartott klubhelységet mőködtet a Gyermekjóléti 
Szolgálat. Kommunikációs felszereltségünk 4 telefonkészülék (1 vonal), 5 db számítógép 
internet hozzáféréssel, 1 db fénymásoló gép és 1 db Fax. (a Fax gépet a teljes intézmény 
együttesen használja). 

 



A Családsegítı Szolgálat feladata a családok komplex segítése. 
A Szolgálat segítségét az ügyfelek minden kötöttség nélkül az ügyeleti rend 
figyelembevételével vehetik igénybe. A segítı tevékenység sikere érdekében az ügyfelek 
önkéntes együttmőködése szükséges.  
 A Szolgálat a családsegítı tevékenységen belül általános és speciális feladatokat lát el.  
Az általános segítı szolgáltatás keretében megelızı tevékenységet végez, melynek keretében 
észlelı- és jelzırendszert mőködtet, így figyelemmel kíséri a lakosság szociális és 
mentálhigiénés helyzetét, a feltárt problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızésére, valamint 
a családok életvezetési képességének megırzésére és problémáinak megoldására, 
megszüntetésére törekszik.  
A családsegítés keretén belül 
- Tájékoztatást nyújt a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 
formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, 
- szociális és egyéb információs adatokat győjt az ellátást igénybevevı megfelelı tájékoztatása 
érdekében, 
- pszichológiai és egyéb tanácsadást szervez, 
- közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez, 
- segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához, 
- segíti speciális támogató, önsegítı csoportok szervezését, mőködtetését, 
- ellátja a rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatos együttmőködési kötelezettségbıl 
adódó feladatokat, 
- helyet biztosít az Egyenlı Bánásmód Hatóság jogsegélyszolgálat ügyfélfogadásának. 
  
 A speciális szolgáltatás keretében a tartós munkanélküliek, aktív korú nem foglalkoztatottak, 
fiatal munkanélküliek, az adósságteherrel, lakhatási problémával küszködık, 
szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek illetve a fogyatékkal élık, krónikus betegek számára 
egyéni esetkezelés keretében biztosítja szolgáltatásait. 
(2009- ben Szolgálatunk az OFA pályázati lehetıségét kihasználva két családgondozó két éves 
foglalkoztatását nyerte meg. Ezek a családgondozók kizárólagosan a rendszeres szociális 
segélyezettekkel kapcsolatos kötelezı együttmőködés keretein belül egyéni családgondozást, 
reszocializációs és kulcsképességfejlesztı csoportfoglalkozásokat és közösségi szociális 
munkát végeznek. Tevékenységük során 2011-ben 101 ügyféllel vették fel a kapcsolatot. 
2011. június 31, illetve augusztus 31-el lejárt a két OFA-foglalkoztatott munkatárs kétéves 
szerzıdése, azóta a rendszeres szociális segélyezettek reszocializációs programja keretében az 
együttmőködést a családgondozóink látják el. 2012-ben két alkalommal szerveztünk az 
együttmőködésre kötelezettek részére csoportfoglalkozást, a gondozási tevékenység mellett. 
 
A családsegítı szolgáltatás tevékenységi körében a következı intézményekkel, szervezetekkel 
van kapcsolatunk: 

-    Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 
- Országgyőlési és az Önkormányzati képviselık 
- Komló város polgármestere és alpolgármestere 
- városi kórház és a háziorvosok 
- a város iskolái, óvodái és bölcsıdéje 
- a kórház szociális munkása 
- Védınıi Szolgálat 



- Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 
- Szociális Szolgáltató Központ 
- a településen és környékén mőködı idısek otthonai  
- Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
- Komló Városi Bíróság 
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
- Belsı Tőz Egyesület 
- Magyar Vöröskereszt 
- Katolikus Caritas 
- Kábítószer Egyeztetı Fórum komlói szervezete 
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
- Vakok és Gyengén Látók Szövetsége 
- helyi civil szervezetek (pl. Új Nap Klub,  stb.) 
- Komlói Rendırkapitányság családi összekötıtisztje 
- rehabilitációs munkahelyek (Hablitas KFT, Rehabit, Fıkefe Kft. stb.) 
- Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület stb. 

 
Munkánkat a következı jogszabályok határozzák meg: 

- 1993. Évi III. Tv. Szociális törvény 
- 1. /2000. ( I. 7.) SzCsM. Rendelet 
- Komló Város Képviselıtestületének 16/2011. ( IV.24.) számú rendelete: A szociális 

ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról 
- Komló Város Képviselıtestületének 17/2005. (VII. 4.) számú rendelete: Az 

adósságkezelési szolgáltatásról és ezeknek módosításai. 
- Ezen felül a kliens feltárt problémája alapján a rendelkezésre álló joganyagot széles 

körben használjuk.  
 

Továbbá munkavégzésünk etikai elveit a Szociális Munkások Etikai Kódexe tartalmazza. 
 
 
Programjaink: 
A város középiskoláiban és kollégiumában megrendezett Egészségnapok keretein belül 
kollégáink az iskolai védını meghívására Drog –Totót, felvilágosító, tájékoztató beszélgetést, 
interaktív felvilágosítást folytattak a gyerekekkel disco-balesetek és a droghasználat veszélyei 
témakörében, így aktív szerepet vállalunk fel ebben a programban, illetve az ifjúság 
egészségnevelésében és a drog prevencióban. Az Indit Közalapítvány által kiképzett 
kollégáink rendszeresen deviancia prevenciós foglalkozásokat tartanak Komló 
középiskoláiban. 
Július hónapban a ” Focival a drog ellen” Kallódó Vándorkupa elnevezéső rendezvény 
megrendezésében vettünk részt, mely során több korcsoportban mérkıztek meg egymással a 
fiatalok. 
 A Kupa már több éve kerül megrendezésre és egyre növekszik az érdeklıdık száma. Idén a 
térségi családgondozók is toboroztak településükrıl csapatokat. Így idén 12 csapat mérkızött 
meg egymással. Az egyhetes mérkızéssorozaton közel 140 gyermek sportolhatott kulturált 
körülmények között.  
2012 májusában Szolgálatunk munkatársai –immár hagyományosan- részt vettek a városi 
Gyermeknapi rendezvény lebonyolításában. A Közösségek Háza területén, több helyszínen, 



többféle feladattal várták a gyerekeket. A sportfeladatok, sorversenyek, ügyességi játékok, a 
terméskép készítés, papírmunkák, arcfestés, baba- sátor (Biztos Kezdet Klub), és tombola 
várta az érdeklıdıket. 
A nyári idıszakban több prevenciós jellegő megoldással kíséreltük meg lekötni a gyermekeket 
és fiatalokat:  
 Az elmúlt négy évben már ismert programelemként szerveztük túráinkat. Kétheti 
rendszerességgel vártuk a résztvevı gyermekeket és gyalogtúrákat, szabadidıs programokat 
kínáltunk nekik. A túrák kimondottan Komló környéki kirándulóhelyeket célozták meg, ahol 
szép táj, jó levegı és sok látnivaló akadt. Így a gyerekek bebarangolhatták lakóhelyük ismert 
és kevésbé ismert túraútvonalait, ellátogathattak kedvelt pihenıhelyekre. Ezt a programot is 
sokan keresték és kellemes élményekkel tértek haza.  
Ebben az évben is a térségi kollégák által szervezett túrákhoz toboroztunk komlói gyerekeket 
és ugyanakkor a Komló környéki kirándulásokra is hívtunk térségi gyermekeket, ezáltal 
lehetıségük volt új ismeretségeket kötni. 
A nyári idıszak végén általános iskolai tanulók pótvizsgára való felkészítését is felvállaltuk. 
Kollégáink különbözı tantárgyakból vállalták az oktatást. A programban részt vevı gyerekek 
sikerrel vizsgáztak augusztus végén. Az iskolák egy része köszönılevélben ismerte el 
tevékenységünket. 
A nyári idıszakban szociális gyermekétkeztetés keretében 2012. június 18-tól augusztus 16-ig 
naponta 256 fınek szerveztük meg a szolgáltatást. 
A kistérség településein is segítettük a szociális gyermekétkeztetés szervezését. 
 2012. október 26-án immár 8. alkalommal a Sétáló Ki Mit Tud  elnevezéső akadályversenyt 
szerveztünk meg a város és a térség iskolái között, mely során a 7- 8. osztályos tanulók 
adhattak számot rátermettségükrıl és helyismeretükrıl. Idén 10 osztályból összesen 160 
gyermek versenyzett, mert ebben a versenyben részt vettek a komlói iskolák tanulói mellett a 
vidéki iskolák tanulói is. Ebben a programban sok helyi szervezet és intézmény volt 
segítségünkre, pl. Közösségek Háza, a városban mőködı Védınıi szolgálat, a Helytörténeti 
Múzeum és Városi Könyvtár, a Honismereti és Városszépítı Egyesület, a Polgármesteri 
Hivatal, Mecseki Erdészeti ZRT., a Tőzoltóság és a Rendırség, akik a gyermekek számára 
izgalmas akadályokat prezentáltak. A feladatok sok területet felöleltek; a város ismeretét, 
történetét, helyi érdekességeket, a csecsemıgondozás és az elsısegélynyújtás alapjait, a 
különbözı deviáns élethelyzetek felismerést, értelmezését, tőzrendészeti alapismereteket, 
közlekedéssel és drogokkal kapcsolatos ismereteket, természetes környezetünk szépségét, 
érdekességeit. 
Az akadályverseny keretében intézményünk is szervezett állomást, ahol az önkéntesség 
jegyében próbáltuk a gyermekeknek a társadalmi szolidaritásról való gondolkodását 
fejleszteni, melyben egy Pécsett önkéntes munkát végzı spanyol diák is segítségünkre volt. 
Emellett az osztályoknak önkéntes tevékenységrıl készültfotót kellett készíteniük magukról, 
mely a jelentkezés feltétele volt. Az akadályverseny résztvevıi ajándékokat vehettek át, 
amelyeket a helyi cégek, vállalatok, illetve a szervezésben és a lebonyolításban részt vevı 
szervezetek, intézmények ajánlottak fel. 
A Szolgálat munkatársainak jelenlétére számíthattak a kistelepülések vezetıi Falunapi 
rendezvényeiken, ahol kollégáink kreatív elfoglaltságokkal kötötték le a gyerekek figyelmét és 
aktívan részt vettek egyéb programrészek megszervezésében is. 

A munkanélküli ügyfélkörünk segítése céljából a munkaerı-piaci esélyek növelése érdekében 
sikeresen pályáztunk a TÁMOP 5.3.1 -"Elsı lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel 



rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı programjai  témakörben. Az általunk 
kidolgozott program a „Kitárt karok” címet kapta.  
A program megvalósításának idıtartama: 2010. szeptember 1.- 2012. február 29. 
A program 69.660.000 Ft támogatást nyert meg.  
 
A program keretein belül két helyszínen (Szászvár, Komló, Hosszúhetény) erdımővelı és egy 
helyszínen (Magyarhertelend) zöldségtermelı, mezıgazdasági munkás képzést indítottunk be 
ügyfeleink számára a 2011. év során, mely mellett közösségépítı programokba is bevontuk a 
célcsoportot. A képzések során az ügyfelek egyéb problémáinak rendezését segítettük. A képzés 
után munkavállalási tanácsadást célzó tréningfoglalkozásokat szerveztünk számukra és hat 
hónapig figyelemmel kísértük a munkaerı-piaci helyzetük alakulását. A program 2012. február 
29-vel zárul. 
 
2010 szeptemberétıl az ügyfelek toborzása zajlott. Tájékoztató napokat szerveztünk mindegyik 
helyszínen több alkalommal igyekeztünk hirdetni a programot. A toborzásban segítségünkre 
voltak a Családsegítı Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói és a Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltségének munkatársai. Majd a jelentkezık számára elızetes tudásszint 
felmérésen, majd egy részletes, személyes elbeszélgetésen kellett átesniük. A jelentkezık közül 
12-12 fıt válogattunk a komlói és a hosszúhetényi ügyfelek közül, a szászvári csoportba 18 fı 
került bele, míg a magyarhertelendi csoportba 18 fı került. 
 
2011 januárjában a sikeres közbeszerzési eljárást követıen elindultak Komlón, Hosszúhetényben 
és Szászváron az erdımővelı, február 1-tıl pedig Magyarhertelenden a mezıgazdasági munkás 
és zöldségtermesztı képzések. A közbeszerzési eljárás során keletkezett maradványösszegbıl 
volt lehetıségünk a magyarhertelendi csoport számára még egy képzést biztosítani a 
„mezıgazdasági munkás” mellett. A tanfolyamokat az M-Stúdium Kft tartotta. A képzéseket 
tanulásmódszertani és kulcsképesség-fejlesztı tréning elızte meg. 
a Szigetvári Kultúr- és Zöldzóna Egyesület által. 
A képzésbıl mindössze egy fı vált ki, ı is amiatt, mert sikeresen el tudott helyezkedni az 
elsıdleges munkaerıpiacon a program indulását követıen nem sokkal. 
A pályázat több közösségi programot is tartalmazott: 2011. januárjában kolbászsütés, áprilisban 
valpovoi kirándulás, júniusban fonyódi kirándulás, majd decemberben karácsonyi összejövetel 
színesítette a képzésben résztvevık „tanévét” a Komlóért Egyesület szervezésében. 
Mind a négy helyszínen sikeres, 4-es fölötti átlaggal végeztek a résztvevık, sokan külön 
dicséretben részesültek a vizsgabizottság által, akik kiemelték felkészültségüket és 
motiváltságukat.  A képzés végeztével csoportos és egyéni álláskeresési tanácsadáson vehettek 
részt. 
Jelenleg a fenntartási periódusban vagyunk. 

 

 

 

 

 



A Családsegítı Szolgálat gondozási tevékenysége 
A Szolgálat forgalma  

2011 Komló 
Mán
fa 

Hos
szú-
heté
ny 

Magy
ar-
szék 

Li
get 

Mecse
k-
pölösk
e 

Bodol
ya-bér 
Magy
ar-
hertel
end 

Éves 
forgalom 

3456 396 
125
4 

332 374 94 179 

Új kliensek 
jelentkezése 

1051 11 108 84 31 31 32 

 
 

2012 Komló 
Mán
fa 

Hos
szú-
heté
ny 

Magy
ar-
szék 

Li
get 

Mecse
k-
pölösk
e 

Bodol
ya-bér 
Magy
ar-
hertel
end 

Éves 
forgalom 

4221 518 
122
8 

288 414 94 435 

Új kliensek 
jelentkezése 

1438 59 74 103 38 31 28 

 
Összesen 7198 alkalommal fordultak hozzánk segítségért. 
 
A szolgáltatásokat igénybe vevı új kliensek száma gazdasági aktivitás szerint 

 Komló 
Mán
fa 

Hos
szú-
heté
ny 

Magy
ar-
szék 

Li
get 

Mecse
k-
pölösk
e 

Bodol
ya-bér 
Magy
ar-
hertel
end 

Aktív 
keresı 

74 14 6 50 35 10 1 

Munkané
l-küli 

753 15 57 3 4 21 4 

Inaktív 
keresı 

403 29 11 66 99 7 8 

Ebbıl 
nyugdíjas 

366 17 5 39 47 6 2 

Eltartott 2 1  2 24  15 



Ebbıl 
kiskorú 

1 0  1 4  14 

 
A szolgáltatást igénybevevık száma iskolai végzettség szerint 

 Komló 
Mán
fa 

Hos
szú-
heté
ny 

Magy
ar-
szék 

Li
get 

Mecse
k-
pölösk
e 

Bodol
ya-
bér, 
Magy
ar-
hertel
end 

Tankötele
s kornál 
fiatalabb 

 3     4 

Általános 
iskola 
nyolc 
osztályán
ál 
kevesebb 

84 9 49 1 12 1 8 

Általános 
iskola 
nyolc 
osztálya 

707 7 4 65 99 28 13 

Általános 
iskola tíz 
osztálya 

45 4  2 5 1  

Befejezett 
szakmunk
ás-képzı 
iskola, 

460 24 19 33 41 7 3 

Befejezett 
szakközép
-iskola 

84 6 1 9 3 1  

Befejezett 
gimnáziu
m 

35 5 6 6 2   

Felsıfokú 
iskola 

22 1 1 5    

 
 
A 2012-es évben munkánk során az utóbbi évek tendenciáinak megfelelıen ügyfeleink nagy 
része (80 %) az aktív korúakból kerül ki. A kor szerinti megoszlást figyelve a 62 év felettiek 



száma is viszonylag magas értéket képvisel. A nemek szerinti megoszlást figyelve 55-45 %-os 
arányban a nık túlsúlya érezhetı.    
A többéves statisztikai adatokból kiolvasható, hogy nagy a kliensáramlás az intézménynél. 
Legtöbb esetben az ügyfeleink anyagi természető problémáikkal fordulnak a Szolgálathoz 
segítséget kérni, ezt követik a foglalkoztatással kapcsolatos, majd az életviteli problémákkal 
jelentkezık, s az ügyintézéshez segítséget kérı ügyfelek. Az anyagi és foglalkoztatással 
kapcsolatos problémák gyakran egymásból következnek. Jelentıs számot képvisel még a 
családi- kapcsolati, az egészségkárosodásból adódó problémák és az információkérés is. 
Gyakori, hogy több probléma együttesen merül fel, ami az elsı találkozást követı 
rendszeresebb kapcsolat során bontódik ki. 
 
A szociális információs szolgáltatás keretében tájékoztatjuk ügyfeleinket a szociális 
biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátások és szolgáltatások elérhetıségérıl, 
igénybevételének módjáról és a velük kapcsolatos szabályokról. Amennyiben az igényelt 
szolgáltatás helyben nem elérhetı, kollégáink intézkednek a legkönnyebben elérhetı ellátási 
lehetıség felkutatása érdekében a kapcsolatfelvételt és az ügyintézést igyekeznek 
megkönnyíteni.  
 Egyre elterjedtebb az elektronikus úton történı kérelembenyújtás, egyéb ügyintézés. Ezt a 
korszerő ügyintézési lehetıséget is elıszeretettel használjuk ügyfeleink érdekében. 
 
Egyre gyakrabban keresnek meg minket a munkaképesség csökkenéssel kapcsolatos 
ügymenetekkel, kérelmekkel,  bírósági költségmentesség, rendszeres ellátások elérésével 
kapcsolatban.  
Azokban az esetekben, amelyekben az ügyfél csak az alapproblémát tárja fel, megoldási 
javaslataink között megemlítjük az elérhetı támogatásokat is. 
Ügyfélfogadási tevékenységünk ezért megköveteli, hogy napi szinten legyünk tájékozottak a 
törvényi változásokkal.   
A szakmai munka hatékonyságát e szempontból nézve jónak mondhatjuk, mert az esetek nagy 
részében megfelelı információk birtokában távozik az ügyfél – így tisztában van már azzal, 
hogy az adott ügyintézéshez milyen iratok szükségesek és hova kell fordulnia -  emellett 
lehetısége nyílik olyan támogatáshoz való hozzájutásra, amelyrıl addig még nem szerzett 
tudomást (pl. szemétdíj kompenzáció, szociális kölcsön, egyszeri gyógyszersegély, 
méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri nyugdíjsegély stb.).  
 
Sok esetben egészségügyi problémákból kifolyólag a munkaképesség csökkenés 
megállapításával kapcsolatos ügymenet segítené a rendszeres ellátáshoz az ügyfelet. Ennek 
ügyintézésében is nagy segítséget nyújtanak a családgondozóink. 
 
2003 év vége felé került a helyi rendeletbe egy újfajta ellátási forma, a szociális kölcsön 
melyet a Családsegítı Szolgálat kezdeményezésére vezetett be az Önkormányzat. Ez az ellátás 
olyan családoknak és egyéneknek nyújt segítséget, akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek és 
kamatmentes kölcsön formájában azonnali anyagi segítséget igényelnek. A Szolgálat minden 
esetben alaposan megvizsgálja az indokokat, átfogó környezettanulmányt, illetve feljegyzést 
készít, majd a Szociális Bizottság dönt az odaítélésrıl. 
2004-ben összesen 17 ügyfél kérelmét vettük fel, ebbıl a Szociális Bizottság 5 kérelmet 
fogadott el. Így 2004-ben 300.000 Ft került kiosztásra. 



2005-ben 23 kérelem lett a Bizottság elé terjesztve, ebbıl 14 lett pozitívan elbírálva. Ebben az 
évben 563.000 Ft-ot fizettek ki szociális kölcsön címén.  
2006-ban 30 kérelembıl csak 9-et támogatott a bizottság. Így 503.000 Ft kamatmentes 
szociális kölcsön került kiosztásra. 
2007-ben 15 kérelembıl csak 6 kapott támogatást. Így ebben az évben 340.000 Ft-került 
kiosztásra. 
2008-ban 11 kérelembıl 5 kapott támogatást. Így ebben az évben 280.000 Ft került kiosztásra. 
2009-ben 27 kérelembıl 14 kérelmet fogadott el a Bizottság. Így 810.000 Ft került kiosztásra. 
2010-ben 16 kérelembıl 10 kérelmet támogatott a Szociális Bizottság, így 580.000 Ft került 
kifizetésre. 
2011-ben 13 kérelem érkezett a Bizottsághoz, ebbıl 10 kérelmet fogadtak el, 522.000 Ft lett 
kifizetve. 
2012-ben 12 kérelembıl 6 került elfogadásra, 360 000Ft lett kifizetve. 
 
A fennmaradó 6 kérelem elutasításának indoka leginkább az volt, hogy az egy fıre esı 
jövedelem nem felelt meg a rendeletben elıírtaknak vagy az igénylık által hozott probléma 
nem bizonyult rendkívüli élethelyzetnek. 
 

Év Elfogadott kérelem Kifizetés 
2004 5 300.000 Ft 
2005 14 563.000 Ft 
2006 9 503.000 Ft 
2007 6 340.000 Ft 
2008 5 280.000 Ft 
2009 14 810.000 Ft 
2010 10 580.000 Ft 
2011 10 522.000 Ft 
2012 6 360.000 Ft 

 
A szociális kölcsön visszafizetésének ideje alatt, az ügyfelek az együttmőködési  
megállapodás alapján a családgondozónak többnyire rendszeresen bemutatják a befizetett 
csekkeket és beszélhetnek vele a közben felmerülı nehézségeikrıl. Ez idıtartam alatt a 
családgondozó háromhavonta környezettanulmányt készít. A problémás visszafizetések 
kapcsán a családgondozó feljegyzések segítségével tudatja a Szociális Irodával a feltárt 
nehézségeket, esetlegesen javasolják a behajtási intézkedés megkezdését. 
2004 májusától bevezetésre került a szemétdíj kompenzációs támogatás, melynek keretében 
a szemétdíj tartozással nem rendelkezı vagy háromhavi díjnál kevesebb tartozást felhalmozó, 
a megadott jövedelemhatáron belüli jövedelembıl élı egyének és családok támogatása 
valósult meg. E támogatás elérése érdekében az ügyfelek intézményünkben adhatják le 
kérelmeiket a családgondozóknak. Az igényelt támogatás odaítélése feletti  döntés a Szociális 
Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 2004-ben 144 kérelmet vettek fel a Szolgálat munkatársai, melybıl 134-et fogadott el a 
Bizottság, összesen 57.676 forint havi támogatást állapítottak meg részükre. Az évi támogatás 
így 692.112 Ft volt. 
2010-ben 278 család igényelte ezt a támogatást, így 3.065.020 Ft éves, 255.418 Ft havi 
támogatás lett kiutalva szemétdíj kompenzáció formájában. 



2011-ben 292 igénylı kérelmét fogadták el, összesen 3. 183. 420 Ft támogatás lett részükre 
kifizetve az évben. 
2012-ben 257 kérelem lett benyújtva, ami 3. 084. 000 Ft-os támogatást jelent. 
2013. október 1-tıl lépett hatályba Helyi rendeletünk módosítása, mely a „Szociális célú 
tőzifa juttatást” szabályozza. Az igénylıknél a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
környezettanulmányt végez és javaslatot tesz a támogatás odaítélésérıl. 2012 októberében 68 
kérelemhez végeztünk környezettanulmányt. 
Az önkormányzati bérlakást igénylıknél hagyományosan Szolgálatunkat kérik fel 
környezettanulmány készítésére a pályázóknál, 2012-ben 85 ilyen környezettanulmány 
készült. 

A Szolgálat a kliensek számára természetbeli támogatásokat is biztosított. Támogatókat 
kutattunk fel, adományokat kértünk klienseink számára, így pl.: 

– ruha, cipı és gyermekjáték adományokat győjtöttünk ( magánszemélyek felajánlásai ) 
– ajándékok a focikupa résztvevıinek ( komlói vállalkozók felajánlásai ) 
– egyéb rendezvények, programok résztvevıinek ajándékai ( komlói cégek, vállalkozók, 

szervezetek felajánlásai ) 
– intézményünk bonyolította le szociálisan hátrányos gyermekek  nyári étkeztetését 
– városi szinten meghirdetve karácsonyi csomagokat győjtöttünk klienseink számára 
– segédkeztünk 2012 decemberében a Magyar Vöröskereszt Komlói Szervezete által győjtött 

karácsonyi csomagok kiosztásában, rászorulók felkutatásában 
 

A szolgálat munkatársai igen nagy számban készítenek a Komló Városi Bíróság, Pécs 
Városi Bíróság, a Komló Város Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda, Baranya Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége illetve a Gyámhatóság és a 
Gyámhivatal megbízásából környezettanulmányokat. A környezettanulmányok tárgya igen 
sokrétő lehet, többnyire bírósági illetve illetékhivatali ügymenetek elıkészítéséhez használják 
fel ezeket. 
2005 során 208, 2006 évben 148, 2007-ben 159, 2008-ban 110, 2009-ben 138 
környezettanulmány készült. 
2010 február elejétıl jegyzıi felkérésre a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján felvett 
átmeneti segélyek kivizsgálását a Családsegítı Szolgálat végzi. Ezzel a feladattal jelentısen 
megnövekedett a környezettanulmányok száma. 
2010-ben 1251 környezettanulmány készült. 
2011-ben 131 az átmeneti segélyekkel együtt 1993 környezettanulmány készült. 
2012-ben 2135 környezettanulmány készült. 
 

Év Környezettanulmány 
2005 208 
2006 148 
2007 159 
2008 110 
2009 138 
2010 1251 
2011 1993 
2012 2135 

 



Az ügyfelek igényeinek maradéktalan kiszolgálása érdekében intézményünkben megbízási 
szerzıdéssel pszichológus is dolgozik heti 10 órában az intézményünkben. Segítségükkel a 
kliens problémáját több szempontból tudjuk kivizsgálni és így esetkezelési munkánk is 
hatékonyabb. 
 
2005. július 1-tıl Szolgálatunk beindította az Adósságkezelési Szolgáltatást, melynek 
keretében az 50.000-tıl 400.000 Ft-ig terjedı közüzemi hátralék rendezésére kap lehetıséget 
az ügyfél. A Szolgáltatás két részre osztható; egyrészt az adósságkezelési tanácsadást, 
másrészt az adósságkezelési támogatást vehet igénybe az ügyfél. 
A tanácsadás során taktikákat és praktikus pénzkezelési technikákat vázol fel a kolléga az 
ügyfeleknek. Ez már a támogatással kapcsolatos elıgondozás, mely során a tanácsadó 
vizsgálja az ügyfél fizetési hajlandóságát és kapacitását.  
Ezt követheti a támogatás, mely a következıképpen alakul: ha a bevonható adósságának 25%-
át az ügyfél- önrészként egy összegben vagy részletekben - maga fizeti; az önkormányzat, 
illetve az állam támogatásként rendezi a fennmaradó 75%-ot.  
2008-ban 487 ügyfél kereste fel a szolgáltatást, ebbıl 90 új kliens volt. A sikeres elıgondozás 
után 11 esetben készült javaslat a támogatás érdekében. 
Így a városban 2008-ban 941.004 Ft kintlévıséget rendeztek az ügyfelek a szolgáltatás 
segítségével.   
2009-ben 798 ügyfelet fogadtak a kollégák az ügyfélfogadás során, ebbıl 70 ügyfél új kliens 
volt. A sikeres elıgondozás nyomán 25 kérelmet és javaslatot továbbítottak a Szociális Iroda 
ügyintézıi felé. Így ebben az évben 2.465.893 Ft kintlévıséget rendeztek ügyfeleink az 
adósságkezelés segítségével. 
2010 év folyamán 778 ügyfél kereste fel a szolgáltatást, ebbıl 86 ügyfél új kliens volt. Az 
elızetes együttmőködési megállapodást kötık száma 135. Ebben az évben 52 kérelmet és 
javaslatot fogadott be a Szociális Iroda. Ezek alapján 9.778.418 Ft kintlévıséget kezeltek.  
Kollégánk megfigyelte, hogy sok ügyfél nem mőködik velük együtt, hamar meggondolják 
magukat az elıgondozással kapcsolatos kötelezettségek miatt. 
2011-ben 859 ügyfél kereste fel az Adósságkezelı irodát. 53 kérelem került elfogadásra,       8. 
207. 562 Ft támogatással (önrésszel: 10. 943. 416 Ft). 
2012-ben 1338 fı kereste szolgáltatásunkat, 56 háztartás részesült adósságcsökkentési 
támogatásban, melynek összege önrésszel együtt: 11 231 016 Ft. 
Korábban a rendeletben meghatározott szabályok miatt sok ügyfél nem kerülhetett be a 
támogatottak közé. Nagyon sok esetben kizáró ok volt az, hogy az ügyfél által lakott ingatlan 
alapterülete túllépi a rendeletben meghatározott négyzetmétert, és a nagy alapterülető családi 
házban élı ügyfelek ritkán vehetik igénybe a támogatást. Másrészt a jövedelemhatárnak nem 
megfelelı egy fıre esı jövedelem korlátozta az ügyfelek lehetıségeit. 
A „17/2005. (VII.4.) Adósságkezelési szolgáltatásról” szóló helyi rendelet változásait 
követıen megemelkedett a bevonhatók száma: mind az egy fıre esı lakásnagyság, a 
jövedelem, és a támogatható adósságállomány növekedett. 
2012 folyamán a helyi médiában, fórumokon mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig 
Szolgálatunk által több alkalommal tájékoztató is sugárzásra került az adósságkezelésrıl. 
Az eseti munkák mellett tevékenységünk leglényegesebb része a gondozási folyamat olyan 
családokkal, amelyek átfogó segítséget igényelnek. A gondozási folyamat együttmőködési 
megállapodás keretein belül mőködik, melyet klienseinkkel kötünk meg a folyamat elején. A 
gondozás során a családok, egyének paramétereit, alapproblémáját tárjuk fel és abból 
kiindulva, a szolgáltatásokat elérhetıvé téve, újabb lehetıségeket felkutatva, önértékelésüket 



növelve segítünk kilábalni a problémáikból. Rendszeres családlátogatások történnek, melyek 
során a folyamatos állapotellenırzés is megtörténik, tevékenységünk sikeressége így 
mérhetıvé válik. A gondozási folyamat során eszközeink széles palettáját használjuk fel. A 
korábban leírt tevékenységeken túl a személyes ösztönzés eszköze nagyon sok esetben sikeres 
esetlezáráshoz vezet, mikor a kliens képessé válik az önálló problémamegoldásra. 
Sok gondozási folyamat különbözı intézményekben való elhelyezéssel oldható meg, de a 
várakozási listák miatt klienseink ügyében nem mutatkozik rövid idın belül megfelelı 
megoldás.   
Gondozási tevékenységünk kiterjed a gyermekeket nevelı családokra is, mivel néhány esetben 
a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is 
megfelelıen biztosítható. 
Ebben az évben Komlón 253 család állt gondozásunkban, melyek közül 17 családról készült 
esetdossziét zártunk le sikeresen. 
 
A térségi kollégák tevékenységét tekintve a helyi igényekhez igazodva, a lakosságszám és a 
rászorultság függvényeként jelenik meg a Családsegítı szolgáltatás, állandó ügyfélfogadási 
idıvel. Munkájuk rendkívül összetett, hiszen többnyire a helyi Polgármesteri Hivatal 
munkájába is besegítenek, Munkatársaink munkakörülményei és munkafeltételei korábban 
nem minden esetben voltak kifogástalanok, hiszen a kliensekkel történı beszélgetések az 
intimitás szempontjait szem elıtt tartó interjúhelységet követelnének meg, amely sajnos hely 
szőke miatt nem alakítható ki több helyen. Hosszúhetényben 2007 végén egy a Hivataltól 
különálló épületrészben alakítottak ki irodát a családgondozó számára, Magyarszéken 2011-
ben szintén önálló épületrészben folytathatják munkájukat a kollégák. 
A legtöbb településen a családgondozók irodáiban kizárólagos használatban találhatók 
számítógépek. 
Igyekezetük és tenniakarásuk a közösségépítı tevékenységben, adományok közvetítésében is 
megjelenik. Rengeteg programszervezésben vesznek részt. 

 
Komló, 2013. március 31. 
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       Makarész Balázs Péter          Elmontné Popán Ildikó 
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    Komló Város Önkormányzata az 1997. évi XXXI. törvény értelmében  a 48 / 2001. 

(03.29.)  KTH. sz. határozatával, 2001. augusztus 1. óta a Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményében látja el a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátásokon belül a gyermekjóléti szolgáltatást elkülönült szakmai egységben. 

Komló Város Önkormányzata képviselı testületének 15 / 2003. (V.6.) Ökr. sz. rendelete 
tartalmazza a gyermekvédelem helyi szabályait. 

 
 Szakmai feladatunkat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján öt éves szakmai program 
és éves munkaterv szerint hajtjuk végre.  

2007. január 1-tıl a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vette át az 
önkormányzatoktól az intézmény mőködtetését, így elkülönült szakmai egységben családsegítı 
szolgáltatást, gyermekjóléti szolgáltatást és Komló tekintetében adósságkezelési szolgáltatást 
biztosít.  A gyermekjóléti szolgáltatást együttmőködési megállapodás alapján 19 településen 
biztosítja. 
Komló a gesztortelepülés, Szászvárt a mőködést engedélyezı szerv telephellyé nyilvánította, 
mikro központként mőködik. 

Szászvár és mikro térségében 11 településen 2 fı szociális munkás látja el a gyermekjóléti 
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Errıl külön beszámolót készít a mikro központ szakmai 
vezetıje. 

Komlón, 2012. 12. 31.-ei állapot szerint 7 családgondozó egy szakmai vezetı 
irányításával látja el a feladatot.  

Mánfa, Magyarhertelend, Bodolyabér estében 1 fı szociálpedagógus, Magyarszék, Liget, 
Mecsekpölöske tekintetében is 1 fı szociálpedagógus látja el a feladatot 2012 01. 01.-tıl, 
megfelelve annak a szakmai elvárásnak, hogy a kisebb településeken is elkülönüljön a 
gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítı szolgáltatástól. 
Hosszúhetény tekintetében 2008 óta különválasztva mőködik a két szakfeladat, a gyermekjóléti 
szolgáltatást 1 fı egészségnevelı pedagógus végzi, aki 2013-ban szerez szociális munkás 
diplomát. 
 
Személyi feltételek:  
A gyermekjóléti szolgáltatást végzı munkatársak képzettsége a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 
szakmai követelményeinek megfelel. 
Az intézmény vezetıje : Elmontné Popán Ildikó  
2011. december 31-ei állapot szerint a Gyermekjóléti Szolgálatnál a következı munkatársak 
dolgoztak: 
Név  Beosztás  Végzettség   Kinevezés 
Fehér Imre            szakmai vezetı  tanító, szoc.szakvizsg. határozatlan 
Folkner Tímea             családgondozó  szoc. pedagógus  határozott 



Hohn Réka             családgondozó  szoc. munkás   határozatlan 
Kelemen Petra                családgondozó  szoc. munkás   határozatlan 
Csonka Miklós                     családgondozó             szoc. munkás   határozott 
Lassan Csilla                        családgondozó              szoc. munkás hallgató 
                                                                                              II. évf.                         határozott 
Darvasiné Rück Angéla       családgondozó             szoc. pedagógus                     határozatlan 
Krisztné Tóth Andrea          családgondozó              mentálhigiénés tanár              határozatlan 
Csısz Beáta             családgondozó             egészségtan tanár  
                                                                                  szoc. m. hallg. III. évf.           határozott 
Vargáné Szabó Gabriella     családgondozó             szoc. pedagógus              határozatlan 
Poór Zoltánné             családgondozó  szoc. pedagógus  határozatlan 
 
A határozott idejő szerzıdéső munkatársak az ellátási területen, határozatlan idejő megfelelı 
szakképzettségő, de gyed-en ill. gyes-en lévı munkatársak helyét töltik be (2012. december 31-én 
4 munkatárs).  
A vonatkozó rendelet értelmében, részmunkaidıben megfelelı végzettségő pszichológust, és 
jogászt is alkalmaznunk. 
 
A munkatársak az intézmény továbbképzési tervének megfelelıen teljesítették, illetve teljesítik 
képzési kötelezettségüket. 
 

A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Komló, Kossuth L. u. 103. telephelyen 
található, a Védınıi Szolgálat, a Szociális Szolgáltató Központ és a Kistérségi Társulási Iroda 
szomszédságában. (2013-tól KIK)  

 
A Gyermekjóléti Szolgálat ( továbbiakban: GyJSz ) rendelkezésére áll a Családsegítı 

Szolgálattal közösen, egy folyosórész az ügyfelek várakoztatására, egy klub az 
esetmegbeszélésre, gyermekcsoportok foglalkoztatására, kliensek fogadására kb.: 30 m².  Három 
dolgozószoba , ahol a családgondozók, asszisztensek, szakmai vezetı külön íróasztal mellett 
ügyeiket intézhetik kb.: 3 X 15 m². Egy interjúszoba, ahol az ügyfelekkel „intim” beszélgetéseket 
folytathat a családgondozó, illetve az intézmény pszichológusa és jogásza is itt fogadja heti 6 
órában ügyfeleit, valamint a Gyámhivatal által kijelölt kapcsolattartásoknak is itt adunk helyet 
kb.: 15 m². Intézményvezetıi iroda kb.: 16 m ². A munkatársak öt számítógépet használhatnak 
adminisztrációs teendıik elvégzésére, rendelkezésre áll egy telefonvonal három darab telefonnal, 
és egy telefax, internet hozzáférési lehetıség és munkánkat 1 db fénymásoló gép is segíti. 
Támop 5.2.5 keretében sikeres pályázat miatt Hosszúhetényben Magyarszéken Szászváron és 
Komlón 2011. szeptemberétıl két évig ifjúsági kluboknak alkalmas helyiségeket bérlünk a 
program futtatása miatt. ( A programról a késıbbiekben részletesen kitérünk.) 
Hosszúhetény és Magyarszék kivételével a külsı munkatársak a polgármesteri hivatalokban 
fogadhatják klienseiket, tárgyi eszközeiket is megosztva használhatják más feladatot ellátókkal.  
 Szakmai szempontból tárgyi eszközeink mennyisége, minısége kielégítı. 
Mindösszességében elmondhatom, hogy személyi és tárgyi feltételeiben a Szolgálat a feladat 
teljes körő ellátására alkalmas, a Gyermekvédelmi tv. és hatályos rendeleteinek valamint a 
szakmai módszertani levelek követelményeinek átlagosan megfelel. 
 
 
 



Ellátási terület, lakosságszám mutatói (2012 01. 01.) és ügyeleti nyitvatartási rend: 
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Szakmai tevékenység:  
 A Gyvt. 39-40. § értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás négy féle cél elérése érdekében 
teljesít különféle feladatokat: 

1. A gyermek testi- lelki egészségének családban történı nevelésének elısegítése. 
2. A gyermek veszélyeztetettségének megelızése. 
3. A kialakult veszélyeztetettség  megszüntetése. 
4. A családjából kiemelt gyermekek családjukba történı visszahelyezése 

érdekében. 
 
A fenti négy cél elérése érdekében a szolgálat prevenciós célzatú feladatokat is ellát  
a gyermekek veszélyeztetettsége kialakulásának megelızése érdekekében, így: 
 
- pszichológiai és tanácsadást, családterápiás kezeléseket, valamint szakemberekhez irányítást 

heti hat órában 
- ingyenes jogsegélyszolgálatot vehetnek igénybe klienseink heti 6 órában 
- A GyJSz szakmai vezetıje rendeleti kötelezettség miatt is részt vesz a Kábítószerügyi 

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

megelızése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. 
 
Kapcsolatot tart különösen: 
(Jelzırendszeri tagok) 
 
- a hatósági ügyintézést végzı szociális és gyámügyi szervekkel 
- a Családsegítı Szolgálattal 
- a Családok Átmeneti Otthonával 



- a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájával 
- a nevelési-oktatási intézményekkel (együttmőködési megállapodással) 
- az Országgyőlési és Önkormányzati képviselıkkel 
- a területi egészségügyi hálózattal 
- háziorvosokkal, gyermekorvosokkal 
- a Védınıi Szolgálattal ( együttmőködési megállapodással ) 
- a Szociális Szolgáltató Központtal (együttmőködési megállapodással ) 
- a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal (együttmőködési megállapodással) 
- a Nevelési Tanácsadóval 
- a rendırséggel, ügyészséggel ( bírósággal ) 
- a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórummal 
- a Vöröskereszttel 
- a mőködı civil szervezetekkel és egyházakkal 
- a lakossággal. 
 

A gyermekvédelmi törvény vonatkozó paragrafusa értelmében a gyermekjóléti szolgálat 
minden év március 31-ig a jelzırendszer tagjaival áttekinti szolgáltatási területén a 
gyermekek védelmével kapcsolatos tapasztalatokat és kijelöli a feladatokat gyermekvédelmi 
tanácskozás keretein belül.  

Ennek a feladatnak 2012-ben is eleget tettünk, a jegyzıkönyvet megküldtük az illetékes 
közigazgatási hivatal gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorának is.  

Prevenciós célzatú tevékenységeink között kiemelt feladat olyan új szolgáltatások bevezetése, 
amely a hátrányos helyzető gyermekek és családjaik életkörülményein pozitív irányban változtat 
vagy szabadidejük hasznos eltöltésében segítséget nyújt. 

Ezeket a tevékenységeket általában az intézmény szervezi s amióta térségi feladatokat is 
ellátunk, az ott élı gyerekeket is bevonjuk programjainkba. 

A programok költségeit kizárólag pályázatokból, adományokból, önkormányzati képviselık 
felajánlásaiból fedezzük. 

 
2007-ben kezdtük el szervezni a  „Biztos Kezdet” országos program keretein belül egy helyi 

klub kialakítását, melyben olyan szocializációs hátrányokkal küzdı kismamáknak nyújtunk 
szolgáltatást, akik 0-6 éves gyermekeket nevelnek és az elsıdleges szocializációjukban hátrányt 
szenvedtek. A fenti programban 12-15 fınek nyújtottunk szolgáltatást 2007. májusától heti 
rendszerességgel. 2008-ban hazai támogatásból 2 millió forintra pályáztunk sikeresen, így a klub 
heti három alkalommal 9h-13h-ig áll az ügyfelek rendelkezésére. Az intézmény költözésével a 
klub is a Kossuth l. u. 103.- ban mőködik a földszinten. 2012.ben hétfın szerdán a 0-2 éves 
korú, kedden pénteken a 3-4 éves korú, csütörtökön a korai fejlesztésre szoruló gyermekek 
vehetik igénybe a szolgáltatásokat 9h-tól 12h.-ig. Hetente 30 gyermek és szüleik látogatják 
rendszeresen a klubot. 

 
Több éve folyamatosan jelen vagyunk az iskolákban drog és más egészségkárosító szerek, 

tevékenységek, devianciák kezelésére célzott prevenciós elıadásokkal. A KEF támogatásával 
lehetıség nyílt egy ún. „prevenciós munkacsoport” kiképzésére. 14 fı láthatja el Komló és 
Térségében 2009-tıl a prevenciós feladatokat, mely a deviáns magatartások feltárását és korai 
kezelését célozza meg. Tevékenységünket 2012-ben is az iskolai védını koordinálásával az 
osztályfınöki órák terhére végeztük. Meghívásra iskolai egészségnapokon is részt vettünk úgy, 
hogy a prevenciós programot mi vittük. 



 
 Július hónapban egy héten át kispályás labdarúgó bajnokságot szerveztünk, immár 

tizedszer, „Focival a drog ellen” Kallódó vándorkupa elnyeréséért. A rendezvényen 140 gyermek 
vett részt. A munkatársak közremőködésével sikerült olyan támogatói hátteret biztosítani a 
rendezvénynek, hogy a gyerekek napi ellátását (szendvics, gyümölcs, üdítı) és a torna díjazását 
teljes mértékben, magas színvonalon fedezni tudtuk. A Komló és Térsége KEF is támogatta a 
rendezvényt. A program okán 80 gyermek tölthette egy napját fürdızéssel Sikondán és 
Magyarhertelenden. 

 Hagyomány-szerő a Gyerekek nyári pótvizsgára felkészítı korrepetálása is.  Az iskoláktól 
megkapott névsor alapján a tanulókkal felvéve a kapcsolatot, napi rendszerességgel, a 
készségtárgyakon kívül minden tárgyból felkészítettük a tanulókat. 25 gyermek vett részt a 
foglalkozásokon az iskolai visszajelzésekbıl tudjuk, hogy majdnem teljes sikerrel. Az iskolák 
nagy része idén is köszönı-levélben ismerte el tevékenységünket. 

 
2012 októberében a város és a kistérség 7-8. osztályos tanulóinak hetedszerre is rendeztünk  
a„Sétáló Ki-mit tud” akadályversenyt azzal a céllal, hogy az iskolák diákjai egyrészt megismerjék 
egymást, másrészt mivel a teljes osztály bevonható volt a programba, azt akartuk elérni, hogy 
minden gyermek érezze a saját fontosságát. Az akadályokat képezı intézmények saját 
tevékenységüknek megfelelı izgalmas feladatokkal várták a résztvevıket. A versenyen résztvevı 
intézményeket a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védınıi Szolgálat, a Múzeum, a 
Városszépítık Egyesülete, a Rendırség, az Erdészet és a Tőzoltóság képezte. A 2012 év 
érdekessége egy Spanyolországból érkezett önkéntes volt, aki angol nyelven ismertette meg a 
gyerekekkel országának jellegzetességeit. 

A programba 147 gyereket vontunk be. A nagy sikerre való tekintettel ez is olyan program, 
ami évenként ismétlıdik.  

 
Fontos tevékenységünk, hogy a városban és térségében élı fiataloknak prevenciós 

programokat nyújtó civil és nem civil szervezetekkel napi munkakapcsolatban legyünk. 
Erre többek között kiváló lehetıséget biztosít a KEF, melynek állandó és aktív tagjai 

vagyunk, és akinek szintén feladata az intézményközi szervezettség fejlesztése. 
 
 2010 szeptemberében a TÁMOP 5.2.5.-A-10/2 keretén belül pályázatot nyújtottunk be a korábbi 
program folytatásához. Célja a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek és családjaikkal történı 
nevelési oktatási intézményeken kívüli foglalkozás. Célunk, négy helyszínen( Komló 
Magyarszék Hosszúhetény Szászvár) olyan klub-bok kialakítása ahol a fent említett célcsoport 
igényeit úgy tudjuk kielégíteni , hogy szociokulturális hátrányaik a program során 
nagymértékben csökkenjenek. A megpályázott összeg ötven millió forint vissza nem térítendı 
támogatás. A megvalósítás idıszaka 2011. szeptember 1.-tıl 2013. augusztus 31. 
 Az elmúlt idıszak is bizonyítja a program szükségességét és sikerét mind a bevont 
gyermekcsoport, mind a szülık, nevelési oktatási intézmények körében. A kistérség 19 
településérıl 53 gyermek és szüleik is felejthetetlen élményben részesülhettek az alább felsorolt, 
megvalósított programokon. 
Egynapos kirándulások keretében Pécsen színházban, moziban, planetáriumban, csodák 
palotájában, Mecsextrém parkban voltak. Megtekintették Budapesten az állatkertet. Kaposváron 
és Gunarasban fürödhettek. Zengı túrán és a ligeti „ tökös nap”-on vehettek részt. Kaposvár 
mellett Patcán a Katica tanyán, Szegeden, Gyomaendrıdön egy hetes táborozáson vettek részt. 



Mindezt azért, hogy halmozottan hátrányos helyzetük ellenére olyan élményekhez jussanak, 
amelyek meghatározóak lehetnek egész további életükben.  
Havonta egy alkalommal a személyiség érését és szocializációt elısegítı valamint önsegítı, 
közösségépítı, agressziót kezelı tematikus csoportfoglalkozáson vesznek részt képzett és 
tapasztalt szakemberek irányításával. A szülıi szerepek erısítése érdekében tematikus 
foglalkozásokat szerveztünk a klubokba járó gyerekek szüleinek. A klubok napi 5 órában, heti 20 
órában foglalkoztatja a gyermekeket, idınként a szülıket, ahol a napi rendszeres tanulás mellett 
lehetıség nyílik a közös játékra, egyéni tehetség gondozásra, kreatív foglalkozásra, közösség 
fejlesztésre. A mentor tanárok és mentor családgondozók támogatásával, az egyénre szabott 
gondozói munkával biztosított az egyéni szocializációs, mentális, biológiai szükségletekbıl eredı 
hátrányok csökkentése.  
 
2012-ben is közremőködtünk a nyári ingyenes étkeztetés szervezésében és bonyolításában (350 
gyermek)  
A vidéki gyermekjóléti szolgálatok egész évben aktívan részt vesznek preventív szabadidıs 
programok szervezésében. Ebben segítségükre van a Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi 
szervezetek. 
 

Közösségi programok, prevenciós tevékenységek a kistérségben 
 

Mánfa:   
 
Nagyon fontosnak tartjuk a prevenciós célú szabadidıs tevékenységeket a fiatalok és a 
gyermekek részére. A településen ugyanis semmilyen kulturált szórakozási lehetıség nincsen. 
Ezért is jött létre már korábban a fiatalok által kedvelt ifjúsági klub és a teleház is. Ezen kívül egy 
konditerem is a fiatalok rendelkezésére áll, melyet rendszeresen használnak is. 
A közösségi és ifjúsági programokat a Kultúrház alkalmazottja, illetve egy-két helyi civil 
szervezet szervezi. 
Vannak állandó programok, amelyeket minden évben megszerveznek, illetve melyen minden 
évben részt veszünk. Ezek a következık: 
 
- Gyermekfarsang 
- Húsvéti játszóház gyermekeknek 
- Gyermeknap 
- Foci Kupa Komlón 
- Falunap 
- Kirándulások  
- Szüreti bál 
- Mikulásjárás 
- Karácsonyi mősor, csomagosztás 
 
2013-ban ismét megrendezésre kerülnek a fenti rendszeres programok. 
 
A faluban a gyermekeknek és fiataloknak szervezett szabadidıs tevékenységek preventív 
jellegükénél fogva nagyon fontosak, hiszen a településen alig van kulturált szabadidı-eltöltési 
lehetıség.   



Hosszúhetény:  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat 2012-ben is rendszeresen folytatta a ruhaadományok győjtését és 
kiosztását. Az elızı évekhez képest sokkal többen részt vettek a ruhaosztáson. Lassan sikerül 
kialakítani egy információs bázist, hogy kinek mire lenne szüksége és kinek van feleslegessé vált 
holmija. 
Tárolási nehézségek miatt csak a fellelhetıségeket és igényeket tudjuk koordinálni. 
A szolgálat részt vesz a TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0041 számú Klubhálózattal a szociális 
hátrányok leküzdéséért címő pályázatban. A pályázati pénzbıl az Ifjúsági Klub felújításra került. 
12 általános iskolás gyermek került be a pályázatba. A gyermekek harmadiktól hetedik osztályig 
járnak hozzánk, a klubba. A gyermekek amennyiben nincs iskolai elfoglaltságuk minden nap 
lejönnek. Gyakran hívják az osztálytársaikat is, akik szívesen csinálják meg a leckéjüket a 
többiekkel és utána maradnak játszani.  
Felvettük a kapcsolatot az idısek klubjával, és több közös rendezvényen voltunk. 
A klubot az általános iskolát befejezett gyerekek is használják. Megkerestek bennünket, hogy 
közös programokon vegyünk részt. Így az együttmőködés velük is megvalósult. 
 
A szolgálat részt vesz a falu és az ÁMK által szervezett prevenciós és szabadidıs tevékenységek 
szervezésében és lebonyolításában, az Óvodában szülıi értekezleten. 
Részt vettünk a Talicskatoló Olimpián, Akadályversenyen, Egészségnapon, Községi 
gyermeknapon, Kreatív mőhelyt (Farsangi készülıdés Anyák napja, Adventi koszorúkészítés) 
szerveztünk. 
A Védınıi Szolgálattal a községben véradó napok szervezésében és lebonyolításában veszünk 
részt.  
Az általános iskolában vöröskereszt szakkört vezettünk a 2011-2012-es tanévben.  
Szabadidıs programokat, balatoni nyári táborozást elsısorban az iskola (Nemes János ÁMK) 
szervez, de ebben a szolgálat is részt vett.(családok tájékoztatása, természetbeni juttatások, 
ügyintézés)  A táboroztatás minden évben megvalósul, ezen leginkább a hátrányos helyzető és 
veszélyeztetett tanulók vesznek részt, csekély anyagi ráfordítás fejében, mivel erre pályázati 
pénzek is rendelkezésre állnak. A táboroztatás augusztusban zajlott. 
Ahogy az elmúlt években is a Szolgálat tartott  korrepetálást az arra igényt tartó tanulóknak, ez 
java részt a nyári idıszakra, júliusra és augusztusra (pótvizsgára felkészítés) esett. 
 

 
Magyarszék, Mecsekpölöske, Liget: 
Részvétel a TÁMOP – 5.2.5 folytatásában 

- Kézmőves foglalkozások, gyermeknap, akadályverseny. Nyári táborozás Gyomaendrıdön,. 
A szociális nyári gyermekétkezetésben 32 gyermek kapott meleg ételt a nyári szünidı 
alatt. 

- Gyakran segítjük a családokat ruhanemővel, ha mód van rá játékkal és egyéb dologi 
juttatásokkal. (ágynemő, bútor) 

- Korrepetáláson négy gyermek vett részt, közülük három átment a pótvizsgán. 
 
Magyarhertelend és Bodolyabér: 
Részvétel a TÁMOP -5.2.5. folytatásában 

A gyermekjóléti szolgálat prevenciós célú szabadidıs tevékenységeket szervez a gyermekek 
szabadidejének hasznos eltöltése érdekében. Ezek: kirándulások, kézmőves mőhelyek, színjátszó 



szakkör, sportvetélkedık, ünnepélyek. A programok egy részén a gyermekek szülei is részt 
vesznek. 
A családgondozó segíti klienseit a különbözı pályázatok (Arany János tehetséggondozási 
pályázat, MaCiKa, Bursa, stb) elkészítésében, informálja ıket ezzel kapcsolatos lehetıségeikrıl. 
Segítséget nyújt, tájékoztat, hogy a rászoruló gyermekek hozzájussanak azokhoz a 
szolgáltatásokhoz, javakhoz, amelyek egészséges testi, mentális és erkölcsi fejlıdésükhöz 
szükségesek. 
A szolgálat a 2012-es évben ismételten pályázott a nyári gyermekétkeztetésre, ami 
Magyarhertelenden 25, Bodolyabéren 15 elsısorban 10 év alatti gyermeket érintett. 
 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 
- a Családsegítı Szolgálattal napi munkakapcsolatban állunk, mely a kliensek egy részének 

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

veszélyeztetettségének megszüntetése kiemelt feladat, óhatatlan a napi együttmőködés, 
melyet írásos formában rögzítettünk. (Együttmőködési megállapodás). A várandós kismamák 
gondozása az egyben együttgondozást is jelenthet, de a családgondozó ilyen esetben mindig 
konzultál az illetékes védınıvel. Az óvodákkal, iskolákkal való kapcsolattartásunkban 
2001.08.01. óta változásokat kezdeményeztünk. Így minden családgondozó két- három 
intézmény állandó koordinátora, ami az állandó napi kapcsolattartást célozza meg, valamint 
2002 októberétıl a GyJSz munkatársa heti rendszerességgel fogadóórát tart a nevelési és 
oktatási intézményekben. Ezt a lépést az indokolta, hogy a jelzések kb. 70%-a a nevelési-
oktatási intézményekbıl érkezik, s nem csupán az iskolai hiányzások okán, hanem 
gyermekbántalmazás, szülıi elhanyagolás, egyéb abúzusok területérıl is. Nem titkolt célunk 
az, hogy az iskolákba, óvodákba „belopjuk” a szociális munkát (iskolai szociális munka). 
Fenti rendszeresség eredményezte azt, hogy a pedagógusok ifjúságvédelmi felelısök, 
intézményvezetık együttmőködési hajlandóságot mutatnak a gyermekeink védelme 
érdekében, s mára együtt gondolkodhatunk a prevenciós megoldásról. 2010-tıl egy 
családgondozót bíztunk meg a koordinációs feladatok ellátásával a jelzırendszeri tagok 
bizalmon alapuló jobb együttmőködése érdekében. A változtatás tovább erısítette a szociális 
munkán alapuló gyermekvédelmi tevékenységet. 

- a szülıknek sok segítséget nyújtunk az iskolaválasztásban, abban, hogy a gyermekük 
képességeiknek megfelelı képzésben, a megfelelı helyen vegyenek részt. 

 
Nagy gondot jelentett számunkra a helyettes szülıi hálózat mőködtetése. 2004 augusztusában a  
Pécsi Ifjúságért Alapítvány pályázat útján nyert támogatást helyettes szülıi képzésre. A 
Gyermekjóléti Szolgálat delegált egy házaspárt a képzésbe, így 2004 decemberére két kiképzett 
helyettes szülı él Komlón. 2005 elsı félévében megpróbáltunk ellátási szerzıdést kötni velük, 
hogy elkezdıdjön a szolgáltatás. Sajnos mivel nevelıszülıi tevékenységet is ellát egyikük, így a 
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ kifogása miatt a szerzıdéskötés meghiúsult. 2008-
ban szintén toboroztunk helyettes szülıket, így Komló és Kistérségébıl 16 fınek nyújtottunk 
tájékoztatást és ajánlottunk ingyenes képzési lehetıséget, mely Budapesten a Fehér Kereszt 
Alapítvány szervezésében valósult meg 2008 ıszén. A jelentkezıkbıl 4 fı képzését fogadta el a 
szervezı, ebbıl 2 fı (egy házaspár) végezte el a helyettes szülıi képzést. A házaspár egyik tagja a 
munkatársunk, aki szándékai szerint két éven belül szeretné is az ellátást végezni  



2012-ben nem volt lehetıségünk az ellátás szervezésére, az is igaz, hogy az ellátást egy esetben 
vette igénybe egy szülı a fogyatékos gyermeke számára, akinek megfelelt a pécsi Ifjúságért 
Alapítvány szederkényi férıhelye. 
Mindazonáltal úgy látjuk, hogy a helyettes szülıi ellátást a nevelıszülıi üres férıhelyek terhére is 
meg lehetne valósítani, ha a Baranya Megyei Szakellátás vezetése erre együttmőködési 
lehetıséget adna. 2010 folyamán ennek átgondolására reális esély volt. 
Az új gyermekvédelmi koncepció az alapellátás erısítésével ezt a problémát is (reményeink 
szerint) kezelni tudja. 
Az azonban határozottan kijelenthetı, hogy az átmeneti elhelyezés kistérségi hiánya miatt, igény 
esetén egyszer sem fordult elı a szakellátási formák kényszerő igénybevétele 
 (ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel).  
2012-ben ezt a szolgáltatást a kistérségben senki nem igényelte. 
 2008. 02. 15-tıl megkezdte mőködését a Kistérségi Családok Átmeneti Otthona, így az átmeneti 
ellátást igénylı családoknak tudjuk a szolgáltatást ajánlani. 
2012-ben Komló és kistérségébıl 32 gyermeket 15 családból delegált a szolgálat. 
A CSÁO -val a kapcsolatunk írásbeli megállapodás alapján, a törvényi elıírásoknak megfelelıen, 
a szakmai szabályok betartásával történik.   

 
A gyermek testi- lelki egészségének családban történı nevelésének elısegítése miatt 

és a családjukból kiemelt gyermekek családba való visszahelyezése érdekében: 
 

2001.08.01-tıl a törvényben meghatározott kötelezettségeink szerint járunk el, így a 
Gyámhatóság felkérésére részt veszünk az átmeneti nevelt gyermekek családi körülményeinek 
felülvizsgálataiban, ezen gyermekek családját is alapellátásban gondozzuk. A fenti cél elérésének 
érdekében kapcsolatot tartunk a Gyermekvédelmi Központ illetékes családgondozójával, 
nevelıszülıi tanácsadójával, gyámmal és a gondozóhellyel.  
 
 2012-ben 128 átmeneti nevelt gyermek családjával tartottuk a kapcsolatot (a családok 
száma 73). 
  A GyJSz elsıdleges feladatai között szerepelteti a családokkal történı gondozási 
tevékenységet. 

A gondozási tevékenység a szociális munka alapelveire, módszertanára épülı gondozási 
folyamat, mely történhet önkéntes alapon alapellátásban, hatósági alapon (jegyzıi hatáskör) 
kötelezı jelleggel a védelem alá vont gyermekek családjainak esetében. A gyermekjóléti 
szolgáltatás bármilyen formája azonban ingyenes az igénybevevı számára.(Gyvt.) 

 
 Az egyéni/családi esetkezelések alkalmával a családgondozók a hozott probléma mellett 
nagy figyelmet fordítanak a kliens nem delegált problémáira is, s együtt tervet készítenek a 
megoldásra. 
 
Az átmeneti nevelt gyermekek esetében kiemelt feladat volt a gyerekek gondozási helyükön való 
meglátogatása, a család gondozása, a kapcsolattartás folyamatos biztosítása érdekében és a 
veszélyeztetı problémák leküzdése miatt. 
A 251/2006.(XXI.6.) Kormányrendelet törvényi kötelezettséget is ró a szolgálatra. 
 
 
 



A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége Komló és térségében: 
A térségi települések gondozási tevékenységének adatai, a mellékelt térségi beszámolókban is 
megtalálhatók. A táblázatok alatti megjegyzések kisebb eltérésekkel rájuk is vonatkoznak. 
 

2012.01.01- tıl 2012. 12.31 –ig 
 
2. táblázat  
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 
 Komló Mánfa H.-he 

tény 
Magyar- 
szék 

Li- 
get 

Mecsek-
pölöske 

Magyar
herte-
lend 

Bodolya-
bér 

Állandó 
lakosok 

26 235 857 3 407 1 135 430 442 688 258 

0-17 évesek 4 044 142 645 188 99 70 93 48 
Alapellátás 
 

77 0 29 15 24 4 8 6 

Védelembe 
vettek 

97 0 10 0 0 0 1 0 

Utógondozottak  1 0 0 0 0 0 0 0 
Átmeneti 
neveltek 

106 0 2 1 1 1 0 0 

 
Megjegyzések a 2. táblázathoz: 
Az utóbbi két évben a védelembe vett gyerekek aránya megnövekedett, a többi ellátotthoz képest. 
Oka a súlyos magatartászavarokból adódó teljesítményzavar, illetve iskolai problémák.( Pl.: Az 
50 igazolatlan órát hiányzó gyermekek száma közelit az 50 fıhöz .   
2010. 08. 31.-ei LXVI. tv. életbelépésével az 50 órát meghaladó igazolatlanul mulasztó 
tanköteles tanulók esetében a gyermek védelembe vételére, és az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztésére került sor. 2012. szeptember 01.-tıl a Gyvt. és rendeletének változásai miatt a 
tankötelezettségi korhatár 16. év lett. Mivel a fiatalok túlnyomó többsége az 50 fıbıl, 
halmozottan hátrányos helyzető, legtöbbször egyszülıs családból 15 év feletti, ezért a védelembe 
vétel oka az indokolatlan iskolai hiányzás volt.  A jogszabályváltozás következményeként csak a 
16. év alatti esetekben kötelezı a védelembe vétel, így a védelembe vett estek száma 2013.-ban 
valószínőleg csökkenni fog.  
 Megnövekedett a szabálysértést és bőncselekményeket elkövetı kiskorúak száma 
 
3. táblázat  
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 
 

2012.12.31. összesen Sorszám Megnevezés 
  

1. Információ 961  
2. Ügyintézés 149  
3. Segítı beszélgetés 953  
4. Továbbküldés (más int.) 161  
5. Tanácsadás 593  



6. Családlátogatás 1 107  

7. 
Elhelyezési tárgyaláson 

részvétel 
23  

8. 
Felülvizsgálati tárgyaláson 

részvétel 
159  

9. Esetkonferencia 67  

10. 
Örökbefogadással kapcs. 

intézkedés 
2  

 
Megjegyzések a 3. táblázathoz: 
-    A megváltozott KSH. Adatkérés miatt a fenti táblában az adatok gyerekenként csak egyszer 

szerepelnek, az évközi szakmai tevékenységek tényleges száma a fentiek többszöröse. A 
táblázatból inkább az szőrhetı le, hogy az önkéntes alapon mőködı szolgáltatások a kliensek 
szempontjából milyen súllyal bírnak.  Az információ, ügyintézés, segítı beszélgetés nagy 
száma és egyéb tapasztalati tényezık alapján is elmondható, hogy klienseink iskolai 
végzettsége, mikro társadalomban elfoglalt helye (izolációs hatások), a makro társadalom 
összefüggéseinek ismerethiánya miatt nagyfokú segítségre szorulnak. Hosszú gondozási 
folyamatnak kell eltelnie ahhoz, hogy egyáltalán a kliens alapvetı szükségleteihez 
hozzájusson még akkor is ha neki felróható okból ( pl. hanyagság ) kerül problémás 
helyzetekbe. 

 
Ezzel magyarázható az a tény is, hogy gondozási eseteink nagy számban hosszú lefolyásúak 

(akár több év is lehet), mert a gyermekek veszélyeztetı tényezıi tartósan állnak fent (pl. szülıi 
elhanyagolás, gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség, anyagi, megélhetési, lakhatással 
összefüggı problémák stb.). 
 
- Szakmai tevékenységünk szerves részét képezi a gondozási eseteink ügyében különbözı 

szintő döntések meghozatala. Ezeket általában a GyJSZ javaslatára a hatóság kezdeményezi, 
de a döntés elıkészítés miatt is szükség van a jelzırendszer tagjaival folytatandó 
eszmecserére. Mivel a kliensek életében sokszor sorsdöntı változást hoz egy- egy intézkedés 
(pl. családból való kiemelés), ezért az intézmény szakmai vezetése 2001.08.01 e-óta nagy 
hangsúlyt fordít az esetkonferenciák  számának növelésére, a döntés elıkészítés kapcsán. 
Célunk hogy minél körültekintıbb vizsgálat elızze meg az intézkedéseket, úgy hogy az 
ügyben érintett intézmények, személyek vállalják saját szakmai, személyi felelısségüket. 

-  
4. táblázat 

A Gyermekjóléti Szolgálatok új gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint 
2012-ben 

Kapcsolatfelvétel száma 
Sorszám Megnevezés 

  

1. Önkéntes 7  
2. Szülı által küldött 12  
3. Saját intézmény által 34  
4. Jelzırendszer által küldött 41  
5. Együttmőködésre kötelezett 4  



 
Megjegyzések a 4. táblázathoz: 
-   A jelzırendszer által küldött jelzés alapján felvett kapcsolatok számából (4. sor) 
kiemelném, hogy a jelzések 70%-a nevelési oktatási intézményekbıl, 20%-a a Védınıi Szolgálat 
által érkeznek hozzánk. 
  
5. táblázat  
Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 
 

2012. 12. 31. Sorszám Probléma típusa 
  

1. 
Anyagi (megélheti, lakhatással összefüggı 

stb.) 
313  

2. Gyermeknevelési 207  

3. 
Gyermekintézménybe beilleszkedési 

nehézség 
75  

4. Magatartászavar, teljesítményzavar 110  

5. 
Családi konfliktus (szülık egymás közti, 

szülık-gyermekek közti) 
255  

6. Szülık vagy a család életvitele 161  
7. Szülıi elhanyagolás 135  

8. 
Családon belüli bántalmazás (fizikai, 

szexuális) 
53  

9. Fogyatékosság, retardáció 42  
10. Szenvedélybetegségek 26  

    
 

 
Megjegyzések a 5. táblázathoz: 
Fenti táblázatban az adatok egy-egy gyermek összes problémájára fókuszál, itt is a trendekre 
érdemes figyelni, amelyek évek óta nem változnak.  

- Jól látható, hogy a Szolgálatot felkeresı kliensek életvezetési nehézségei öt 
problémacsoport köré rendezıdnek (anyagi, magatartászavar- teljesítményzavar, a 
szülık/család életvitele, családi konfliktusok, gyermeknevelési). 
A kérdés az, hogy vajon az anyagi megélhetési gondok tartós megléte kumulálja-e a 
magatartásbeli, a szülık vagy a család életvitelén belüli, a családi konfliktusok nagy 
számát vagy az utóbbi problémacsoportok hatnak olyan irányban, hogy a családon belüli 
rendellenességek eredményeznek tartós anyagi-megélhetési gondokat.   

- Sajnos a tartósan gondozásba vett családoknál az öt problémacsoport együttesen áll fent, 
így veszélyeztetve a családban élı gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi épségét.  

 
A fenti táblázatok figyelmes tanulmányozása révén megállapítható, hogy a családgondozók igen 
széleskörő, életbevágó problémák megoldásán fáradoznak a családokkal. 
 Nemcsak fizikai, de folyamatos szellemi, érzelmi erıforrásokat is igényel ez a munka, 
ami a személyiség nagyfokú elfáradását, károsodását is eredményezheti, ha nem fektetünk nagy 
hangsúlyt munkatársaink mentális kondícióinak folyamatos karbantartására.  



Ezért fontos, hogy munkatársaink folyamatos, a szakma módszereit, specialitásait tanító 
képzéseken, konferenciákon vegyenek részt. A 2008-as évben sikerült pályázati támogatással egy 
konfliktuskezelı tréningen nyolc munkatársunknak részt venni, így a mediáció alapjairól 40 órás 
képzésben részesültek, mely módszert napi munkájukban hatékonyan tudják alkalmazni. 2012-
ben is minden munkatársunk részt vett valamilyen speciális módszert átadó tanfolyamon. A 
Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmai mőhelysorozaton 
folyamatosan részt veszünk. 
A Baranya megyei Módszertani Központ regionális lefedettségő pályázaton nyert a TÁMOP 
keretein belül, így a 2012.-es évben ingyenes szupervízión, szakmai továbbképzésen vehettünk 
részt.  
A szociális problémák súlya a folyamatos team-munka létét követeli meg, ezért a heti 
esetmegbeszélések nélkülözhetetlenek. 
 
 
  Elmontné Popán Ildikó  Fehér Imre 
     intézmény vezetı      szakmai vezetı 
                     
    Komló, 2013 . március 4. 
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    „Olyan cselekvésre van szükség, amely nem megérzésekre épül, 
hanem a szükségletek és a problémák megoldásának tudatos és szervezett megközelítésére. 
 
                                                                       / WHO Európai Területi Iroda / 



 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az 58/ 2006. (XII. 7.) Tct.sz. 
határozatában döntött arról, hogy az addig Gondozási Központként –  Komló Város 
Önkormányzat fenntartásában – mőködı intézmény szociális alapszolgáltatási és szociális 
szakellátási feladatait a társulás fenntartásában lévı intézménye keretében oldja meg. 2007. 
január 01. megalakult a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ, jelentısen kibıvült feladatkörrel. A Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa   59/2006. (XII.7.) Tct. határozatában hagyta jóvá a Szociális 
Szolgáltató Központ alapító okiratát. 
 
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 92/B.§ (1) leírtaknak 
megfelelıen a beszámolót a fenntartó részére tájékoztatásul készítem, azért, hogy megfelelı 
információk alapján értékelhessék az intézmény szakmai munkájának eredményességét.  
A beszámoló alapját az elmúlt év során – a szakmai vezetık által – készített feljegyzések, 
értékelések és szakmai beszámolók, valamint a jogszabályban elıírt kötelezı nyilvántartások és 
adminisztrációk adatai, munkatársi jelentések, és ezen kívül személyes vezetıi tapasztalataim 
adják.  
 
 
Az intézmény fontosabb adatai: 
 
Neve:    Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
   Szociális Szolgáltató Központ 
 
Székhelye:   7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103. 
 
I. Telephely neve, címe:   „Arany Alkony” Idısek Klubja 

7300.Komló, Kazinczy u. 2-4. 
 
II. Telephely neve, címe:   Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

7300. Komló, Vörösmarty utca 3/A. 
 
III. Telephely neve, címe:   Szászvári Idısek Klubja  
     7349. Szászvár, Templom tér 4. 
 
IV. Telephely neve, címe:  Egyházaskozári Idısek Klubja  
     7347. Egyházaskozár, Fı tér 9. 
 
 
A Szociális Szolgáltató Központ vezetı menedzsmentje: 
  

Kasziba Zsuzsanna  intézményvezetı; az idısek klubjai vezetıje; 
Fülöp Tiborné házi segítségnyújtás vezetı gondozója, az intézményvezetı 

helyettese; 



Feketéné Peiszer Márta idısek klubja vezetı gondozó,  
Leimszíder Attila hajléktalanok átmeneti szállása szakmai vezetıje. 

A népesség öregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben 
világszerte az érdeklıdés középpontjába kerültek. Az ENSZ kiadványa szerint 2050-re az öregek 
aránya a népesség egyötödét fogja kitenni. Európában a népesség 36-37%-a lesz 60 éven felüli. 
Az Európa egészére érvényes általános öregedési folyamat Magyarországra is jellemzı. A 
mintegy 10 milliós létszámú népességben folyamatosan, az utóbbi években egyre gyorsuló 
ütemben csökkent a 14 éves és ennél fiatalabb korcsoport aránya, és emelkedett a 60 éven 
felülieké. A KSH prognózisa szerint Magyarországnak, így Komlói Kistérségnek is szembe kell 
néznie az elöregedés problémájával. Évrıl-évre egyre kisebb létszámú korosztályok lépnek be a 
munkaerıpiacra, miközben a 60 év feletti korosztály aránya növekszik. A népesség 
elöregedésének következtében nemcsak a nyugdíjkiadások, hanem az egészségügyi ellátások 
költségei is gyorsan emelkednek, és nı a szociális szolgáltatások iránti igény is. Ennek az 
igénynek a kielégítéséhez szükséges a szociális ellátórendszer rugalmas reagáló képességének, 
illetve a családi- és lakókörnyezetben nyújtott szolgáltatásoknak a fejlesztése. A szociális 
ellátórendszer fejlettségének egyik fontos mutatója az alapszolgáltatás rendszerének 
kiépítettsége. Ezen a területen megfigyelhetı az ellátórendszer hiánya, több esetben a települési 
önkormányzatok mulasztásos törvénysértése.  
 
Országosan, mind a települések nagysága, mind pedig területi elhelyezkedésük szerint nagy 
szórás tapasztalható az alapellátási formák kiépítettsége terén. Bár jelentıs fejlıdés tapasztalható 
ezen a területen  2007. óta, összességében megállapítható, hogy a kistelepülések tudják a 
legkevésbé teljesíteni ellátási kötelezettségeiket. Az alapszolgáltatási formák elérhetısége 
közvetve jelentıs hatást gyakorol a szakosított ellátások igénybevételére. Tekintettel arra, hogy 
az alapellátási szolgálatok hiánya miatt sokan nem jutnak a lakókörnyezetükben – az 
állapotuknak megfelelı – szociális ellátásokhoz, így kénytelenek a szakosított ellátásokat – 
különösen a bentlakásos intézmények szolgáltatásait igényelni.  
 
A kistelepülések problémája összetett jelenség, amely magában foglalja a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés nehézségeit, s amelynek eredményes kezelése komplex megoldásokat igényel. A 
lehetséges eszközök egyike a többcélú kistérségi társulások létrehozása, melyek szervezeti 
kereteket és pénzügyi ösztönzıket nyújtanak közszolgáltatások – köztük a szociális 
szolgáltatások – biztosításához. A társulás – megfelelı feltételek megteremtése esetén – célszerő 
eszköz, önmagában azonban nem elégséges a probléma kezeléséhez. 
 
A kistérségi társulások eredményes mőködéséhez nem elegendık a központi kormányzat által 
eddig alkalmazott megoldások, úgymint a jogszabályi feltételek megteremtése és a pénzügyi 
ösztönzık rendelkezésre bocsátása. Az önkormányzatok új típusú együttmőködéséhez az is 
szükséges, hogy az érintettek átlássák a társulás elınyeit, és hogy képessé váljanak az új 
helyzethez igazodó kooperatív magatartásra. Ez olyan szakmai feladat, melyhez szociális 
munkásként minden rendelkezésemre álló eszközzel hozzá kívánok járulni. Az intézményünkben 
az elmúlt idıszakban megfogalmazott szakmai cél, a kistérség településein a jó együttmőködés 
kialakítása a polgármesterekkel, a más szociális intézmény szakembereivel, és az egészségügyi 
szolgáltatókkal annak érdekében, hogy az elsı éveiben megfelelıen kialakított mőködési 
kereteken túllépve, az elkövetkezı idıszakban a szolgáltatások minıségi és mennyiségi 
fejlesztését is végre tudjuk hajtani. Szakmai célunk megvalósításában folyamatosa haladunk 
elıre. 



 
A Szociális Szolgáltató Központban folyó szakmai munka célja elsısorban az, hogy a Komlói 
Kistérség 19 településén élı idıs emberek minél tovább meg tudják ırizni önállóságukat, saját 
lakásukban élve megfelelı segítséget kapjanak mindennapi életvitelükben, és csak a legvégsı 
esetben kényszerüljenek szociális otthoni elhelyezésre. Ugyanezt a célt szolgálják az idısek 
nappali ellátását biztosító gondozási formák is. Sok éve kiemelt szakmai feladatunk a 
szociálisan rászorult emberek segítése, érdekvédelme is. 
 
A Szociális Szolgáltató Központ olyan integrált intézmény, melynek keretében több 
szolgáltatási forma kerül megszervezésre egy szervezeti keretben, de különbözı telephelyeken. 
Az integrált intézményi forma elınye, hogy szolgáltatásai – a megadott jogszabályi keretek 
között – átjárhatóak, az egyén szociális szükségleteihez igazíthatóak. 
 

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELÉPÍTÉSE 
 

Az idősek és a szociálisan rászorultak gondozását jelentő, a Komlói Kistérséget 
behálózó tevékenység öt intézményi telephely köré szerveződik. 
 
 
1./ Szociális Szolgáltató Központ 
             7300. Komló, Kossuth L. u. 103.  
             

  Feladata: Étkeztetés  
                                Házi segítségnyújtás 
                                Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
  
 
2./”Arany Alkony” Idősek Klubja 
             7300. Komló, Kazinczy u. 2-4. 
              

 Feladata:     Nappali ellátás - Idősek Klubja 

                                
3./ Hajléktalanok Átmeneti Szállása 
            7300. Komló, Vörösmarty u. 3/a. 
            

  Feladata:  Átmeneti elhelyezés  
 
4./ Idősek Klubja  
 7349. Szászvár, Templom tér. 4. 
  
 Feladata: Nappali ellátás – Idősek Klubja 
             Házi segítségnyújtás 
 
 
 
5./ Idősek Klubja  



 7347. Egyházaskozár, Fő tér. 9. 
  
 Feladata:  Nappali ellátás – Idősek Klubja 
                                  Házi segítségnyújtás 
 

A FELADATELLÁTÁST ELŐÍRÓ, MEGHATÁROZÓ 
JOGSZABÁLYOK: 

1.) 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya 
2.) 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl 
3.) 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
4.) 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvérıl 
5.) 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
6.) 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 

nyilvánosságáról 
7.) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
8.) 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról 
9.) 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl 
10.) 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételérıl 
11.) 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról 
12.) 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet A szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének 

engedélyezésérıl, és ellenırzésérıl 
13.) Szociális munkások etikai kódexe 
14.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ide vonatkozó határozatai 
15.) Komló Város Képviselı-testületének 8/2000.(v.18.) Ökr. sz. rendelete a szociális ellátási 

formákról és támogatásokról  
16.) A Komlói Kistérség szolgáltatásszervezési koncepciója 
 
A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott összes szolgáltatás tekintetében a Kistérség 

összes települése rendelkezik érvényes működési engedéllyel. 

 
A Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi szerteágazó tevékenységének bemutatását 
a könnyebb áttekinthetőség miatt településenként és szolgáltatásonként végzem. 
Először felsorolom az összes szolgáltatást, és azok szakmai jellemzőjét, majd 
településenként mutatom be a szolgáltatásokat. Minden tevékenység bemutatásánál 
kitérek a nyújtott szolgáltatás szakmai tartalmára, a szakmai létszámra, az ellátottak 
körére és létszámára, és az elért eredményekre, valamint a jövőt érintő terveinkre.  
 
 
 
 
 
 
 



A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI 
TARTALMA,  A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG SZABÁLYAI 

 
„ A szociális gondoskodás lényeges pozitív változásokat hoz az emberek életébe: 

hozzájárul ahhoz, hogy önállóan és méltósággal élhessenek.” 

     / Bányai Emőke / 

  
Étkeztetés:  
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen:  

a) koruk 
b) egészségi állapotuk 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk  

miatt.  
 
A Szociális Szolgáltató Központ a Kistérségi Társulás intézményeként, de csak Komló Város 
tekintetében látja el ezt a feladatot. Komló Város Önkormányzata szociális rendeletében 
részletesen meghatározta a szociális rászorultság  részletes szabályait, elıírta a rászorultság 
igazolására benyújtandó iratok, igazolások vizsgálatát. 
 
A szociális étkezés - szolgáltatás végleges mőködési engedéllyel rendelkezik. 
 
Az NRSZH ellenırzés nyomán 2013. jan. 01-tıl 1 fı  - szociális gondozó végzettségő – 
munkatárs felvételére került sor, mert az igénylıi létszám meghaladta az 1 fı ügyintézıre elıírt 
létszámot. Szükség volt az étel házhoz szállításának más módon történı megoldására, mert a 
hatóság az eddigi gyakorlatot – a gondozónık vitték ki a lakásra az ebédeket – nem tartotta 
szakmailag megfelelınek. 2013. január 02-tıl a szolgáltatás részére fızı vállalkozó vállalta az 
étel házhozszállítását. 
 
Házi segítségnyújtás: 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját 
lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
 
A házi segítségnyújtás során gondozóink segítséget nyújtanak:  
- az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, 
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában, 
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtásban. 
 
A szolgáltatás igénybevételét megelızıen vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás 
iránti kérelem alapján az intézményvezetı végzi el az igénylı gondozási szükségletének 



vizsgálatát. A gondozási szükséglet felmérése az elıgondozás során történik, a felmérés alapján 
az intézményvezetı igazolást állít ki a kérelmezı gondozási szükségletérıl.  
 
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelı idıtartamban, de 
legfeljebb napi 4 órában nyújthatjuk. Az ellátott kérésére a szolgáltatást a megállapított gondozási 
szükségletnél alacsonyabb idıtartamban is lehet nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát 
meghaladja, a szolgáltatást igénylıt tájékoztatjuk a bentlakásos intézményi ellátás 
igénybevételének lehetıségérıl, ebben az esetben a szolgáltatást igénylı az intézményi 
elhelyezés idıpontjáig napi 4 órában történı házi segítségnyújtásra jogosult.  
 
A szolgáltatást a város területén és a komlói kistérség területén élı igénylınek nyújtjuk. Az 
ellátotti körünkben fıleg idısek fordulnak elı, de sok fiatalabb rokkant – vagy fogyatékkal 
élınek is segítséget nyújtunk, ellátottjaink között található több pszichiátriai és - szenvedély 
beteg is. 
Mőködési engedélyünk szerint a Komlói Kistérség területén 348 fıt láthatunk el. 2012 év során 
ellátotti létszámunk további bıvítésére – az állami befogadás rendszerének stopja miatt – nem 
volt lehetıségünk.  
Az elmúlt évek során is tapasztaltuk más szolgáltatók jelenlétét is a településeinken, és ez nem 
változott 2012.-ben sem. A más szolgáltatók mőködése nem befolyásolta negatívan 
mőködésünket, sıt visszajelzések szerint korrekt és professzionális, sokrétő gondozási 
tevékenységünk széleskörő elismertségnek örvend.  
 
A házi segítségnyújtás munkacsoport irányítását vezetı gondozó végzi - az egész Kistérség 
területén - aki megfelelı szakmai végzettséggel, és több éves vezetıi tapasztalattal rendelkezik. 
Az İ feladata a munkaszervezés, a munka színvonalának egységesítése a különbözı 
településeken, az ellenırzés, az ellátotti igények és szükségletek kielégítésének megszervezése, a 
kötelezı adminisztrációk, és azok háttér analitikájának kidolgozása, és pontos vezetése, illetve, 
vezettetése.  
Az intézményi térítési díj összege: 20,- Ft volt.  
 
2007. év óta minden évben bıvítettük a házi segítségnyújtás szolgáltatásba bevont települések 
számát. A Komlói Kistérség települései közül Komlón kívül Szászváron, Egyházaskozáron, 
Magyarszéken, Szalatnakon, és Köblényben volt házi segítségnyújtás. A szolgáltatás fejlesztése 
kapcsán, új településként Bodolyabért vontuk be a rendszerbe 2008 év során. 2009-ben 
szolgáltatást indítottunk Magyarhertelenden, Magyaregregyen és Hosszúhetényben. Sajnálatos 
módon Hosszúhetényben 2011. december 31-vel megszőnt a szolgáltatásunk.  2010. év során 
elindult Vékényben is a szolgáltatás. 2011.-ben Mánfán és Mecsekpölöskén szerveztük meg a 
házi segítségnyújtást. 2012 év során Liget településen indítottuk el szolgáltatásunkat. 
 
A hatósági ellenırzés során novemberben szükségessé vált, a személyi térítési díjak 
felülvizsgálata az alkalmazott kerekítési gyakorlat miatt. Abban, a néhány esetben, ahol a 
kerekítési gyakorlat az ellátott kárára történt, - két év alatt 10-200,- Ft ig terjedı összegekrıl 
volt szó- az eltéréseket a következı havi térítési díjakból jóváírtuk.  
Felülvizsgáltuk a gondozási naplók, és a gondozási tervek szakmai tartalmát, és új formátumú, 
és tartalmi követelményő adminisztrációt vezettünk be 2013. évtıl.  
Tovább kell növelni az ellátott lakásán töltött gondozási idıt. 
 



Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 
 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás az idıskorú, valamint a fogyatékos személyek részére 
biztosított olyan ellátási forma, amelynek segítségével a fenntartható az ellátást igénybevevı saját 
lakókörnyezetében történı biztonságos életvitele, továbbá megelızhetık olyan sorozatos krízis 
helyzetek, amelyek a késıbbiekben bentlakásos intézményi elhelyezést indukálhatnak. A 
szolgáltatás a segítı munka jellegébıl adódóan szorosan összefügg, és ezért ráépül a házi 
segítségnyújtásra. A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók szakmai tapasztalatait és tudását 
felhasználva folyamatos készenléti rendszerben mőködik.  
Az alap szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylı mentális és fizikai állapota olyan 
legyen, amely lehetıvé teszi a rendszer adekvát használatát. A jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás az ellátott részére biztonságot nyújt, oldja a magánytól és a tehetetlenségtıl való 
szorongás és félelem érzését. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszervezésével a szociális 
gondozó számára lehetıség nyílik arra, hogy azonnal, vagy nagyon rövid idı alatt a szolgáltatást 
igénybevevı lakásán segítséget nyújtson egy – egy kialakult krízishelyzet megoldásában.  
 
A Komlói Kistérség területén egyszerre két településen két gondozó van ügyeletben, azért, hogy 
hívás esetén minél elıbb megjelenhessenek a segítséget kérınél és a szolgáltatás biztonságát 
szavatolni tudjuk a kistérség területén. 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtást új ellátási formaként- a szociális alapszolgáltatások 
bıvítésének céljával, - 2007. január 01-én indítottuk el a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás településein. A külföldön már jól ismert szociális szolgáltatás 
Magyarországon még csak pár éve van jelen. A térségben való bevezetésével jelentısen 
javítottuk a saját otthonukban élı idıs, és egyéb okból rászorult emberek életminıségét és 
biztonságérzetét. A 2007. évet „tanuló idıszaknak” terveztük. Ez idı alatt 54 db. készülék került 
kihelyezésre.  
2010. – évtıl a jelzırendszeres házi segítségnyújtás- a szociális törvény változása miatt - már 
nem kötelezıen ellátandó alapszolgáltatási feladat. 2009 ıszén a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be a jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
mőködtetéséhez további állami forrás biztosítására. A pályázatott megnyertük, így 2012.12. 31.-
ig 80 darab készülék fenntartására van lehetıségünk a kistérség területén.  
A sikeres pályázat feltétele volt, hogy a szolgáltatás nyújtásához rendelkezzen a Társulás a 
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, és bizonyítható szakmai tevékenységgel. A 
jelzırendszert a Body Guard Hungary Kft.-tıl béreljük. A Body Guard mőködteti a diszpécser 
központot is. 
 
2013 évre  egyenlıre június 31-ig látjuk a szolgáltatás finanszírozását, a 2012 évben (az eredeti 
szerzıdéshez képest csökkentett összegben) nyújtott támogatás idıarányos részében. A Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa határozatot hozott arról, hogy amíg 
állami támogatás érkezik a mőködtetéshez, szolgáltatásunkat fenntarthatjuk. 
 
 



A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatások:  
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı 

haladéktalan megjelenése, 
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 

megtétele, 
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése. 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászoruló: 
- az egyedül élı 65 év feletti személy, 
- az egyedül élı súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 
- a kétszemélyes háztartásban élı 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos 
biztosítását. 

 
2010 – évtıl a jelzırendszeres házi segítségnyújtás- a szociális törvény változása miatt - már nem 
kötelezıen ellátandó alapszolgáltatási feladat.  
 
 
 Az év folyamán összesen 548 jelzés érkezett a diszpécser központba. a jelzések közül 41 
alkalommal téves riasztás, 39 alkalommal teszt-riasztás volt, 117 alkalommal tényleges 
segélyhívás érkezett, melyeknél a gondozónınek a helyszínen kellet a problémát megoldani.  A 
riasztási esetek többségét a helyszínre vonuló szociális gondozó saját hatáskörében 
megnyugtatóan megoldotta. Az intézkedések során 22 esetben kellett ügyeletes orvos segítségét 
kérni és 17 esetben volt szükség a mentı hívására. 7 esetben gondozási tevékenység végzésére 
volt szükség. 22 esetben volt a riasztás oka az, hogy az idıs ember elesett, és önállóan nem 
tudott magán segíteni. 
 
Statisztikáink szerint az elızı évhez képest 50%-al nıtt az orvosi beavatkozást igénylı esetek 
száma, viszont egyik súlyosan beteg ellátottunk halála miatt közel 50%-al csökkent a gondozási 
tevékenységet igénylı riasztások száma. 
 
A felsoroltakból is látszik, hogy a rendszert az igénybevevık rendeltetésszerően használják, 
azokban a helyzetekben, amelyek számukra kezelhetetlenek. A riasztásokról minden esetben 
jegyzıkönyv készül, amelyben a gondozó dokumentálja a történteket, és a megtett 
intézkedéseket. Sok esetben mentettünk már életet a rendszer segítségével. A gondozók minden 
esetben képesek voltak a helyzetnek megfelelı adekvát intézkedések megtételére.  
 
 Nappali ellátás - Idısek klubja 
 
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı, 
- tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
- a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı 

pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 
- harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetıséget a 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik 



kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idıs 
személyeket - napközbeni étkeztetését. 

Szenvedélybetegek nappali ellátását 16 és 18 év közöttiek is igénybe vehetik azzal, hogy az 
igénybevevı jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselı beleegyezése vagy 
utólagos jóváhagyása. Ugyanakkor, ha a 16 és 18 év közötti személy a törvényes képviselı 
beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül tesz jognyilatkozatot, a szolgáltató a családdal való 
kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes gyermekjóléti 
szolgálattal.    
 
A fenntartó a szakmai programban meghatározhatja, hogy az intézmény a bekezdésben 
felsoroltak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti az Szt. 86. § 
(2) bekezdés b)-d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét. 
 
A fentiek azt jelentik, hogy a kistérség mulasztásos törvénysértést követ el, mert a szociális 
törvény szerint kötelezıen elıírt nappali ellátásokból, csak az idısek nappali ellátását 
mőködteti. 
 
Nappali ellátást az elmúlt évek során intézményünk a Komlói Kistérség három településén, 
Komlón, Szászváron, és Egyházaskozáron mőködtet. Az átszervezés kapcsán megfogalmazott 
leghangsúlyosabb feladatunk volt a vidéki intézmények kihasználtságának növelése, a 
megfelelı szakmai adminisztráció bevezetése, valamint az intézményekben a foglalkoztatás 
minıségének emelése volt. A szakmai színvonal emelését nehezítette, hogy a vidéki 
intézményekben nincs külön szakmai vezetı, az irányítói feladatokat az intézményvezetıi 
feladatok mellett én magam látom el. Mivel mindkét vidéki telephelyhez házi segítségnyújtás is 
kötıdik, hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a „távirányításhoz” meg kell találni a megfelelı 
technikát. Meg kellett tanítani a munkatársakat arra, hogy feladattól függetlenül egy-egy 
munkacsoportként tekintsenek magukra. Mindkét telephelyen meg megbíztuk egy 
munkatársunkat, az idısek klubja és a házi segítségnyújtás vezetıinek egy személyben történı 
helyettesítésével. Így a megbízott dolgozó látja el a napi feladatokban a szervezési és irányítási 
feladatokat, közvetíti napi telefonos kapcsolat során a problémákat, kérdéseket a vezetés felé, és 
számol be a végzett tevékenységrıl. Törekedtünk arra, hogy az év során közös rendezvények, 
események szervezésével elısegítsük a klubokban gondozott idısek és az ott dolgozók 
megismerkedését, és hogy a közös élmények segítségével erısítsük az ellátottak és a munkatársak 
kapcsolatait.  
 
Az év során lehetıség nyílt arra, hogy a klubok határozott idejő mőködési engedélyeit 
meghosszabbítassuk. A módosított mőködési engedélyek 2014. december 31.-ig szólnak.  
A hatósági ellenırzést követıen módosítottuk szakmai programunkat, beleírtunk, hogy az 
ellátottak által hozott étel elfogyasztására lehetıséget biztosítunk. Ezzel lehetıség nyílt a  
szociális étkezésben igényelt, vagy az otthonról hozott étel közösségben történı elfogyasztására. 
 
Új formátumú és tartalmú gondozási terv dokumentációt dolgoztunk ki, melynek bevezetésére 
2013.-tól került sor. 
 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása: 



Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti 
szállása kivételével – ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi idıtartamra teljes körő ellátást 
biztosítanak. 
Azoknak a hajléktalan személyeknek nyújt ellátást a hajléktalanok átmeneti szállása, akik az 
életvitelszerő szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. A 
hajléktalanok átmeneti szállásán – bár az intézmény az átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatási 
formák közé tartozik, - egy évnél hosszabb ideig is tartózkodhatnak a hajléktalanok. 
 
Komló városában már 1991-ben megkezdıdött a hajléktalanok ellátása. Megfelelı törvényi 
szabályozás hiányában, a kezdeti idıszakban folytatott segítı munkát a felismert szükséglet hívta 
életre. A rendszerváltás után városunkban nagyon hírtelen nyilvánvalóvá váltak azok a társadalmi 
kihívások, amelyekre megfelelı válaszokat kellett adni. Megjelent a munkanélküliség és vele 
együtt a hajléktalanság. A szociális munka fogalomkör ekkor még  
képzés.  Az ilyen jellegő segítı munka jellemzıje inkább a jó szándékú amatırizmus volt, mint a 
professzionális segítés. Ez, nem csak a mi városunkra jellemzı specialitás volt, de elmondható az 
ország egész területén meginduló hajléktalan ellátással kapcsolatosan is. Az intézmény, és a 
munkatársak szakmai tudása jelentıs fejlıdésen ment keresztül az elmúlt húsz évben.  
 
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán 24 fı részére tudunk megfelelı körülményeket biztosítani a 
Komló területén, valamint a Komlói Kistérség területén életvitelszerően tartózkodó, hajléktalan 
személyek részére a lakhatásra, valamint az intézmény életvitelszerő használatára. Segítséget 
nyújtunk a szociális munka eszközeivel a munka világába és a társadalomba való 
visszailleszkedésre, segítjük az alapvetı fizikális-, mentális-, és szociális szükségeltek 
kielégítését.  
 
Szolgáltatásaink:  
 

� egyénre szabott bánásmód, egyéni esetkezelés (esetfelelıs rendszer, utógondozás); 
� kapcsolattartás a munkaügyi központtal; 
� hivatalos ügyek intézése; 
� családi, társadalmi kapcsolatok ápolása; 
� intézményen belüli közösségi élet szervezése; 

 
Az ellátás tárgyi feltételei pályázati lehetıségek sikeres felhasználásával jelentısen javultak, és 
mind a személyi, mind a tárgyi feltételek megléte miatt az intézmény végleges mőködési 
engedélyt szerzett.      
 
Idıközben változott a szakmai létszám és szakképzettséget elıíró jogszabály, és a kötelezıen 
alkalmazandó létszám megváltozott. Az intézményben 1 fı szociális segítıvel kevesebb dolgozik 
a kötelezı létszámnál. 2012-ben és az idei évben is bértámogatott foglalkoztatással oldjuk meg 
a létszám hiányt, de 2014-re pótolni kell a létszámot, mert visszavonhatják a végleges mőködési 
engedélyünket.  
 
Az akadálymentesítés eddigi megoldása is aggályos, egy következı hatósági ellenırzés 
szempontjából. Ennek megoldására az év során felújítási pályázatot nyújtottunk be, melynek 
pozitív elbírálása nemcsak az akadálymentesítés problémáját oldaná meg, hanem az intézmény 
mőködtetésének költségeit jelentısen csökkentené. 



Új formátumú és tartalmú gondozási terv dokumentációt dolgoztunk ki, melynek bevezetésére 
2013.-tól került sor. 
 
2012 év során több ellenırzés történt intézményünknél.  
 

� A MÁK ellenırizte a jelzırendszeres házi segítségnyújtást az állami támogatás 
felhasználása és elszámolása szempontjából. Az elmúlt év igénybevevıinek aktáit 
ellenırizték tételesen. különösen szigorúan vizsgálták a szociális rászorultság meglétének 
igazolásait. Az ellenırzés végeztével – kerekítési problémák miatt – a 2011. évre 
vonatkozóan 3.600,- Ft visszafizetésére került sor. 

� NRSZH átfogó hatósági ellenırzést tartott intézményünknél. A jelzırendszeres házi 
segítség kivételével minden szolgáltatásunkat és minden telephelyünket ellenırizte az 
NRSZH munkatársa. A vizsgálat kiterjedt a munkaügyi adminisztrációra, a 
szakképzettség meglétére, a továbbképzési elıírások betartására, a szociális rászorultság 
megfelelı igazolására, valamint a szakmai dokumentációra. A szakmai dokumentációt 
illetıen szigorú vizsgálat alá került azok szakmai tartalma is.  

 
Az ellenırzés tapasztalatai nyomán megtett intézkedéseket, és változásokat a szolgáltatások 
szakmai tartalmának bemutatásánál leírtam. Az ellenırzések tapasztalatai fokozottan 
rávilágítottak arra, hogy a mindennapi szakmai munka mellett, mennyire fontos a szabályszerő és 
rendkívül pontos adminisztráció. Nagyon fontos a szabályszerő mőködés és nagy az 
adminisztrációs kihívás. Kiemelten fontos az intézményvezetı részérıl a szolgáltatásnyújtás 
elıtti vizsgálat, melyet a szociális rászorultság, vagy a jogosultsági feltételek megléte igazolására 
végez. Nagyon fontos ez, a szolgáltatások finanszírozásának biztosítása szempontjából. 
Ha meggondoljuk, hogy mindezt éves szinten – mintegy 1100 – 1200 esetben kell megtenni – 
anélkül, hogy akár csak 1 fı adminisztratív munkakörrel is rendelkezne az intézmény, (ügyintézı, 
titkárnı… stb.) látható, hogy csak hihetetlen erıfeszítések árán lehet megtenni.  
A további sikeres mőködés szempontjából nagyon fontos, hogy minden munkatársunk 
tudatában legyen annak, hogy nem elég lelkiismeretesen, jól gondozni ellátottjainkat, hanem 
ugyan olyan fontos feladat a minıségi, pontos adminisztráció is.  
Sajnos a munkatársak részérıl ellenállás tapasztalható az adminisztrációs munkával szemben, 
nehezen látják be ennek a szükségességét és fontosságát. A szakmai vezetıknek sokkal 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az adminisztráció ellenırzésére, a megfelelı, magas szintő 
szakmai tartalom kialakítására. Több munkamegbeszélés tartottunk ebben a témában. Sajnos a 
meggyızés nem elég, folyamatos, személyre szóló ellenırzés szükséges. 
 
2012.-ben változtak a normatíva lehívás szabályai. 
 
Bevezették az országos KENYSZI rendszerbe való kötelezı jelentést az egyes szolgáltatások 
igénybevételérıl. Az igénybevevık létszáma alapján történik a finanszírozás. Természetesen a 
mőködési engedélyben szereplı igénybevevıi létszámot nem, vagy csak a Költségvetésrıl szóló 
törvény szerint léphetjük túl. A napi jelentés sok plusz munkát jelent. Meg kellett szervezni azt, 
hogy minden telephelyrıl, és minden településrıl beérkezzenek a napi igénybevevıi adatok.  
Az adatok értelmezése és egyeztetése után a napi jelentést az intézményvezetı, vagy a helyettese 
teszi meg. Nagyon fontos a pontos adatszolgáltatás, hiszen ez az alapja a finanszírozásnak. 
 
 



AZ EGYES TELEPÜLÉSEKEN M ŐKÖDİ SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA 
 

Komló 
 
Házi segítségnyújtás: 
 
A munkacsoport arspoetikája: „Állandóan nagyszerő lehetıségekkel szembesülünk, amelyek 
megoldhatatlan problémáknak vannak álcázva.” 
 
                                                        / John Garder / 
 
2011 évben 109 fıt láttunk el, 2012 év december 31.-én 131 fı ellátottunk volt, 32 fı férfi, 99 fı 
nı. Az év folyamán 43 esetben szőnt meg a szolgáltatás, évközben 65 fı új igénylınk volt. 
Az igénybevevık leggyakrabban egyedül élı, egészségileg legyengült idıs emberek, illetve 
családban élık, akik napközben egyedül tartózkodnak otthon, vagy hasonló egészségi állapotban 
lévı házastársával, élettársával együtt élı személyek. A megszőnések legfıbb oka az elhalálozás, 
illetve az intézménybe költözés volt. 
Az elızı évekhez hasonlóan még mindig kevesebb férfi igényli a szolgáltatást, bár arányuk az 
ellátotti létszámban emelkedést mutat.  Tapasztalataink szerint a férfiak sokkal nehezebben 
fordulnak segítségért hozzánk, viszont aki bekerül a szolgáltatásba, nagyon hamar elfogadja a 
gondozónı segítségét.  
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2011 év 2 fı 44 fı 11 fı 35 fı 17 fı 109 fı 
2012 év 3 fı 52 fı 2 fı 45 fı  29 fı 131 fı 
 
A táblázatból megállapítható, hogy 2011 évhez képest komlón nıtt az ellátottak száma, és 
jelentısen nıtt a gondozási látogatások száma is , ami fıként az igénylık korosodásából és 
egészségügyi állapotából adódik. 
 
Az elızı évhez képest nem növekedett a szakdolgozói létszám. A vezetı gondozó irányításával 
11 fı gondozó, és 8 fı társadalmi gondozó végzi a városban a segítı tevékenységet. A 
szakképzettségi arány megfelelı a munkacsoportban. A társadalmi gondozók bevonása tette 
lehetıvé Komlón és más településeken is a gondozás iránti magasabb szükségletek kielégítését, 
valamint segítette az állami források további bevonását a szolgáltatás finanszírozásába.    
  
A házi segítségnyújtás során leggyakrabban elıforduló betegségcsoportok: hypertónia; ISZB; 
agyvérzés utáni állapot; diabetes; ízületi bántalmak; pszichiátriai betegségek (dementia); 
halláskárosodás; látás csökkenés; alkoholbetegség; általános érelmeszesedés; daganatos 
megbetegedések; stoma. 
 
Ellátottjaink életében a problémák halmozottan jelentkeznek. Nem csak a magas kor, a fájdalmas 
– sokszor visszafordíthatatlan – súlyos betegségek, hanem kapcsolatrendszereik meglazulása, 



széthullása, anyagi nehézségek, mozgáskorlátozottságuk, az ügyek intézésében való járatlanságuk 
nehezítik életüket. Az elıbbieknek megfelelıen a gondozási tevékenység is sok esetben rendkívül 
összetett, az élet minden területére kiterjedı segítségnyújtás. 
 
2011 évben 22 fı részére, 2012 évben 29 fı részére vittük házhoz az étkezést. Az étel házhoz 
szállítása nagyon sok idıt vett igénybe. 2013 évtıl a kiszállítást a fızést vállaló vállalkozó oldja 
meg, így a gondozóknak több idejük marad a gondozási munkára.  
Nehezíti a munkaszervezést, és sok értékes idıt veszítenek gondozóink a buszjáratok ritkítása 
miatt. Sok a várakozási idı, illetve sokat gyalogolnak a gondozók a ritka buszjáratok miatt, így 
a közlekedés sok értékes idıt vesz el a gondozástól. 
 
Együttmőködés más szolgáltatókkal, civil szervezetekkel: 
 

� A családsegítı szolgálattal együttmőködve segítettük 8 fı ellátottunk életvitelét. 
Munkakapcsolatunk jól mőködik, mind a vezetıi, mind a munkatársi szinteken. 
Jelentısen megkönnyíti az együttmőködést az, hogy egy épületben dolgozunk. 

� A komlói idısek otthonaiba rendszeresen nyújtunk be elhelyezési kérelmeket az idısek 
ügyintézését segítve. Az információáramlás és a szakmai kapcsolat mindegyikkel 
megfelelı, a személyes vezetıi kapcsolatok felhasználásával több idıs ellátottunk 
biztonságos elhelyezését segítettük.  

� A háziorvosokkal, szakorvosokkal, körzeti ápolókkal szinte napi kapcsolatban vagyunk. 
Hangsúlyt fektetünk a jelzırendszer megfelelı mőködtetésére, valamint arra, hogy az 
orvosok kéréseit, utasításait maradéktalanul teljesítsük. az évek során elértük, hogy 
partnerként kezelnek bennünket, betegeik segítésében. 

� A szakápolói szolgálattal is szoros együttmőködésben dolgozunk. Gyakran elıfordul, hogy 
egészségügyi végzettséggel rendelkezı gondozónı veszi át egy-egy ellátott seb-kezelését, 
ha már a háziorvos által elrendelhetı ingyenes vizit-keret lejárt. 

� A Katolikus Caritassal is több esetben együttmőködtünk. Az együttmőködés kölcsönös 
segítségnyújtáson alapul. 

� A Komlóért Egyesülettel kapcsolatunk igen gyümölcsözı. Az egyesület támogatja 
intézményeinket, segíti pályázataink megvalósítását. Köszönhetı ez annak is, hogy több 
munkatársunk aktív tagja az egyesületnek. 

 
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal és az önkormányzat Szociális Irodájával az év 
során kétszer osztottunk élelmiszer-adományt közösen, közel 60 fı ellátottunk kapott kétszer 
élelmiszer csomagot. 
 
Az év negyedik negyedében 3 fı munkatársunk küszködött hosszan tartó egészségügyi 
problémákkal. Az ı helyettesítésük jelentıs többletterhet rótt a munkacsoportra. helyettesítésükre 
6 órában táppénzes helyettesítıt alkalmaztunk. Az év során leszámolt dolgozóink helyett 3 fı új 
munkatársat alkalmaztunk. Jelenleg 3 fı szakképzetlen dolgozónk szociális gondozói képzésben 
vesz részt. A fent felsoroltak nehezítették a munkacsoport munkáját, az új emberek betanítása, a 
munkacsoportba való beépítése is sok energiát felemésztett. A csoport kapcsolati dinamikája 
kissé felborult idı kell az újbóli összerendezıdésre.  
 
2013 évben szükség van a munkacsoport tagjainál a kidolgozott, új szemlélető adminisztrációs 
elvárások elfogadtatására. Szükséges, hogy a csoport vezetıje kapcsolattartási és ellenırzési 



technikáit átalakítsa, fejlessze, és rendszeresség tegye, annak érdekében, hogy a munkacsoport az 
új elvárásoknak meg tudjon felelni.  
 
Étkezés: 
 
Az étkezést igénylık  száma 2011. dec. 31-én 125 fı volt, 2012. december 31.-én  140 fı volt. 
111 fı saját maga vitte el a kiszolgáló helyekrıl az ebédet, 29 fı részé-re a házi gondozók 
szállították ki az étkezést. Az étkezés házhoz szállításának díja 2012 évben is hasonlóan magas 
volt, mint az elızı évben, így csak azok vették igénybe az étel házhoz szállítását, akik egészségi 
állapotuk miatt egyáltalán nem voltak képesek az ebédért eljárni. Az ebédvitelek sok idıt 
vetteknek el a gondozási tevékenységektıl, mivel továbbra is busszal kellett megoldanunk a 
szállítást. 
 
A fenti problémát kezeljük 2013.-tól úgy, hogy az étkeztetésre szóló közbeszerzést a fenntartó- 
az igény szerinti – házhoz szállítás biztosításával írta ki. A közbeszerzési kiírást a Tánczos és 
Társa Praxis Bt. nyerte meg, így İ fogja biztosítani az étel házhoz szállítását. 
 
Az igénybevevık köre egyrészt az igen csekély jövedelmő igénylıkbıl, (az étkezést igénylık 
47%-ának az egy fıre jutó jövedelme nem érte el a havi 28.500,- forintot), másrészt az idıs, 
beteg – fıleg egyedül élı emberekbıl, harmadrészt a pszichiátriai betegekbıl, és a hajléktalan 
személyekbıl tevıdik ki.  
A szociális rászorultság szabályait Komló város szociális rendeletében részletesen szabályozza. A 
szociális rászorultságot az intézményvezetı minden esetben vizsgálja.  
 
 
 

 

 
 



Látható, hogy a kérelmezık 44 %-a kifejezetten az egészségügyi állapota alapján szorul rá az 
étkeztetésre. A koruk alapján szolgáltatott étkezés esetében nem vizsgáljuk az egészségi 
állapotot, de az ebbıl a csoportból kikerülı igénylık több mint a fele 75 év feletti kort betöltött. 
 
 
A fızıkonyha  dolgozóival jó a munkakapcsolatot alakítottunk ki.  Az esetleges igénybevevıi 
panaszokat, vagy az igénybevételi változásokat, rugalmasan kezelik.  
Az igénybevett étkezés napi adminisztrációját, (a jogszabályilag elıírt igénybevételi naplót) az 
étkezési ügyintézı vezeti. Az étkezés rendelésének nyomon követése az étkezési nyilvántartó 
segítségével történik. Az ügyintézı az étkeztetéssel kapcsolatos ügyeken kívül kezeli a pénztárt, 
és intézi a munkaügyi adminisztrációt is. Munkája igen sokrétő, csak nagy erıfeszítés árán tud 
eleget tenni feladatainak. 2013 évtıl 1 fı 4 órában foglalkoztatott szociális segítıt alkalmazunk, 
ami segíti a megfelelı feladatellátást. 
Az étkezési ügyintézı rendelkezik a képesítési elıírásokban meghatározott szakképesítéssel. 
 
 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 
 
 
2012. december 31.-én a Szociális Szolgáltató Központ által mőködtetett jelzırendszeres házi 
segítségnyújtásban Komlón 52 db készülék volt kihelyezve. Az igénylık átlag életkora 78 év. 
9 férfi és 43 nı veszi igénybe ezt a szolgáltatást.  
 
Komlón, az év folyamán 98 esetben történt segítségnyújtást igénylı segélyhívás.  Ebbıl 18 
esetben kellett az ügyeletet értesíteni és 11 alkalommal kellet mentıt hívni az ellátotthoz, a többi 
esetben a gondozónı meg tudta oldani a problémát.  
A riasztások 30% - a munkaidıben, 70 %-a munkaidın kívül történt. a segítséget kérések 30%-a 
az éjszakai órákban történt. Az esetmegoldás módja az összes intézkedés arányában: 
 
 
 

 

 



 
A jogszabály által elıírt adminisztrációkat, - segélyhívási jegyzıkönyv, havi zárás, adatlapok,- 
rendszeresen vezetjük. A készenléti táska tartalmát folyamatosan ellenırizzük, esetleges 
hiánypótlásokról gondoskodunk. 
 A készenléti ügyeletet a házi segítségnyújtás munkacsoport tagjai 24 órában folyamatosan 
ügyeleti beosztás alapján végzik.  Jogszabályi kötelezettség miatt a riasztást követıen maximum 
30 perc alatt kell kiérnie a segítséget nyújtónak a helyszínre. a komlói munkacsoport nemcsak 
Komlón, de Mánfán, Hosszúhetényben, Magyarszéken, Magyarhertelenden, és Mecsekpölöskén 
is ellátják a jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladatait.  Társadalmi gondozók segítségével – 
személygépkocsival történı szállítás - oldjuk meg a helyszínre való gyors eljutást.  
 
 
Idısek nappali ellátása: 
 
 
„Arany Alkony” Id ısek klubja: 
 
A munkacsoport John Wesley idézetét tekinti hitvallásának: 
 
                              „ Tégy meg minden jót, ami tıled telik, 
   Amilyen eszközzel csak tudod, 
    Amilyen m ódon csak tudod, 
     Ahol csak tudod, 
             Akivel csak tudod, 
                                           Ameddig csak tudod.” 
 
 
 
Az idısek klubjában 2011-ben 32 fı fıleg idıs embert látunk el. A legfiatalabb kliensünk 40 év 
alatti, a két legidısebb 89 éves. A nemek szerinti megoszlás: 8 férfi, 24 nı.  
Mőködési engedélyünk 20 fı folyamatos ellátására szól.  
 
Az intézmény közvetlen környezetében lévı utcák a város slummosodott területét jelentik, az itt 
élık a helyi társadalom marginalizálódott rétegét alkotják. Intézményünk az utolsó megmaradt 
intézmény ezen a környéken.   
Munkanapokon 7 – 15 óráig tart nyitva az idısek klubja. Büszkeségünkre az idısek klubja évek 
óta teljes kihasználtsággal mőködik jelezve azt, hogy jelentıs az igény a szolgáltatás iránt és azt 
is, hogy az általunk segítettek –és az intézménybe látogatók – megelégedéssel viszik tovább jó 
hírünket. Az étkezési feladat megszőnésével az idısek klubja elveszítette az egyik fı vonzerejét, 
ezért az elmúlt évek során kiemelt feladata volt a munkatársaknak, a szolgáltatás népszerősítése. 
Jó programok szervezésével, nyílt napok rendezésével ügyesen oldották meg a feladatot. 
Problémát jelent viszont az, hogy az új ellátottak köre zömmel a Kazinczy utcából tevıdik ki, 
más szocio-kultúrális közegbıl, más igényekkel, más problémákkal, mint a régi ellátottak. 
Jelentıs szakmai kihívást jelent az eltérı élettörténető, életvitelő, és eltérı vallási, kulturális 
hátterő emberek csoportjából közösséget teremteni. 
 
 



 

 
 
 
 
Látható, hogy az ellátottak igen jelentıs része - 53 %-a - igen alacsony jövedelembıl él. 
Számukra a mindennapok, a megélhetéssel kapcsolatos állandó aggódással telik. A  számukra 
nyújtott  klasszikus gondozási tevékenységek nagymértékben kiegészülnek a szociális 
ügyintézési és érdekvédelmi tevékenységekkel.  
 
Nagy többségük egyedülálló, - lakásában egyedül él,– de többen rendszeres kapcsolatot tartanak  
fenn a családtagjaikkal.  
 
A jogszabályi feltételeknek megfelelı esetekben idıseinknek a jogosultságokhoz való 
hozzájutásban jelentıs segítséget nyújtunk. Ellátottjaink több mint a felének igen alacsony 
jövedelembıl kell megélnie. Fontosnak tartjuk azt, hogy életvitelükhöz megkapják mindazt a 
pénzügyi támogatást, amire a szociális rendszer lehetıséget ad. Szociális helyzetükön a 
különbözı, önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások ügyintézésében tudtunk segíteni. 
Többen részesülnek közgyógy-ellátásban, lakásfenntartási támogatásban, közlekedési 
támogatásban, fogyatékossági támogatásban. Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól több alkalommal 
kértünk egyszeri emelést, illetve segélyt. 
 
Ellátottjaink körében „természetesen” megtalálható az összes idıskorra jellemzı betegség, és 
minden esetben halmozottan. A mozgásszervi betegségek szinte minden esetben jelen vannak, és 
jelentısen megnehezítik idıseink önálló életvitelét. Több ellátottunknál jelentkeztek 
idegrendszeri betegségek, melyek szellemi hanyatlással, demencia kialakulásával járnak. Az 
ellátottak 20%-a szenved valamilyen pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségben, több esetben 
mutattak suicid késztetésre utaló jeleket. Mindez igen jelentıs egészségügyi gondozási 
tevékenységet igényel, melynek a célja, az ellátott állapotának figyelése, a háziorvos informálása, 
az egészségügyi állapot rosszabbodásának megakadályozása. 
 



Lehetıséget biztosítunk a személyi higiénével kapcsolatos igények kielégítésére (fürdés, mosás), 
amivel több ellátottunk is él. Segítséget nyújtunk a szakorvosi rendelésekre, a kórházba, a 
különbözı vizsgálatokra való eljutáshoz, segítünk a hivatalos ügyek intézésében.  
 
A szakmai igényesség megköveteli, hogy folyamatosan színesítsük a foglalkoztatást, változatos, 
egyénre szabott lehetıségeket adjunk az aktivitás megırzéséhez, és fenntartásához. Különösen 
nagy kihívást jelentett a kollégáknak, hogy a demencia, a leépülési folyamat, különbözı 
szakaszában lévı ellátottjaink részére inger gazdag környezetet biztosítsanak, segítsék a 
személyiség identitásának minél tovább való megırzését. Ezzel együtt olyan gondozást 
biztosítsanak, amely szeretetet és biztonságot nyújt ellátottjainknak.  
Az igénylıi kör átalakulása miatt az itt dolgozó munkatársaknak át kellett gondolnia az 
intézményben folyó foglalkoztatást, mentális gondozást. Új közösségépítı tevékenységet kellett 
elkezdeni. Reméljük, a jövıre nézve eredményesek lesznek ez irányú törekvéseik.  Az év során 
hagyományoknak megfelelıen az intézmény szervezte meg az idısek hónapja rendezvény 
sorozat kapcsán a „Ki mit tud?”-ot. A testvér klubok idısei is nagy kedvvel és szép 
eredményekkel szerepelnek már ezen a rendezvényen.  
 
Két fı dolgozó látja el a feladatot. Mindkettı rendelkezik szakképzettséggel. Két évvel ezelıtt 
megváltozott a vezetı gondozó részére elıírt szakképzettségi követelmény. Hiába felsıfokú 
végzettsége, a vezetı gondozói feladatok ellátásához megfelelı képesítése nincs. Az elmúlt évek 
során többször egyeztettünk a vezetıi tevékenység tartalmáról, a vezetıi készségek fejlesztésének 
szükségességérıl. Elismerve vezetı munkatársam szakmai múltját, azt gondolom, hogy az 
esetleges hiányosságok, vagy a képzettség nem megfelelısége okán, nem venném át a közvetlen 
szakmai irányítást az idısek klubjában addig, amíg nem muszáj, mert az intézményvezetıi 
feladatok így is jelentıs leterheltséggel járnak. 
 
Az intézmény több tekintetben nem felelt meg a végleges mőködési engedély megszerzéséhez 
szükséges tárgyi feltételeknek. 2014. december 31-ig meghosszabbította az engedélyezı hatóság 
a mőködési engedélyünket. Eddig az ideig kellene megoldani az intézmény teljes 
akadálymentesítését, és a vezetı gondozó szakképzettségi problémáját. 
 
 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása: 
 
                                    „…oly törékeny a  szennyek alatt  
                                              fekvı dohot hörgı élet 
                                             oly esetlen a sötétbe zárt 
                                            lélek, mit durván fednek 
                                 mocsok –tenger árnyaiból megszıtt plédek… 
                                 …oly szomorú a szégyen szolgájának lenni… 
                                         a semmi közepében lakni…” 
                                                                    
                                                                                     / Rhorer Viktor/ 
 
 
 



A hajléktalanság olyan általános komplex hiányállapot, melybıl az emberi lét legalapvetıbb 
elemei szorulnak ki.  

• a munka,  
• a lakás. 
• a (fizikai és lelki) egészség,  
• az interperszonális kapcsolatok, 
• a társadalmi megbecsülés. 

Ez az öt hiány olyan egymásba illeszkedı, általános deprivációként jelenik meg, melynek egyes 
elemei, nemcsak önmagukat, hanem egymást is folyamatosan erısítik, egyre súlyosabb és 
kilátástalanabb helyzetet teremtve. A hajléktalan ellátásban kiemelten fontos, hogy a kliens 
bizalommal fordulhasson az ıt segítıhöz, ezért egyéni kliens-vezetést alkalmazunk. 
 
 
Ellátottak jellemzıi (létszám, életkor, betegségek, szociális helyzet): 
 
Az átlagos létszám 2011. évben 24 fı volt.  
Az intézmény ellátottjai között a jellemzı életkor 45-62 év, amely, mintegy kétharmadát teszi ki 
ellátottjainknak. Emelkedı tendenciát mutat az e fölötti korcsoport megjelenése az ellátásban. 
Örvendetes, hogy viszonylag kevés a 25 év alatti kliens.  
 

 
 
 
 
Bent lakóink közül csak 7-8 fı alkalmas bármilyen munka végzésére. A többiek szinte a  
rendszerváltás óta hajléktalanok, így már koruk és betegségeik miatt munkavégzésre 
alkalmatlanok. Ellátottjaink között halmozottan jelennek meg a szenvedély betegségek, a 
pszichiátriai betegségek, a szív –érrendszeri betegségek. Két fı súlyos daganatos betegséggel 
küzd, hárman tüdıbetegek. Folyamatos orvosi ellenırzésre 15 fı szorul, közülük a szociális 
munkások 5 fı napi életvitelét is kell, hogy segítsék. Ezeknek az embereknek hajléktalanok 
ápoló – gondozó otthonában lenne a helyük, de ilyen intézmény nagyon kevés van, így 



munkatársaink gondoskodására szorulnak. Az intézmény ellátottjainak háziorvosi ellátásáról Dr. 
Márki Tibor gondoskodik. 
 
 

 
 
 
 
Az ellátás biztosításában jelentıs problémát okoz, hogy a szállón lakó, folyamatos törıdést 
igénylı kliensek száma évek óta magas. Tekintve, hogy az ilyen típusú intézményben csak 
önálló életvitelre alkalmas hajléktalant láthatnánk el, ez jelentıs problémákat okoz. Statisztikai 
adatokból már kimutatható, hogy Magyar országon az évekkel ezelıtt elkezdıdött szociális 
vállság jelei mutatkoznak a Komlói Hajléktalanok Átmeneti Szállásán is. Megjelentek az 
alacsony jövedelemmel rendelkezı, idıs emberek, a jövedelemmel nem rendelkezı, családi 
problémákkal küzdı fiatalok, és az egészségügyi ellátórendszerbıl kikerülı betegek, a 
pszichiátriai ellátó rendszer hiánya miatt a pszichés betegek. Megsokasodtak az olyan segítı 
tevékenységek, melyek az intézmény alap profiljából egyáltalán nem, de az élet által produkált 
problémákból következnek. Ezek a segítı folyamatok a következık:  

- élelmezés (boltba járás, étkezésben segítségnyújtás)  
- tisztálkodás (fürdetés, mosás) 
- gyógyszerelés 
- egészségügyi ellátás megszervezése (kapcsolattartás háziorvossal, betegszállító rendelés, 

egészségügyi intézménybe delegálás, stb.) 
- pénzkezelés (térítési díjak, étkezési díjak befizetése, szükségletek anyagi fedezése). 

 
Nagy kihívást jelentett mindez a munkacsoport részére, nem csak az újszerő feladatok miatt, 
hanem azért is, mert Szociális Szolgáltató Központot érintı megtakarítási kényszer miatt. 2009. – 
ben a munkacsoportban létszámcsökkentést hajtottunk végre. Az intézmény folyamatos nyitva 
tartásához szükséges létszám a munkaügyi központ által nyújtott pályázati programok keretében 
foglalkoztatott szociális segítık alkalmazásával valósult meg. A fent megjelölt módon sikerült 
megoldani a folyamatos nyitva tartást, és megfiatalítani az állományt, de sajnos, mind szakmai 
tudásban mind tapasztalatban, kevésbé felkészültek voltak az új kollégák. Betanításuk újabb és 



újabb energiát vont el az amúgy is többletfeladatokat ellátó szakemberektıl. Mindez újabb 
terheket rótt, a munkacsoport szakembereire. Az év során egyik munkatársunk két hónap fizetés 
nélküli szabadságon volt. Helyettesítését a munkacsoport oldotta meg.  
 
December hónapban 26 klienst láttunk el. A téli krízis idıszak alatt engedélyezett létszámon felül 
7-8 hajléktalant fogadunk be szállásunkra. İk év közben szívességi lakás illetve kert - használók, 
akik a hideg beálltával fedél nélkül maradnak.   
 

 

 

 

Kék: ellátott Piros: Krízisben ellátott Zöld: utógondozott 

 

Az átmeneti szállás szolgáltatásait igénybe vevık az elvégzett gondozási tevékenység alapján 
három csoportra oszthatók. 
 
Ellátott: átmeneti szállás 24 engedélyezett férıhelyén lévı ellátott hajléktalanokkal végzett napi 
gondozási munka. 
 
Krízisben ellátott: jellemzıen a téli krízisben veszik igénybe az intézmény (hotel) szolgáltatását. 
Önellátásra és önálló életvitelre képese, saját, vagy bérelt lakhatással (kerti fa bódé illetve 
téglaépület, aminek főtése nem minden esetben megoldott) rendelkezı személyek. A téli, nagyon 
hideg idıszakban szezonszerően illetve alkalmilag jelennek meg a hajléktalan szálláson. Amint 
ez idıjárás lehetıvé teszi, távoznak. 
 
Utógondozott, kapcsolattartó: ide sorolhatók azok, akik a szálló szolgáltatása közül csak 
néhányat vesznek igénybe. Az intézmény lakói voltak, de önállóan megállnak már a lábukon, 
viszont fontosnak érzik a folyamatos kapcsolatot az intézménnyel. Bejelentett lakcímmel nem 
rendelkeznek, vagy bejelentett címük a hajléktalan szálló.  
 
Jellemzıen igénybe vett szolgáltatások: 



� heti 1 alkalommal fürdés 
� mosás 
� küldeményeik átvétele 
� telefon használat indokolt esetben 
� üzenetek átvétele 

 
 

 

 
 
 
Látható, hogy ellátottjaink jelentıs hányada alul képzett, de sajnos az İ esetükben, koruk, és 
betegségeik miatt nem gondolkodhatunk továbbképzési programokban. Egy jelentıs részüknek 
van ugyan szakmája, de szakmai tudásuk az elmúlt évek alatt megkopott, illetve az idık során 
elavulttá, használhatatlanná vált. Ellátottjaink már sok éve a lét peremére szorult, legtöbbjüknél 
jelentıs pszichés beszőkülés, vagy szenvedélybetegség kialakulása figyelhetı meg, ami 
nagymértékben csökkenti az esélyeiket az esetleges munkavállalás szempontjából. 
Mindezek ellenére eredményeket mutathatunk fel munkánk során. Eredménynek értékeljük, hogy 
24 ember számára az intézmény biztonságos és kultúrált lakhatási körülményeket tud teremteni. 
Az intézmény kihasználtsága 100%-os. Az elmúlt évek adatait átnézve, elmondható, hogy az 
ellátottak 20%- a került ki hosszabb- rövidebb idıre az ellátásból. (1-5 év). A kikerülés 
lehetıségét többségében élettársi kapcsolat kialakítása, munkalehetıség, kisebb hányadában 
állapotának megfelelı intézménybe juttatás teremtette meg. Mindegyik esetben a szociális segítı 
munka eszközeit, és kapcsolat rendszereinket használva tudtuk segíteni a kikerülést. A 
„támogatott lakhatási program” keretében (országos projekt, melyre már kétszer sikerrel 
pályáztunk) segítettek közül öten tartósan önálló életet élnek. Többek esetében az utógondozást 
eredményesen alkalmazzuk.  
Korábbi pályázat segítségével az ellátottak részére „szabályozott” internet használati lehetıséget 
biztosítunk. Sok ellátottunk használja már az internetet, ami az İ esetükben több téren is 
hasznos. Segíti az információk rendelkezésre állását, a munkakeresést. Az internet használatával 
az idejük hasznos eltöltésével csökkent az az idı, amit az utcán, esetleg kocsmában töltöttek. 
Többen ismeretségi kapcsolatot is ápolnak a net segítségével.  



A munkatársak, a folyamatos képzés - és továbbképzésnek köszönhetıen mára már megfelelı 
szintő szakmai tudásra tettek szert, alkalmasak az eredményes esetmenedzselésre, széleskörő 
szakmai kapcsolatokat alakítottak ki. A klienseket tekintve esete válogatja, hogy melyiknél mit 
tekintünk eredménynek. Egyes esetekben eredmény az, ha biztonságos lakhatást és életvitelszerő 
használatot tudunk biztosítani az intézmény keretein belül. Máskor az esetfelelıs és a kliens 
együttmőködése kapcsán reális és elérhetı célként fogalmazható meg, a munkahelytalálás, és az 
önálló életvitel megteremtése. Eredménynek tekintjük azt is, hogy lakóink többsége rendszeresen 
fizeti az intézményi ellátásért a térítési díjat, nagy többségük rendszeresen igénybe veszi a 
Központ által biztosított szociális étkeztetést, ami szintén térítés köteles. Az elmúlt évek során 
közösen dolgoztak a szálló festésén, közös munkával alakították ki az új dohányzó helyet, többen 
rendszeresen segítenek a szomszédos idısek klubjában. Évente 4-5 fı rendszeresen részt vesz a 
közfoglalkoztatási programokban is. Az itt lakók kisebb, közös céljaik elérése érdekében – 
többször kezdeményeztek közös győjtést járandóságaikból. Mindez azt mutatja, hogy a kitartó és 
céltudatos szociális munka eredményeként elmozdultak (a társadalom által korábban 
támogatott) „nekünk ez jár” felfogásukból.  
 
A Szociális Szolgáltató Központ az év folyamán pályázatot nyújtott be, mely az intézmény 
korszerősítését tőzte ki célul. A pályázat – információink szerint – befogadást nyert, de az 
elbírálásáról már hosszú idı óta nem kaptunk értesítést. Pályázati támogatás esetén az alábbi 
célokat kívánjuk megvalósítani: 

• Az épület energia takarékosságának kialakítása: 
o nyílászárók cseréje, födém, és homlokzati szigetelés; 
o napkollektoros meleg vízellátás kiépítése, jelenlegi gáz főtırendszer 

modernizálása; 
o energiatakarékos idızítıvel ellátott csap, és zuhanyszerelvények kialakítása; 
o épület burkolatainak cseréje, az udvar rendezése, akadálymentesítési  problémák 

megoldása; 
o az intézmény eszközeinek cseréje, konyha átalakítása; 
o digitális megfigyelı kamera rendszer kialakítása; 
o képzések megvalósítása az ellátotti csoport, valamint a munkacsoport részére. 

 
A pályázat megvalósítási értéke:  25.000.000,- Ft 

 
A segítı folyamat partneri viszony, melynek eredményessége a segítı és a segített felelıs 
hozzáállásán múlik. Munkatársaink maradéktalanul magukénak vallják azt az elvet, hogy 
„kigondozást” a kliens ellátásba kerülésének pillanatában meg kell kezdeni.  
Hosszú évek tapasztalata, hogy minél hosszabb idıt tölt el valaki az ellátásban, annál nehezebb 
„megmozdítani”, elindul az úgynevezett „hospitalizációs folyamat”. Azt azonban egyre inkább 
tudomásul kell vennünk, hogy ellátottjaink jó része nem alkalmas önálló életvezetésre. Nyilván, 
a koruk, illetve betegségeik következtében önellátási képességeiket elvesztett lakóink már nem 
lesznek alkalmasak a „kigondozásra”, az ı esetükben az  intézményi elhelyezésük lenne a 
megoldás. Mivel országosan igen kevés hajléktalanokat ápoló-gondozó otthon van, és a 
pszichiátriai intézetek számát is jelentısen csökkentették (miközben a pszichiátriai problémákkal 
küzdık száma folyamatosan emelkedik) eléggé kilátástalannak tőnik ez a törekvésünk. Ennek 
ellenére néhány esetben sikerült beteg ellátottjaink részére megnyugtató elhelyezést találnunk. 
 
 



Magyarszék 
 
Házi segítségnyújtás: 
 
Az ellátotti létszám 2012. december 31.-én 12 fı, 1 férfi és 11 nı. Az átlag életkor 73 év. 1 fı 
szakképzett gondozónı és 1 fı társadalmi gondozó végzi a házi segítségnyújtás feladatát ezen a 
területen. 
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 1 fı 2 fı 0 fı 3 fı  6 fı 12 fı 
 
A gondozási tevékenység sokat változott az elızı évekhez képest, mert jelenleg kisebb az igény 
az egészségügyi gondozásra – az ellátottak cserélıdése, illetve idısek otthonába költözés miatt – 
de jelentıs szükséglet keletkezett az ügyek intézésére, valamint a háztartás vitelének segítésére. 
Az igénylık a település egész területén, elszórtan élnek, ezért a munka során sok idıt vesz 
igénybe a közlekedés. A gondozó kiváló kapcsolatot ápol a háziorvossal, folyamatosan jelzi az 
ellátottak egészségi állapotában bekövetkezett változásokat, intézi a beutalókat, a gyógyszerek 
beszerzését, a szakorvosi idıpont egyeztetéseket, és ha szükséges, kíséri az idıseket a Komlón, 
Pécsett lévı vizsgálatokra.  
 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás:  
 
1 fı ellátottunk volt az év során. A településrıl az elmúlt évben riasztás nem érkezett. A készülék 
ellenırzése félévente megtörtént. Segélyhívás esetén a komlói munkacsoport tagjai mennek ki a 
helyszínre. 
 
 

Hosszúhetény 
 
 
Jelzırendszeres Házi segítségnyújtás: 
 
Az ellátottak száma 2 fı nı. Átlag életkor 74 év. 
 Az év folyamán 1 alkalommal történt segítségnyújtást igénylı riasztás. a segítséget kérıt 
mentıvel kórházba kellett szállíttatni. Riasztás esetén a Komlói munkacsoport tagjai mennek ki a 
helyszínre. 
 
 

Magyarhertelend 
 
Házi Segítségnyújtás: 
 
Az ellátotti szám: 2012. december 31.-én 25 fı. 20 fı nı, 5 fı férfi.  Az átlag életkor 76 év. 



Ezen a területen pillanatnyilag 2 fı négyórás gondozó és 1 fı ötórás szakképzett gondozónı 
dolgozik valamint két fı társadalmi gondozó. A 2 fı szakképzetlen dolgozónk szociális gondozói 
képzésre jár. Reményeink szerint az idei évben tesznek eredményes vizsgát. 
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 0 fı 6 fı 0 fı 6 fı  13 fı 25 fı 
 
A területen a munka 2009 júliusában kezdıdött társadalmi gondozók segítségével. A gondozási 
munka fı eleme a fizikális gondozás, ügyintézés. A fabehordástól a vásárlásig, ügyek intézéséig 
mindenben segítséget nyújtunk. Egy fı idıs ellátását Barátúrban végzik a munkatársak.  Ide 
hetente egyszer jár a gondozónı. A falugondnoki járat viszi ki a gondozónıt a helyszínre. A 
munkacsoport eszközzel való ellátása megfelelı. 
Idısek hónapja alkalmából az önkormányzat ünnepséget rendezett melynek megszervezésében 
gondozóink is tevékenyen részt vettek. A rendezvény nagy sikert aratott a falu idıs lakossága 
körében. Munkatársaink Karácsonyra édesség csomaggal, gyümölccsel kedveskedtek 
ellátottainknak.  
 
Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás: 
 
2012. december 31. –én ellátotti létszám 4 fı (nı).  Az átlagéletkor 75 év. A településen, az év 
folyamán nem volt intézkedést igénylı segélyhívás. Riasztás esetén a komlói munkacsoport 
tagjai mennek ki a helyszínre. 
 

Bodolyabér 
 
Házi segítségnyújtás 
 
2012. december 31.-én ellátotti létszám 12 fı. 2 férfi, 10 nı. Az átlag életkor 75 év.  
Ezen a területen 1 fı szakképzett gondozó dolgozik, és 1 fı társadalmi gondozó segíti a 
munkáját. 
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 0 fı 2 fı 0 fı 5 fı  5 fı 12 fı 
 
 A gondozási tevékenység legnagyobb részét a fizikai szükségletek kielégítése, valamint az ügyek 
intézése, érdekvédelmi tevékenység teszi ki. Ez abból is adódik, hogy a falu infrastruktúrája 
szegényes. A településen nincs posta, gyógyszertár és a helyi kis üzlet csak napi 4 órát van 
nyitva. Az orvos heti egy nap rendel, akkor nyílik lehetıség gyógyszerek felíratására. A 
gondozónı heti rendszerességgel jár Komlóra vásárolni az ellátottai részére, intézi postai 
ügyeiket. Hatékonyan együttmőködik a háziorvossal. 



Mánfa 
Házi Segítségnyújtás 
 
2012.december 31. –én ellátotti létszám 19 fı. 6 férfi, 13 nı. Az átlag életkor 71 év. 
2011.  májusában indult Mánfán a házi segítségnyújtás megszervezése. A szolgáltatás sikeres 
újra-szervezése kapcsán jelentısen nıtt az ellátotti létszám. a fı 4 órás és 1 fı 8 órás 
munkaidıben alkalmazott gondozó, valamint 1 fı társadalmi gondozó végzi a tevékenységet.  
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 1 fı 2 fı 0 fı 6 fı  10 fı 19 fı 
 
A gondozói munka változatos, a fekvı beteg ápolástól, a háztartás vitel segítésén át, az orvoshoz 
való kísérésig, sok mindenre kiterjed. A munkához szükséges tárgyi eszközök biztosítottak. A 
gondozók szorosan együtt mőködnek a településen mőködı falugondnoki szolgálattal.  
Szakképzetlen dolgozónk jelenleg szociális gondozói képzése vesz részt.  
 
Jelzırendszeres Házi segítségnyújtás   
 
Ellátottak száma: 2fı. 1 nı 1 férfi. Az átlag életkor 72 év.  
Az év folyamán egy segélyhívás volt, melyben a komlói munkacsoportból kiérkezı gondozónı 
hatékony segítséget tudott nyújtani. 
 

Mecsekpölöske 
 
 Házi Segítségnyújtás 
 
2011. júniusában indult a településen a házi segítségnyújtás. 2012.december 31. –én ellátottak 
száma 13 fı. 4 férfi, 6 nı. Átlag életkor 72 év. 
 1 fı szakképzetlen gondozó dolgozik ezen a területen. Munkatársunk jelenleg végzi a szociális 
gondozói képzést. Még alkalmazása elıtt nagy segítségünkre volt a szolgáltatás 
megszervezésében.  1 fı társadalmi gondozó is segíti a munkáját. Munkájukhoz a tárgyi 
feltételeket a Központ biztosította.  
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 0 fı 4 fı 0 fı 3 fı  6 fı 13 fı 
 
A gondozó munkája során képes a komplex gondozást szem elıtt tartani. Ennek érdekében 
sikeresen együtt dolgozik a településen mőködı családsegítı szolgálattal és az önkormányzattal, 
valamint a háziorvossal.  
 



Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás: 
 
2012. december 31. –én ellátotti létszám 1fı – 79 éves (nı).  A településen, az év folyamán nem 
volt intézkedést igénylı segélyhívás. Riasztás esetén a komlói munkacsoport tagjai mennek ki a 
helyszínre. 

Egyházaskozár 
 
Házi segítségnyújtás: 
 
Ellátotti szám 13 fı. 3 férfi és 12 nı. Az átlag életkor 77 év. 
Évközben gondozó – váltás történt ezen a területen, mert az alkalmazott gondozó szakmai 
munkájával – hosszú idın keresztül – gond volt. Csökkentett munkaidıben, az idısek klubjába 
helyeztük át, ahol szorosabb szakmai kontroll mellett dolgozhat. Munkáját új alkalmazott vette át 
az év májusában, majd késıbb – más munka vállalása miatt ismét új kollégát kellet keresnünk. 
Jelenleg 1 fı, 8 órás szakképzett munkatárs, valamint 1 fı megosztott feladatellátásban dolgozó 
szakképzettséggel rendelkezı munkatárs segíti az idıseket. A Házi segítségnyújtásban dolgozó 
gondozók szorosan együttmőködnek az idısek klubja dolgozóival. Ez azért is fontos, mert 
szabadság és táppénz esetén egymás munkáját helyettesítik.  
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 0 fı 2 fı 0 fı 3fı  8fı 13fı 
 
A gondozási munka igen változatos lett, mivel az új gondozók észreveszik az ellátottak 
szükségleteit, és e szerint segítik az idıseket. A munka irányítására és ellenırzésére még 
hangsúlyt kell fektetni a késıbbiek során is. 
 
Jelzırendszeres Házi segítségnyújtás: 
 
2012. december 31. – én az ellátotti létszám: 2fı. 1fı férfi és 1 fı nı. Átlag életkor 73 év. 
Ebben az évben intézkedést igénylı segélyhívás nem volt ezen a területen. Riasztás esetén a 
szászvári munkacsoport munkatársai mennek ki a helyszínre. 
 
Nappali ellátás - Idısek klubja: 
 
A településen már régóta mőködött az idısek klubja, tehát a szolgáltatás elfogadtatásával nem 
volt probléma. Az itt dolgozók, és az önkormányzat már az elızı évek során is mindent 
elkövettek azért, hogy megfelelıen gondoskodjanak a település idıs lakosairól. Az átszervezés 
kapcsán az addigi 15 fırıl 20 fı ellátására kértünk mőködési engedélyt a gazdaságosság javítása 
érdekében.  
Az idısek klubjában év elején 26 fı rendelkezett szolgáltatási megállapodással, 18 fı nı, és 8 fı 
férfi. A gondozási munka nehézségét és összetettségét az is jelzi, hogy az ellátottak közül 6 fı 
rendszeres pszichiátriai kezelés alatt áll 6 fı rendszeresen igénybe veszi a klub olyan személyi 
szolgáltatásait, min t a fürdési és mosási lehetıség. Sokuknak a gondozók gyógyszerelnek napi 



szinten. Erıssége az intézménynek, hogy az ellátottak körében a napi gondozás minden eleme 
megjelenik, és szakszerően megoldott. Az adminisztrációs követelményeiknek is megfelelıen 
eleget tudnak tenni.  
 Az intézmény rendezte meg 2011.-ben a farsangi bált, melyen mindkét testvér klub tagjai is részt 
vettek. A klub tagjai részt vesznek a környezı intézmények programjain is. Ezek a 
„kimozdulások” élményekhez, a régi ismerısökkel való találkozások az interperszonális 
kapcsolatok kiszélesedéséhez juttatják az idıseket. Rendszeres program a só-szoba látogatása is, 
melynek jótékony hatásait - légutak tisztítása, erısítése- szívesen élvezik az idısek.  
 
Az intézmény mőködési engedélyét 2014. december 31.-ig meghosszabbította az engedélyezı 
hatóság. Eddig az idıpontig meg kell oldani az épület akadálymentesítését. Amennyiben 
veszélybe kerül a telephely mőködési engedélye, veszélybe kerül a házi segítségnyújtásé is, 
mivel ezen a telephelyen mőködik. 
 

Hegyhátmaróc 
Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás 
 
2012. december 31. –én ellátotti létszám már nem volt, mert az év ıszén áthelyezésre került e 
készülék, mert az ellátott idısek otthonába költözött. eddig az idıszakig 8 esetben történt 
segélyhívás, ebbıl 4 esetben mentıt kellett hívni az ellátotthoz. Segélyhívás esetén a szászvári 
munkacsoport tagjai mentek ki a helyszínre. 
 

Szászvár 
Házi Segítségnyújtás: 
 
Az ellátotti létszám 2012. december 31.-én 27 fı. Ebbıl 7 fı férfi, 2 fı nı. Az átlag életkor 75 év.  
Ezen a területen 2 fı szakképzett gondozónı és két fı társadalmi gondozónı dolgozik.  
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 1fı 4 fı 0 fı 6fı  16fı 27fı 
 
A gondozási feladatok igen változatosak. Van olyan ellátottunk, akihez naponta kétszer jár a 
gondozó és 3 fıhöz napi rendszerességgel járunk. Az egészségügyi ellátástól az ügyintézésig, 
mentális gondozásig minden feladatban részt veszünk. Az idısek klubja dolgozóival szoros 
együttmőködésben vannak, a házi segítségnyújtás dolgozóival. Táppénz, szabadságolás esetén 
segítik egymás munkáját. A klub rendezvényeire lehetıség szerint bekísérik a házi 
segítségnyújtás ellátottait. A klubos rendezvények elıkészítésében, azok lebonyolításában 
tevékenyen részt vesznek. A gondozók rendelkeznek a munkájukhoz szükséges eszközökkel. 
 
Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás: 
 
Az ellátotti szám2012. december 31.-én 11 fı. 1 férfi és 10 nı. Átlag életkor 73 év. 



A településen, az év folyamán 6 intézkedést igénylı segélyhívás volt. A 6 riasztásból 1 esetben 
kellet a segítséget kérıt kórházba szállítani. A Szászvári Idısek Klubja két munkatársa és a 
segítségnyújtás munkacsoport tagjai végzik a készenléti munkát ezen a területen. Szászvár 
körzetébe tartozó települések: Szászvár, Máza, Tófő, Egyházaskozár. Ha ezekrıl a településekrıl 
segélyhívás érkezik, akkor a Szászvári készenlétes csoport nyújt segítséget. Itt is található 
készenlétes táska, melynek tartalmát folyamatosan ellenırzik. Segélykérés esetén segélyhívási 
jegyzıkönyv készült.  
 
Nappali ellátás - Idısek Klubja: 
 
Az intézmény 2007.ben ünnepelte a 10 éves fennállását. Tehát mondhatjuk, hogy a településen 
hagyománya volt ennek az ellátási formának, a mőködés megkezdésekor mégis számtalan 
hiányosságot tapasztaltunk. A klubban 25 fı ellátására van mőködési engedély, ezzel szemben 
2007. januárban az ellátotti létszám 14 fı volt. Folyamatosan feladatul tőztük ki  volt a 
kihasználtság biztosítását. A munkatársak mindent elkövettek a létszám emelése érdekében, de az 
esetleges érdeklıdık mindennapi bejutása a klubba nagyon nehéz, hiszen igen hosszú a település, 
az idısek nem tudnak bejutni. Az önkormányzat segítséget nyújt néhány idıs tekintetében a 
beszállításhoz, de sokuknál nem mőködhet ez a megoldás. Mégis sok személyes utánjárással, a 
klub „nyitottá tételével” jelentısen növelték  a munkatársak, a megállapodással rendelkezı 
igénylık számát. Így értük el azt, hogy az év során 20 fı folyamatos ellátására tudtunk lehívni 
normatívát, ezzel biztosítva az intézmény finanszírozását.  
Az év során az itt dolgozók több sikeres rendezvénnyel és a gondozói munka folyamatos 
javításával járultak hozzá ahhoz, hogy ellátottjaink egyre jobban érezzék magukat az 
intézményben. Már második alkalommal rendezték meg – nagy sikerrel – az évet köszöntı  
„ Újévi koncertet” , melyen a társintézmények ellátottjai és a település lakói is nagyon jól 
szórakoztak. Gondozóink új témájú rendezvények, vetélkedık szervezésével, és a már meglévı 
hagyományok ápolásával igyekeztek az idısek érdeklıdését fenntartani.  A napi rendszerességő 
foglalkozások tartalommal való megtöltése, az ellátottak tiszteletén és szeretetén alapuló 
gondozói kapcsolat hozzájárult ahhoz, hogy mára közösséggé kovácsolódott az idejáró idısek 
csoportja. Mindenki, aki eltölt itt egy kis idıt, részese lehet annak az egyedi, közvetlen vidám 
hangulatnak, ami jellemzıje ennek a közösségnek. Továbbra is kiemelt feladat a kihasználtság 
emelése, a finanszírozás biztosítása érdekében.  
 
Az intézmény mőködési engedélyét 2014. december 31.-ig meghosszabbította az engedélyezı 
hatóság. Eddig az idıpontig meg kell oldani az épület akadálymentesítését. Amennyiben 
veszélybe kerül a telephely mőködési engedélye, veszélybe kerül a körzetéhez tartozó 
települések (Magyaregregy, Vékény, Köblény, Szalatnak,) házi segítségnyújtás feladatai is, 
hiszen az itteni telephelyhez kötött a mőködési engedélyük. 
 

Máza 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
 
2012. évben 4 fı (nı) ellátottunk volt. Az átlag életkor 72. év. Az év folyamán 2 esetben  történt 
segélyhívás. Az egyik riasztás alkalmával kórházba kellett szállíttatni a segítséget kérıt. A 
szászvári munkacsoport tagjai mennek ki a helyszínre riasztás esetén.  
 



Szalatnak 
Házi segítségnyújtás: 
 
Ellátotti létszám 2012. december 31.-én  36 fı, 8 férfi 28 nı. Átlag életkor 76 év. 
Ezen a területen 2 fı szakképzett gondozónı 8 órás munkakörben dolgozik, 1fı szakképzetlen 
gondozóként már 8 órás munkarendben dolgozik és 2 fı társadalmi gondozó segíti a 
munkacsoport munkáját.  
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 1fı 3 fı 0 fı 10fı  22fı 36fı 
 
A gondozási feladatok nagyon változatosak, 3 fı ellátotthoz napi szinten járnak a kolleganık. A 
fürdetéstıl az ügyintézéseken keresztül a környezeti higiéné biztosításáig nyújtanak segítséget.  A 
faluban nincs gyógyszertár, a gyógyszerek kiváltásában a falugondnoki szolgálat nyújt segítséget. 
Ebben az évben is megrendezte a munkacsoport a szüreti bált, melyen 90 fı vett részt. A 
falugondnoki szolgálat segítségével az összes Szalatnaki ellátott részt vett a rendezvényen, ez 
mellett Köblényrıl, Szászvárról, Komlóról is jöttek vendégek a mulatságra. Két házi 
segítségnyújtottunk is fellépet a rendezvényen. Volt, aki szavalt és olyan is aki Mind két település 
Önkormányzata (Szalatnak, Köblény) anyagilag is támogatta a rendezvényt. Munkatársaink az 
önkormányzat és a központ együttmőködésének köszönhetıen megfelelı, szép környezetben, a 
tárgyi feltételek biztosításával remekül végzik a munkájukat. 

 
Köblény 

Házi Segítségnyújtás: 
 
Ellátotti létszám 2012. december 31-én 13 fı. 4 fı férfi és 9 fı nı. Az átlag életkor 77 év. 
Ezen a területen 1 fı szociális gondozó egy fı társadalmi gondozó végzi a házi segítségnyújtás 
feladatát.  
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 0 fı 2 fı 0 fı 5 fı  6 fı 13fı 
 
A gondozási munka nagy részét a háztartás vitelében való közremőködés, illetve a környezeti 
higiéné biztosítása, ügyintézési feladatok teszik ki. A gondozónı és a falugondnok szoros 
együttmőködésben végzik feladataikat. A faluban nincs gyógyszertár, a gyógyszerkiváltást, és a 
vásárlást is a falugondnoki szolgálat segítségével oldja meg a házi gondozó. Szabadság esetén 
társadalmi gondozója helyettesíti területén. A gondozónı a gondozási munkája mellett az 
önkormányzatban is rendszeresen segédkezik, a háziorvossal is példás szakmai kapcsolatot 
alakított ki.. Nagyon jó a munka kapcsolata a Szalatnakon dolgozó kolléganıkkel, segítik egymás 
munkáját. A Szalatnaki szüreti bál szervezésében aktívan részt vett és segédkezett. A fızésben, 



dekorálásban aktívan kivette részét a munkaidın túl is. A falugondnoki szolgálat segítségével az 
ellátottait elkísérte a rendezvényre.  

Magyaregregy 
Házi Segítségnyújtás: 
 
Ellátotti létszám 2012. december 31. –én 17 fı, 2 férfi, 15 fı nı.  
Ezen a területen kezdetben 1 fı 8 órás szakképzett gondozónı látta el a gondozási feladatokat, 
majd a múlt év júniusától bıvítettük még egy fıvel a gondozói létszámot. A munkájukat 1 fı 
társadalmi gondozó is segíti.  
 
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 0 fı 2 fı 0 fı 5 fı  6 fı 13fı 
 
 
 A gondozási feladatok az egészségügyi ellátástól a napi háztartásvitelben való segítségnyújtáson 
keresztül az ügyintézésig, mindenre kiterjednek. A gondozónık a munkavégzéshez szükséges 
tárgyi feltételekkel rendelkeznek. Jó kapcsolatot tartanak fenn a háziorvossal. Folyamatosan 
tájékoztatják az ellátottak állapotával kapcsolatosan, felíratják, és kiváltják a recepteket, intézik 
az orvosi beutalókat. 
 
Jelzırendszeres Házi segítségnyújtás: 
 
2008 év óta elıször 2012 év júniusában ismét jelentkezett 1 fı szolgáltatási igénnyel. Segélykérés 
év végéig nem volt. Riasztás esetén a szászvári munkacsoport tagjai mennek ki a helyszínre. 
 

Vékény 
Házi Segítségnyújtás:  
 
Ellátottak száma 2012. december 31.-én 13 fı, 3 férfi 10 nı. Átlag életkor 76 év.  
A gondozási feladatokat 1 fı szakképzetlen kolleganı látja el, akinek munkáját egy szakképzett 
társadalmi gondozó is segíti.   
 
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 0 fı 1 fı 0 fı 6 fı  6 fı 13fı 
 
 
A gondozási feladatok elsısorban fizikai, a mindennapi életvitelt segítı feladatok, ügyintézések 
jellemzik. A gyógyszerek beszerzését, a vásárlásokat a környezı nagyobb településeken végzi.  
Annak ellenére, hogy munkáját megbízhatóan és lelkiismeretesen végzi, munkatársunknak még 



szakmailag fejlıdnie kell, ezért cél a minél elıbbi beiskolázása. Munkájához a megfelelı tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak.  

Liget 
 
A településen a házi segítségnyújtás szolgáltatást – szolgáltatási igény felmérést követıen – 2012. 
év  márciusában indítottuk el 8 fıvel. Mind a 8 fı ellátott nı.  
A gondozási feladatokat 1 fı szakképzett kolleganı látja el, akinek munkáját egy társadalmi 
gondozó is segíti. Munkatársunk aktív szerepet vállalt a szolgáltatásról való információ 
nyújtásában az igénylıi kör felé, és az elızetes igényfelmérésben is.  
Gondozás igénybevételének gyakorisága:  
 
 Naponta 

2 alkalom 
Naponta  
1 alkalom 

Hetente 
1 alkalom 

Hetente  
2 alkalom 

Hetente  
3 alkalom 

Összesen 

2012 év 0 fı 8 fı 0 fı  fı   fı 8 fı 
 
A település zsákfalu, ebbıl is adódóan sok az ügyintézési, érdekvédelmi feladat, valamint a napi 
életvitel, a háztartási feladatok segítése. Nincs a faluban gyógyszertár, az orvos hetente egyszer 
jár ki. Minden fontosabb ügyintézési, vásárlási feladat, a gyógyszerek beszerzése Komlón és 
Magyarszéken zajlik. a gondozó szorosan együttmőködik a falugondnoki szolgálattal, és jó 
szakmai kapcsolatot alakított ki a háziorvossal. a munkájához szükséges eszközök rendelkezésre 
állnak. az ellátotti létszámot a 2013. év során növelni fogjuk. 
 
 
Összegzés:  
 Az elmúlt évrıl – az elızı évekhez hasonlóan - elmondhatom, hogy számtalan nehézsége 
ellenére - a bevont ellátási formáknál és ellátási területeken - általában minıségi és mennyiségi 
elıre lépést jelentett a Komlói Kistérség szociális ellátó rendszerét tekintve. Eredményeink 
bíztatóak, de nem lehetünk elégedettek, mert még számos területen van javítani valónk. 
Munkánkat egyszerre kell, hogy jellemezze a magas szintő szakmaiság, az emberszeretet és a 
precíz, pontos adminisztráció. 
 Az új intézményi struktúrában, a feladat ellátás bıvülésével fıleg a vezetıi team munkája 
növekedett meg. Az irányítói, szervezıi és ellenırzési feladatok megsokszorozódtak. Munkánkat 
jelentıs személyi hiányok nehezítik. Gondolok itt a kisegítı és adminisztratív személyzet teljes 
hiányára, illetve, arra, hogy munkatársaink zöme, már sok éve végzik azt a pszichésen és 
fizikailag egyaránt megterhelı munkát. Sokuk egészsége megromlott. Az elmúlt egy-két évben 
növekedett e betegség miatt tartós hiányzások száma, ami az egymás helyettesítése miatt a többi 
munkatárs leterheltségét eredményezi. A munkatársak sok esetben frusztráltak, túlhajszoltak, 
és ez jelentıs veszélyeket rejthet a segítı munkában, hiszen a segítı legfıbb munkaeszköze 
saját maga. A kiégés pedig a valós segítség nyújtás legnagyobb ellensége. Kisebb 
eszközfejlesztéseket végre tudtunk hajtani önerıbıl az év során, de az elıbb felsoroltakhoz 
szükség van a Társulás Tanácsának támogató hozzáállására.  
  
A házi segítségnyújtás szolgáltatás jellegét fogjuk a továbbiakban erısíteni. Azon fogunk 
dolgozni – munkatársaink tevékenységét felhasználva -, hogy a gondozási idıket növeljük azért, 
hogy ellátottjaink gondozási szükségleteit minden esetben kielégíthessük. Változatlanul célunk, 



hogy azokon a településeken is bevezessük az alapellátások biztosítását, ahol még ezek 
hiányoznak. 
 
 
    „ Tégy meg minden jót, ami tıled telik; 
 Amilyen eszközzel csak tudod,  
  Amilyen módon, csak tudod, 
      Ahol csak tudod,  
                Akivel csak tudod, 
              Ameddig csak tudod.” 
 
                                                                                               / Jhon  Wesley/ 



 melléklet 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Szilvási Bölcsıde 
7300 Komló, Függetlenség u.28. 
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Általános adatok 

Intézmény neve:    Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsıde 

Székhelye:     7300 Komló, Függetlenség u. 28. 
Telefon:     72/481-371 
E-mail:     szilvasibolcsode@businesstel.hu 
Intézményvezetı:    Szabó Gabriella 

Fenntartó neve:    Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Székhelye:     7300 Komló, Városház tér 3. 
Telefon:     72/483-982 

 

A bölcsıdék mőködését a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 
15/1998./IV.30./NM rendelet határozza meg. 

A mőködés rendjét „ A bölcsıdei nevelés – gondozás szakmai szabályai” címő Módszertani levél 
részletezi, amely a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kiadásában jelent meg.  

A bölcsıde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti alapellátás része, amely a családban 
nevelkedı 20 hetes – 3 éves korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerő 
gondozást, nevelést. A bölcsıdei ellátás elsısorban a komlói igényeket elégíti ki, de az elmúlt 
esztendıben a kistérség településeirıl is járt hozzánk 3 kisgyermek. 
 
A szakmai munka irányvonalát, fejlesztési céljainkat a bölcsıde szakmai programjában 
fogalmaztuk meg. 

A program fı célja: 
• A gyermeki személyiség adottságainak, képességeinek és szükségleteinek kibontakozása, 

az egyéni és az életkori sajátosságok figyelembevételével, az alapvetı gyermeki jogok 
biztosításával. 

• Az önfeledt, szabad játék folyamatában a gyermekek testi – lelki egyensúlyának 
megteremtése, mert ez számukra érzelmi biztonságot jelent, fejleszti érzelmi 
intelligenciájukat.  

• Testi, szociális, érzelmi, értelmi képességek alakítása. 
• A gyerekek összetételébıl adódóan a hátrányos helyzető gyerekek esélyegyenlıségének 

biztosítása, szociokulturális hátrányainak csökkentése, valamint szocializációjának 
segítése kiemelt nevelési feladat.  

 
Munkánk alapelve: a gyermek szeretetén alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó 
gyermekközpontú nevelés. 

Fontosnak tartjuk a szakmai alapelvek megvalósítását, munkánk során a gondozás-nevelés 
elválaszthatatlan egységet alkot.  
Biztosítjuk a személyi- tárgyi állandóságot (a gondozónık és a csoportszoba állandóság), mellyel 
növeljük a gyermek érzelmi biztonságát, ami ebben az életkorban érzelmi, szociális és 



intellektuális fejlıdésük alapja. Változatos tevékenységet biztosítunk a gyermekek érdeklıdésére, 
kíváncsiságára építve, melyen keresztül tapasztalatokat szerezhetnek önmagukról, tárgyi-
természeti és társadalmi környezetünkrıl. Ebben az életkorban a tanulás az egész nap folyamán a 
gondozónı és a gyermek közös tevékenysége közben történik. Szokásai, készségei alakulnak, 
tapasztalatokat szerez, megfigyel, feladatokat old meg. Kérdez, válaszol, verset, mondókákat, 
éneket, játékot tanul. A játékok mennyisége, minısége, milyensége alkalmazkodik a 
korosztályhoz, melynek segítségével a játék öröm forrássá válik számukra.  

Programok 

A közös programok, ünnepek lehetıséget teremtenek a család és a gyermeket ellátó intézmény 
közötti kapcsolat elmélyítésére. Hétköznapjainkat színesítik a név- és születésnapokról való 
megemlékezés. Ünnepeinket a szülıkkel együtt ünnepeljük.  

Ünnepeink – hagyományaink: 
• télapó, karácsony 
• farsang, húsvét 
• anyák napja 
• gyermeknap – családi délután 
• születés-és névnapok 
• jeles napok, világnapok (Márton nap, Állatok világ napja, Víz világ napja, Madarak, fák 

napja, Apák napja stb.) 
A hagyományos programokon felül heti rendszerességgel, fakultatív lehetıségként került 
megszervezésre a „Pöndöly bölcsi” Németh Csilla mővészeti vezetı irányításával.  

A 2012/2013 nevelési évben nem igényelték a szülık a játékos angol nyelvtanfolyamot. 

 

 

 



Kapcsolatrendszer 

Minden gyermekeket nevelı, gondozó szakember feladata, a harmonikus, derős gyermekkor 
kialakítása, biztosítása. Ennek elengedhetetlen feltétele a jó kapcsolat kialakítása a szőkebb és 
tágabb környezettel. 

Szülıkkel való kapcsolattartás: a bölcsıdei nevelés – gondozás a családi nevelést kiegészíti. A 
szülık és a kisgyermeknevelık közötti partneri kapcsolat kialakítása az egyik legfontosabb 
feltétele a gyermekek harmonikus fejlıdésének. 

• Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás mellett a szülı betekintést nyerhet 
a bölcsıde életébe. 

• Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a gondozónıvel. 
• Bölcsıdénkben a 2 hetes szülıvel történı beszoktatást ajánljuk és javasoljuk. 
• Szülıi értekezlet 
• Bölcsıdei rendezvények 

 

 
 

Rendszeres kapcsolatot és együttmőködést építünk ki az intézményünk környezetében mőködı 
társadalmi és szakmai szereplıkkel. A családon kívül együttmőködünk mindazon szervekkel, 
akik a családoknak nyújtott szolgáltatások során a gyermekekkel, illetve azok családjával 
kapcsolatba kerülhetnek.  

Folyamatos kapcsolatot tartunk: 

• fenntartóval 
• Gazdasági Ellátó Szervezettel, 
• védınıvel, bölcsıde orvossal, 
• pécsi bölcsıdékkel, 



• a komlói Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal, 
• óvodával, iskolával, 
• hatóságokkal. 

Szakmai munka 

A szakmai munka színvonalának folyamatos fejlıdését a Dél-dunántúli Regionális Módszertani 
Bölcsıde biztosítja. A továbbképzéseken kívül munkatársaik szakmai kérdésekben bármikor 
rendelkezésünkre állnak. 
A gondozónık tevékenysége sokrétő és nagy odafigyelést igényel. A gondozónı feladata az 
intézménybe járó gyermekek gondozása, nevelése, a személyi adminisztráció naprakész vezetése. 
A gondozónı a gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve végzi a munkáját, a gondozás-
nevelés mindig személyre szóló. Bölcsıdénkben a „saját gondozónı –rendszer” keretében folyik 
a gondozó – nevelı tevékenység. 
A „saját gondozónı” rendszerben több figyelem jut minden gyerekre, számon lehet tartani az 
egyéni igényeit, szokásait, a „saját” gondozónı segíti át ıket a bölcsıdei élet során adódó 
nehézségeken. 

Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma 17 fı.  

Mihályfiné Tamás Márta gondozónı 2012. 03. 20. nappal, 40 éves szolgálati idıvel nyugdíjba 
vonult. Helyét a 2011. szeptember 1-jével bezárt Damjanich utcai bölcsıde egyik dolgozójával, 
Láczáné Horváth Anikóval töltöttük be.  
2012. augusztus hónapban Baloghné Szabó Nikoletta gondozónı kérte jogviszonya 
megszüntetését. Az İ helyét szintén Damjanich utcai bölcsıde volt dolgozójával, Fehérné 
Potkovácz Anikóval töltöttük be.  Fehérné Potkovácz Anikó 2013. júniusban szerzi meg a 
szakképesítését a gondozónıképzıben.  

A bölcsıde többi dolgozója a munkakörének megfelelı képesítéssel rendelkezik.  

A kisgyermeknevelık (gondozónık) napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két 
mőszakban dolgoznak, lépcsızetes munkaidıkezdéssel. A kisgyermeknevelık szabadságuk felét 
tudják igénybe venni a bölcsıde hivatalos zárási ideje alatt. A szabadság többi részét a gondozási 
idıszak alatt vehetik igénybe, ami viszont azzal jár, hogy ez alatt az idı alatt, egymást kell 
helyettesíteniük. 

A dolgozók közalkalmazotti bértábla szerinti besorolása a következı: 
A kategória    1 fı 
B kategória    3 fı  
C kategória    3 fı 
D kategória    4 fı 
E kategória    5 fı 
F kategória    1 fı 
Az A - B kategóriába sorolt dolgozók közül négy kollégának minimálbérre kellet kiegészíteni az 
illetményét. 
A C - D - E kategóriába sorolt 7 fı gondozónı bérét a garantált bérminimumra kellett 
kiegészíteni, pedig közülük 4 dolgozó több mint 30 éve dolgozik. 
Az összes táppénzes napok száma 2012. évben: 631 nap 



Betegség miatt hosszabb ideig távolt lévı dolgozó: 3 fı. Ebbıl 2 fı kisegítı dolgozó 
helyettesítését közfoglalkoztatással, 1 fı kisgyermeknevelı helyettesítését határozott idıre 
történı helyettes felvételével oldottuk meg. 
Közfoglalkoztatás 

Közfoglalkoztatott keretben az elmúlt évben 8 fıt alkalmaztunk 2012. november 30-ig. Jelenlétük 
nélkülözhetetlen a zökkenımentes intézményi mőködéshez. A nyugodt, rugalmas és folyamatos 
mőködés biztosításához azonban, arra lenne szükségünk, hogy egész évben folyamatosan 
rendelkezésünkre álljanak a dolgozók. Sajnos télen (december és február között), hólapátolás 
idején mindig magunkra maradunk. Nincs, aki besegítene a járda és az udvar síkosság 
mentesítésébe. Dolgozóink többsége az idısebb korosztályt képviseli, közülük szinte mindenki 
valamilyen egészségügyi problémával küszködik (gerinc-, mozgásszervi-, ízületi problémák, 
nagymőtét utáni állapot), ezért télen nagy gondot okoz a bölcsıde környezetének rendben tartása. 
További nehézséget jelentett számunkra és a dolgozók számára is, hogy rövidtávon és csak 4 órás 
munkaidıben foglalkoztathattuk ıket. Így mire „betanultak” intézményünkbe, átlátták a 
feladatokat és önálló munkavégzésre alkalmassá váltak, addigra lejárt a szerzıdésük. A 4 órás 
munkaidıt is nehéz volt úgy megszervezni, hogy a gyermekek napirendjéhez igazodva, a 
legnagyobb munkaidıben (8-15 óra) a dolgozók rendelkezésünkre álljanak. 
A közfoglalkoztatott dolgozókkal kapcsolatosan pozitív tapasztalataink voltak, megbízható, 
pontos munkaerık.  

Képzés, továbbképzés 

2012. évben összesen 6 fı kisgyermeknevelı vett részt akkreditált továbbképzésen és teljesítette 
a továbbképzési kötelezettségét. 

Minden hónapban házi továbbképzésen, esetmegbeszélésen, vettek részt a gondozónık. 

A bölcsıde vezetıjének nem sikerült letenni a szociális szakvizsgát. 

A 3 fı konyhai dolgozónk elvégezte az Élelmiszer – Biztonsági HACCP oktatást. 

Tárgyi feltételek 

Az utóbbi 4 évben jelentıs változások történtek a bölcsıde tárgyi feltételeinek a tekintetében, 
melyet fıként a fenntartónak köszönhetünk. 

Tárgyi feltételeink, eszköz ellátottságunk jónak mondható. Feladataink ellátásához rendelkezünk 
az alapvetı eszközökkel, és lehetıségeinkhez mérten igyekszünk állandóan javítani, fejleszteni 
eszközállományunkat, esztétikusabbá tenni a környezetet. A folyamatos fejlesztésre, 
eszközbıvítésre szükség van. A fenntartó a mőködéshez szükséges feltételeket biztosítja. A 
gondozónık munkáját dicséri a csoportszobák otthonossága, hangulata és színvilága. A 
csoportszobák berendezése, biztonsága – esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki 
tevékenységeket. Hiányosságaink pótlására törekszünk, mindent megteszünk, hogy a 
gyermekeket megfelelı külsı és belsı környezet fogadja. 

Szülıi összefogással, valamint a Városgondnokság segítségével elkészült a balesetveszélyes 
udvarrészen a talaj egyengetése, fásítása és újra füvesítése. 1 db új homokozót is kialakítottak a 
szülık.  

Sikerült megoldani a homokozók filagóriával történı árnyékolását, és a töredezett, szálkás padok 
ülıfelületének és háttámlájának cseréjét is. 



Az udvarra nézı csoportszobák árnyékolását motoros napellenzı felszerelésével oldottuk meg (a 
régi árnyékolót a külsı hıszigetelés alkalmával eltávolították). 

Megtörtént 1 db babakocsi tároló, valamint 2 db szülıi mellékhelyiség csempézése, járólapozása. 

2 db udvari fém szerszámtároló házikó felállításával csökkentettük a zsúfoltságot a babakocsi 
tárolókban – ezt az ÁNTSZ írta elı számunkra! 

A mőködés során tapasztalt további hiányosságaink 

• Külsı ablakpárkányok cseréje a betonos udvar felıl, mert nem lekerekített szélő, 
gyermekfej magasságában helyezkedik el és így balesetveszélyes. 

• A Mici-mackó csoport árnyékolását rugós roletta felszerelésével szeretnénk megoldani, 
mert nyáron elviselhetetlen a hıség. 

• Terveink között szerepel az udvari fajátékok felállítása. 
• A bejárati ajtók fölé esıbeállóra lenne szükség.  
• A belsı ajtók rosszul záródnak, vagy nehezen nyithatók. 
• A betonozott és füves udvarrész között az esıvíz elvezetınek nincs megfelelı lejtése, 

ezért megáll a víz (esı után nem tudunk az udvarra kimenni). 

Szakmai látogatások, ellenırzések 

Szakmai ellenırzés  

2012. 03. 06.-án a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal és a Dél- dunántúli 
Regionális Módszertani Bölcsıde a Komló, Függetlenség u. 28. szám alatti Szilvási Bölcsıde 
mőködését ellenırizte.  
Az ellenırzés során az alábbi hiányosságok megállapítására került sor:  

• „a szülıvel kötött megállapodást nem aktualizálták a jogszabályváltozásnak megfelelıen” 
– a szülıvel kötött megállapodást aktualizáltuk a jogszabályváltozásnak megfelelıen, és a 
mintapéldányt mellékeltük. (Az ellenırzés márciusban volt, a gondozási díjat április 1-
jétıl vezettük be – így az aktualizálással nem késtünk el). 

• „egy kisgyermeknevelı státusz hiányzott” – Kelemenné Vukk Katalin kisgyermeknevelıi 
képesítéssel is rendelkezik az élelmezésvezetıi képesítés mellett, 2012. 07. 01-tıl 
kineveztük kisgyermeknevelınek – kinevezését, munkaköri leírását és a szakképesítését 
igazoló oklevél másolatát megküldtük. 

• „a szakalkalmazottak alkalmazási dokumentumaiban a munkakört gondozóról 
kisgyermeknevelıre nem írták át” – a kinevezéseket módosítottuk és a fénymásolatot 
elküldtük. 

A szakmai munkát megfelelınek találták. 

Közegészségügyi ellenırzés 

2012. 02. 29.-én az ÁNTSZ Komlói Intézete tartott ellenırzést intézetünkben. Az ellenırzés 
során megállapított tényeket – miszerint „a bejárati részek és a mellettük lévı helyiségek igen 
zsúfoltak” – az év végén megszüntettük. 

Igény, férıhely, kihasználtság 

A szülı a 0-3 éves korú kisgyermekét akkor íratja bölcsıdébe, ha újra munkába tud állni. A 
bölcsıdei beiratkozás az év folyamán folyamatos, és teljesen rendszertelen idıközönként 



történik, szemben egyéb gyermekintézményekkel, mint pl. óvoda, iskola, ahol évente egyszer, 
tavasszal íratják be a gyerekeket.  
A bölcsıde kihasználtságát a jövıre nézve nehéz megítélni. Nincs lehetıség arra, hogy nagy 
biztonsággal elıre megtervezzük a lehetséges kihasználtság mértékét. A normatíva tervezése 
során is csak az elızı év tapasztalataira tudunk hagyatkozni.  
Sajnálatos módon a bölcsıde nem a beíratott gyerekek után igényelheti ezt az összeget, mint az 
oktatási intézmények, hanem a ténylegesen bent lévı gyermekek létszámát kell osztani az adott 
évre megszabott gondozási napok számával (251). Az osztószám magasabb, mint a nyitvatartási 
napok száma (230), tehát kiesnek a nyári zárás napjai, így végeredményben a gyerekek kb. 70%-
ára vehetı igénybe a támogatás. A szombati munkanapok is nagyon lehúzták a 2012. évi 
kihasználtságunkat. Hiába próbáltuk meggyızni a szülıket, hogy munkanap, nyitva vagyunk, 
sokan nem vették igénybe a bölcsıdei ellátást. 
A 2012-es évre beíratott gyermek közül 15 gyermeket mégsem hoztak bölcsıdébe. Ennek 
legfıbb oka, hogy a szülık nem tudtak elhelyezkedni.  
Az miatt is csökken a gyermek létszámunk, hogy az óvodába felvehetı a 2,5 éves kisgyermek, ha 
óvoda érett. Sok szülı sokszor kényelembıl is ezt a megoldást választja. Így nem kell kétfelé 
hordani a gyerekeket, a testvérpárokat egy intézményben, egy csoportban lehet elhelyezni. Ezen 
felül az óvoda térítési díja kedvezıbb a bölcsıdeinél, ami szintén nem utolsó szempont a 
szülıknél. 
Sokszor azért is viszik át a szülık a gyerekeket év közben az óvodába, mert az a közelben van, és 
nem kell bérletet vásárolniuk. 

2012. évre 50 fı bölcsıdés kisgyermek után terveztük be az állami normatívát, ezzel szemben 
csak 42 gyermek után vehettük igénybe. A 2012-es évre 7 gyermek normatíváját, összesen 
3.458.700.- Ft-ot vissza kell fizetnünk. A tavalyi évben 3.054.000.- Ft pénzmaradványunk volt, 
így ez az összeg a normatíva visszafizetést nagy részben fedezi. 

Gyermekekkel kapcsolatos statisztikai adatok  
 
Statisztikai adatok 
2012. 

Szilvási Bölcsıde 

Férıhelyek száma 68 
Csoportszobák száma 5 
Nyitvatartási napok száma 230 
Lehetséges gondozási napok száma 15640 
Teljesített gondozási napok 10586 
Beíratott gyermekek napi száma éves összesítésben 12418 
Kihasználtság a beíratott gyermekek száma alapján % 79,39 
Kihasználtság a megjelent gyermekek száma alapján % 67,68 
A bölcsıdét igénybevevı gyermekek száma az év folyamán 106 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık száma 
átlagosan 

16 

Védelembe vett gyermek 2 
Tartósan beteg gyermek 2 
3 vagy több gyermekes család 4 
Óvodába távozott  54 
Férıhely hiányában fel nem vett gyermekek száma 0 



Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek száma: 
 

Dátum 
 

Létszám/fı 
 

2012. 01. 19 
2012. 02. 21 
2012. 03. 22 
2012. 04. 22 
2012. 05. 23 
2011.06. 24 
2012.07. 23 
2012. 08. 18 
2012.09. 16 
2012.10. 18 
2012.11. 19 
2012. 12.  18 

 
Intézményünkben egyre több a támogatásra szoruló családok száma, akik alacsony jövedelmi 
viszonyaik miatt fordulnak anyagi támogatásért az önkormányzathoz, vagy, mert a családban 
olyan alapvetı negatív változás áll be, amely csonka család kialakulásához vezet, és egyetlen 
jövedelembıl kell gazdálkodni.  
Nem csak a nehéz jövedelmi viszonyok, hanem az egyre növekvı teher és ezáltal csökkenı 
emberi tolerancia is szüli, hogy sok a diszfunkcionálisan mőködı család. 
Családi diszfunkciónak minısül minden olyan állapot, amely az egészséges családi mőködés 
zavarát eredményezi. Minden családban lehetnek olyan idıszakok, amikor bizonyos stressz 
hatások következtében felborul a rend, azonban az egészséges családok esetében a válságos 
idıszakot követıen általában rendezıdik a helyzet. Ezzel szemben a diszfunkcionális családban a 
problémák állandóak, és a krónikus zavar miatt a gyerekek bizonyos dolgokban szükséget, hiányt 
szenvednek. Ezekben a családokban rendszerint olyan negatív viselkedésminták jellemzıek, 
amelyek a gyerekek további életét alapvetıen meghatározzák.  
A gyermekek alapvetı joga, hogy egyenlı, elérhetı segítséget kapjanak képességeik, készségeik 
kibontakoztatásához, családban történı nevelkedésükhöz. A bölcsıdei gondozásnak, nevelésnek 
jelentıs szerepe van a gyermekvédelemben, a prevencióban, a hátrányok csökkentésében. 
Lehetıség nyílik az eltérı élethelyzetbıl induló gyermekek problémáinak lehetı legkorábbi 
felismerésére, fejlesztésére, a nagyon korán jelentkezı hátrányok mérséklésére a lemaradás 
csökkentése érdekében. 
Nagy szerepe van a családgondozónak és a védınınek, aki belelát mélyebben a családok 
életvitelébe, problémáiba, mert sok kisgyermek az ı javaslatuk alapján kerül bölcsıdébe, ahol 
biztosítva van számára az életkorának megfelelı napirend és ellátás. 
Vannak azonban olyan esetek, amikor a családon belüli helyzet annyira elmérgesedik (erıszak, 
bántalmazás, elhanyagolás), hogy szükségessé válik a kisgyermek védelembe vétele, esetleg 
kiemelése a családból.  

2012. évben egy alkalommal, egy kisgyermekrıl kért neveltségi véleményt tılünk a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság. 



2012. év folyamán két védelembe vett gyermekünk volt, mindkét gyermek a családgondozó 
javaslatára került bölcsıdébe. Egy gondozottunkat pedig a nagyszülı családba fogadta. 

Fontos feladatunknak tartjuk a gondjainkra bízott kisgyermekeknek a lehetıségeken belül minden 
segítséget megadni a hátrányok kompenzálásához, az egyéni bánásmód keretei között.  
A város minden pontjáról, eltérı szociokulturális háttérrel érkeznek hozzánk a kisgyermekek. 
Felvállaljuk a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek nevelését-gondozását, törekszünk 
arra, hogy a közösségbe való beilleszkedésük sikeres legyen. 
Bölcsıdénkre tehát elmondható, hogy esélyegyenlıséget biztosít a nehéz szociális háttérrel 
rendelkezı gyermekek számára. Fontos szerepet tölt be a szegénység okozta problémák 
kezelésében, segítséget jelent a családok számára a munkavállalás, a munkahely megtartás 
tekintetében. Bölcsıdénk segítı szerepe a gyermekvédelemben fıként a megelızés területén lehet 
jelentıs. 

A megelızés (prevenció) feladatai 

• rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel;  
• biztonságos, egészséges bölcsıdei környezet megteremtése;  
• rendszeres kapcsolattartás és együttmőködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel                                                                                    

A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsıdében, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. A gyermekvédelem egyik elsı 
legfontosabb „jelzı” intézménye a bölcsıde. A gyermekvédelmi feladatok terén az elsıdleges 
feladatunk, hogy az intézményünk gyermekvédelmi felelısével folyamatosan együttmőködjünk 
és segítsük a munkáját.  

Összegzés 

A jövıre nézve nem megítélhetı – a szülık jelenlegi munkaerı-piaci elhelyezkedésének 
nehézségeit figyelembe véve – hány bölcsıdés kisgyermekünk lesz, de bízunk abban, hogy az 
elızı évinél jobb kihasználtsággal tudunk mőködni. 

Munkatársi közösségünk együttmőködésre kész, kreatív szakemberekbıl tevıdik össze. 
Kisgyermeknevelıink szakmailag felkészültek, az új gyakorlati ismeretek iránt nyitottak. 

 
Komló, 2013. február 23. 

 

 
Szabó Gabriella 
intézményvezetı 

 

 
 
 
 



10. sz. napirend 
 
Szándéknyilatkozat a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
megszőntetése és a Komló és Térsége Óvodái intézmény átszervezése tárgyában 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Buzásiné Petkó Ildikó Komló és Térsége Óvodái vezetıje 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 

54/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 

A képviselı-testület a polgármester elıterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
megszőntetésérıl és a Komló és Térsége Óvodái intézmény átszervezésérıl szóló 
szándéknyilatkozatot. 
 

1.) A Képviselı-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulást a tagönkormányzatokkal egyetértésben meg kívánja 
szüntetni. 

 
2.) A Képviselı-testület szándékát fejezi ki, hogy a Kökönyösi Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás fenntartásában mőködı Komló és Térsége Óvodái 
köznevelési intézményt a tagönkormányzatokkal egyetértésben az alábbiak szerint 
szervezi át: 

• Magyarszék, Magyarhertelend, Mecsekpölöske, Liget, Bodolyabér Község 
Önkormányzatai intézményfenntartó társulást hoznak létre a Komló és Térsége 
Óvodái köznevelési intézmény Magyarszéki, Ligeti és Magyarhertelendi Óvodák 
feladat-ellátási helyeibıl létrehozott intézmény fenntartására. 

• Komló Város Önkormányzata a Komló és Térsége Óvodái köznevelési intézmény 
Sallai u. 1. szám alatti székhelyintézményt és a Körtvélyesi Óvodát a Komló 
Város Óvoda intézményhez integrálja telephelyként.  

• Komló Város Önkormányzata és Mánfa Község Önkormányzata köznevelési 
megállapodást köt az óvodai feladat ellátására. 

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenntartói egyeztetéseket az  Nkt.-ben, és a 
Kjt.-ben foglaltaknak megfelelıen tegye meg. 
Határid ı: 2013. május 31. 
Felelıs: Polics József polgármester 



11. sz. napirend 
 

Tájékoztató a 2013/2014. évi óvodai beíratásról 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Judikné Linde Teréz  Komló Városi Óvoda vezetıje 
   Buzásiné Petkó Ildikó Komló és Térsége Óvodái vezetıje 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 

55/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2013/2014-es óvodai beíratásról 
szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület a hatályos jogszabályokat figyelembe véve a 2013/2014. nevelési évben 
szervezhetı csoportok számát Komló Városi Óvoda tekintetében 18 csoportban, Komló és 
Térsége Óvodái komlói feladat-ellátási helyei tekintetében 11 csoportban határozza meg.  
 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József polgármester 
 

 
12. sz. napirend 

 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában mőködı pedagógiai 
szakszolgálat átszervezésének véleményezése 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Páva Péter  tankerületi igazgató 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Jégl Zoltán megkérdezte, hogy ki fogja finanszírozni az átalakításokat. Az 
elıterjesztésben szerepel, hogy a pályázat miatti szakmai programokra is konzorciumi 
megállapodás fog születni. A szerkezeti átalakításokat is szerepeltetni kell a 
konzorciumban. 



 
Schalpha Anett elmondta, hogy a Klebelsberg központtal megkötött szerzıdésben 
szerepel, hogy kinek a feladata az átalakítások finanszírozása. Egyértelmően le van írva, 
hogy ezeket a munkálatokat a fenntartó központnak kell finanszírozni. 
 
Polics József úgy vélte, ezek a feltételek le vannak szabályozva a szerzıdésben. 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 

56/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
A Képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport 
bizottság véleményének figyelembe vételével - megtárgyalta a KIK fenntartásában mőködı 
pedagógiai szakszolgálat átszervezésének véleményezése tárgyában készült elıterjesztést. 
 

1.) A Képviselı-testület a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Pedagógiai 
Szakszolgálatának átszervezését abban az esetben támogatja, amennyiben a DDOP-
3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító számú projektben vállalt szakmai, szakszolgálati 
feladatok a projekt fenntartási idıszakában maradéktalanul megvalósulnak, melyre a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete megállapodás keretében 
kötelezettséget vállal.  
 

2.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a Pécsi Tankerület 
igazgatóját értesítse.  

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József polgármester 
 
 

13. sz. napirend 
 
Önkormányzati társulások beszámolója 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
dr. Barbarics Ildikó  távozott az ülésrıl. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 



57/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 

A képviselı-testület a polgármester elıterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati társulások 
2011. évi tevékenységérıl szól beszámolókat, és az alábbi határozatot hozza. 
 

1.) A Képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 1. sz. 
melléklet szerinti, 2012. évi beszámolóját megismerte és elfogadta. 

2.) A Képviselı-testület a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2. sz. 
melléklet szerinti, 2012. évi beszámolóját megismerte és elfogadja. 

 



1. számú melléklet 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A KOMLÓI KISTÉRSÉG 
TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

2012. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRİL 

 

 

Komló, 2013. február 28. 

 Polics József 

      elnök 



 

A Társulást az alapító önkormányzatok határozatlan idıre hozták létre, 1999. december 1. napján, 
Területfejlesztési Társulásként. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2004. június 18-án 
alakult meg a Területfejlesztési Társulás jogutódjaként, majd 2005. január 1. napja óta többcélú 
társulásként mőködik. Feladatai ellátására 2012. december 31-ig önálló kistérségi irodát mőködtetett.  
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kötelezıen vállalt három feladata: 
1.) a közoktatás, (óvodai, általános iskolai és szakszolgálati feladatok) 
2.) a szociális alapellátás – ezen belül a szociális alapszolgáltatás, családsegítı és gyermekjóléti 
feladatok,  
3.) hétvégi orvosi ügyelet megszervezése, (késıbb a belsı ellenırzési feladatok megszervezése vált a 
harmadik kötelezıen vállalt feladattá az orvosi ügyelet helyett). 
 
További felvállalt feladat a belsı ellenırzés, a mozgókönyvtári szolgálat, hulladékgazdálkodás, 
foglalkoztatás, munka- és tőzvédelem, informatika, sport és ifjúsági feladatok, közmővelıdési 
tevékenység, a közkincs kerekasztal mőködtetése.  
 
A Komlói Kistérség 19 települési önkormányzat részvételével végzi feladatát, a közszolgálati feladatok 
hatékony és gazdaságosabb megszervezésével. A Komlói Kistérség lakosságszáma is folyamatosan 
csökken, így a közös feladat-ellátás megszervezése még nagyobb felelısséget ró a Társulásra, a lakosság 
népességmegtartó és intézményi létszám megtartó feladata ellátásával. A csökkenı lakosságszám, a 
szolgáltatásra vonatkozó igények megnövekedése, a gyakori jogszabályváltozás – amely az 
önkormányzatok feladat-ellátását érinti – a csökkenı normatív támogatás, arra ösztönzi a kistérségi 
önkormányzati társulásokat, hogy közösen, a kistérség keretében szervezzék a közszolgálati feladataikat. 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás is ezen problémák megoldására törekszik, az 
egyre bıvülı feladatvállalással igyekszik az önkormányzati terheket csökkenteni, a kiegészítı normatív 
támogatás igénybevételével gazdaságosabban mőködtetni. 
 
A Kistérségi Társulás alapadatai, a Társulásban részt vevı önkormányzatok megnevezése és 
lakosságszáma az alábbi táblázatban kerül szemléltetésre. A demográfiai adatok is alátámasztják, hogy a 
kistérség lakosságszáma is jelentısen csökkent a bemutatásra kerülı idıszakban. A kistérségi 
lakosságszám alakulása, valamint a korábbi évek adatai összevetése az évenkénti lakosságszám 
csökkenése ütemét szemlélteti, amely csökkenés nemcsak a komlói kistérség jellemzıje. 
 

A KISTÉRSÉG LAKOSSÁG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
Év 2005 2006 2007 2008. 2009 2010 2011 2012 

Lakosok  
száma 

42.231 41.897 41.585 41.312 41.028 40.676 40.373 40.031 

 
A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 
 

Sorszám Település neve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Komló Város 

 
27.528 27.355 27.165 26.970 26.741 26.453 26.235 26.019 

2. Mánfa 
  

892 883 874 850 849 848 857 850 

3. Kárász 
  

369 372 375 365 371 356 355 351 

4.  Szalatnak 422 412 401 387 375 375 371 359 



  
5.  Vékény 

 
158 164 166 161 154 151 149 146 

6. Szászvár 
 

2682 2624 2583 2573 2557 2539 2517 2483 

7. Hegyhátmaróc 
 

216 208 209 193 192 176 173 172 

8. Egyházaskozár 
 

871 877 852 843 831 831 835 828 

9. Szárász 
 

64 62 55 57 57 51 51 48 

10. Tófő 
 

138 137 138 144 143 144 145 144 

11. Máza 
 

1350 1337 1322 1308 1309 1303 1287 1282 

12. Köblény 
 

296 293 288 274 264 255 247 246 

13. Bodolyabér 
 

303 290 285 270 273 276 258 256 

14. Hosszúhetény 
 

3346 3328 3332 3398 3399 3417 3407 3402 

15. Liget 
 

445 435 441 446 446 437 430 429 

16. Magyaregregy 
 

853 868 833 799 790 788 791 781 

17. Magyarhertelend 
 

694 672 679 705 697 692 688 671 

18. Magyarszék 
 

1123 1108 1118 1114 1130 1136 1135 1126 

19. Mecsekpölöske 
 

481 472 469 455 450 448 442 438 

  
Összesen 

 
42.231 

 
41.894 

 
41.585 

 
41.312 

 
41028 

 
40.676 

 
40.373 

 
40.031 

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

 

KÖZOKTATÁSI FELADATOK  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megalakulását követıen jelentıs átszervezések 
történtek a komlói kistérségben. A 2006. évben a Nagyhajmási Óvoda tagóvodája lett az Egyházaskozár-
Bikal Intézményfenntartó Társulásnak. A ligeti iskola bezárásra került, a 2006/2007. tanévtıl a 
Magyarszéki Intézményfenntartó Társulás keretében látta el a köteles feladatát. A Mázai ÁMK 
megszüntetésre került a 2006/2007. nevelési év végén - korábban önállóan fenntartott intézményként 
mőködött. A Szászvári Kiss György ÁMK keretében biztosítja az általános iskolai feladatot, a mázai 
óvoda telephelyként történı megtartásával. Mánfai Önkormányzat által fenntartott óvoda a 2007/2008. 
nevelési évben bezárt. A Mánfai Önkormányzat és Komló Város Önkormányzata kiegészítette a 
közoktatási feladat-ellátási megállapodását, az óvodai és az iskolai feladatokat is Komló Város 



intézményeiben teljesítette a település. A 2007/2008. nevelési évtıl kezdıdıen a Magyarhertelendi és a 
Ligeti Óvoda tagintézményeként, a magyarszéki intézményfenntartó társuláshoz csatlakoztak. A 
Magyaregregyi Önkormányzat Képviselı-testülete döntése értelmében – 6/2008. (II.14) sz. határozattal a 
Magyaregregyi Óvoda bezárásra került, a szászvári közoktatási intézmény biztosítja az óvodai és általános 
iskolai szolgáltatást a következı nevelési évtıl. A 62/2008. (VII. 3.) sz. határozattal a bikali óvoda kivált, 
önálló intézményként mőködik tovább. Komló Város Önkormányzat a 96/2008. (VI. 25.) sz. 
határozatában döntött a közoktatási intézmények összevonásáról. A komlói iskolák közül a Gagarin 
Általános Iskola mőködött intézményfenntartó társulási formában, Komló, Mánfa és Mecsekpölöske 
községek fenntartásával - az óvodai és az általános iskolai feladatok tekintetében. 
 
A következı évtıl is – 2009/2010. tanévtıl - jelentıs átszervezések formálták át a kistérségi közoktatási 
hálózatot.  Az Egyházaskozár-Bikal intézményfenntartó társulás a Sásdi Kistérség Mágocsi székhelyő 
intézményhez csatlakozott. A Komlói Kistérségben két mikro-körzet központi – társulási formában 
fenntartott intézmény került kialakításra, illetve mőködik tovább. Komló Város Önkormányzat 
fenntartásában lévı iskolák is strukturális átszervezésen estek át. 
1.) Kiss György ÁMK Szászvár – általános iskola és óvoda, mázai – óvodai telephellyel. 
2.) Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány u. 2. székhellyel. Az intézmény a Magyarszéki 
Általános Iskola, a Magyarszéki Óvoda, Ligeti Óvoda, Magyarhertelendi Óvoda telephelyek bevonásával 
került kialakításra, a Gagarin Általános Iskola, Körtvélyesi Óvoda, Sallai utcai Óvoda komlói telephelyő 
intézmények átszervezésével. A Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott középfokú intézmény lett 
a székhelye a Kökönyösi Oktatási Központnak. A Kökönyösi Oktatási Központ telephelye az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, kistérségi feladatot biztosító egysége is. Az alapfokú mővészetoktatás is az 
intézmény részét képezi. Az intézmény ilyen formában történı megszervezése a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-
0017 azonosító számú pályázat „Kökönyösi Oktatási Központ” kialakítása vállalása eredményeként 
történt. A megalakulás dátuma 2009. július 1. napja. 
 
Önállóan fenntartott intézmény Komló Városában három közoktatási intézmény: Komló Város 
Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola, Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános 
Iskola és a Komló Városi Óvoda.  A Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola 2012. 
szeptember 1. napjával a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került át. A Hosszúhetényi Önkormányzat a 
Nemes János ÁMK és Könyvtár, valamint a Hosszúhetényi Óvoda közoktatási intézményeket tartja fenn. 
Kiegészítı normatív támogatás nem igényelhetı az önállóan fenntartott intézményekre. 
 
A 2006. évben hat intézményfenntartó társulás mőködött, öt önállóan fenntartott általános iskola és négy 
önállóan fenntartott óvoda. A 2009/2010. évben már két intézményfenntartó társulás és négy önállóan 
fenntartott iskola, óvoda látta el a közoktatási közszolgáltatást. Az átszervezésnek köszönhetıen bıvült a 
lehetıség a középfokú oktatással és alapfokú mővészetoktatással. Az Egységes Pedagógia Szakszolgálat 
biztosítja a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, iskolapszichológiai és a gyógytestnevelési 
szolgáltatásokat a kistérségben. A szakszolgálati feladatok ellátása a társulás magalakulása óta kötelezıen 
vállalt feladat, melyet örömmel fogadott valamennyi település. 
Ezek az átszervezések is bizonyítják, hogy a települések az összefogás, a közös feladatszervezés elınyét 
felismerték, a kiegészítı normatíva igénylésével intézményük mőködtetését gazdaságosabban, 
hatékonyabban biztosították, intézményfenntartó társuláshoz csatlakozva. A feladat-ellátás közös 
megszervezésével, a tanulók iskolabusszal történı szállításával sem a gyermekek, sem a szülık jogai nem 
sérültek. A feladatok ilyen nagymértékő átszervezésének nemcsak a nehéz gazdasági helyzet, hanem a 
nagymértékben csökkenı gyermeklétszám is oka volt. 
 
 



A kötelezı feladatellátás biztosításának módja és formája a 2012. évben a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás területén 

Intézmény neve Székhely 
önkormányzat 

Fenntartó típusa 
(önkormányzati/társulás) 

Telephelyeinek 
száma 

Oktatási feladat 
típusa 

Kodály Zoltán Ének-
zenei Katolikus 
Általános Iskola 

Fenntartó a Pécsi 
Egyházmegye 

egyházi 0 általános iskolai 
feladat 

Szilvási Általános 
Iskola 

Komló önkormányzati 0 általános iskolai 
feladat 

Kenderföld-Somági 
Általános Iskola  

Komló önkormányzati 0 általános iskolai 
feladat 
 

Komló Városi 
Óvoda 

Komló önkormányzati székhely és 6 
telephely 

óvodai feladat 

Kökönyösi Oktatási 
Központ  

Komló Intézményfenntartó 
társulás hét települési 
önkormányzat 
részvételével 

székhely és 10 
telephely 

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

Kiss György ÁMK Szászvár Intézményfenntartó 
Társulás hét települési 
önkormányzat 
részvételével 

 

 

székhely és 2 
telephely 

általános iskola és 
óvoda, könyvtár, 
alapfokú 
mővészetoktatás 

Nemes János ÁMK 
és Könyvtár 

Hosszúhetény önkormányzati 0 általános iskola, 
könyvtár, alapfokú 
mővészetoktatás 

Zengı Óvoda 

 

Hosszúhetény önkormányzati 0 óvoda 

 

 

 

 

 

 



 

Az intézményfenntartó társulások kiegészítı normatív támogatása 

Év Szászvári 
ÁMK 

Egyházaskozár-
Bikal Int. Fennt. 

Magyarszéki 
Int. 
Fennt.Társ. 

Komló – 
Pedagógiai 
Szakszolg. 

Összesen 

2005 15.440.150.- 7.690.650.- 6.297.500.- 4.124.774.- 33.553.074.- 

2006 22.114.150.- 13.292.500.- 7.700.000.- 8.568.000.- 51.674.650.- 

2007 9.000.000.- 5.930.000.- 13.320.000.- 9.460.000.- 37.710.000.- 

Összesen: 46.554.300.-. 26.913.150.- 27.317.500.- 22.152.774.- 122.937.724.-  

2008. 32.430.588.- 23.571.000.- 25.697.000.- 9.614.000.- 91.312.588.- 

 Szászvár  KOÖK  KOÖK  

2009. 36.025.000.- 0 33.420.500.- 9.141.000.- 78.586.500.- 

2010.  35.726.980.- 0 28.452.972.- 12.078.000.- 76.257.952.- 

2011.  36.741.880.- 0 32.680.318.- 12.586.000.- 82.008.198.- 

2012. 36.454.100.- 0 31.176.528.- 10.310.000.- 77.940.628.- 

 

Mint a fenti táblázat szemlélteti, jelentısen hozzájárul a mőködés gazdaságosabbá tételéhez az 
intézményfenntartó társulások esetében a kiegészítı támogatás. A kistelepülési önkormányzatok 
adminisztratív terheit is jelentısen csökkentette az átszervezés, amely forintban ki sem fejezhetı. 
 
2010/2011. nevelési évtıl kezdıdıen a „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsıde, Óvoda és 
Általános Iskola intézménybıl a bölcsıdei feladat kiszervezésre került. A Szilvási Bölcsıde és Családi 
Napközi intézmény megalapításra került a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
fenntartásában. A kiegészítı normatív támogatás teszi gazdaságosabbá a mőködtetést, valamint a 
lehetıség adott a kistérség települési önkormányzatai lakosai számára a bölcsıdei ellátás igénybe vételére. 
A gyermeklétszám csökkenése miatt 2011. szeptember 1. napjától a Damjanich utcai telephely bezárásra 
kerül, valamint a családi napközi tevékenység megszüntetésre kerül. 
A kiegészítı támogatás összege 2012-ben: 7.597.200.- Ft. 
 
BELSİ ELLENİRZÉSI FELADATOK  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évtıl látja el a belsı ellenırzési feladatokat 
valamennyi társult önkormányzatnál.  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás belsı ellenırzési egysége által elvégzendı 
feladatként 2012. évre 40 vizsgálat került tervezésre, melybıl 39 vizsgálat végrehajtásra is került. Egy 
vizsgálatot nem tudtak lefolytatni más hatóság ellenırzése miatt. 
 



Komló város esetében a normatív állami hozzájárulásokon túl sor került Komló Város Önkormányzatának 
közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatainak ellenırzésére, a 2009. évben végzett pénzügyi-
gazdasági vizsgálat utóellenırzése a Komlói Főtıerımő Zrt.-nél, az alapító okiratok felülvizsgálatára 
Komló Város Önkormányzat egyes intézményeinél, illetve a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás feladatátszervezésével kapcsolatos tanácsadási tevékenységre. 
 
A települési önkormányzatok többségénél elsı félévben a normatív állami hozzájárulások elszámolása 
került ellenırzésre. Emellett egy önkormányzatnál a munkaügyi szabályok betartása, nyilvántartások, 
közalkalmazottakra, köztisztviselıkre vonatkozó elıírások kerültek utóellenırzésre, míg egy másik 
önkormányzatnál a tanítási idıkeret számításának és a túlóra elszámolások szabályszerőségének 
ellenırzésére került sor. Második félévben egy települési önkormányzatnál a szabályozottság 
felülvizsgálatát hajtottak végre, míg egy másik település esetén a közbeszerzés folyamatának gazdasági 
ellenırzését. 7 település esetén a közfoglalkoztatás rendszerének, 9 település esetén pedig a kisebbségi 
önkormányzatok 2011.évi gazdálkodásának ellenırzésére került sor. 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnál a közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági 
folyamatokat ellenırizték. 
Az ellenırzéseket az Állami Számvevıszék módszertana, valamint tapasztalataink alapján 
állították össze.  

- adósságkezelési szolgáltatás 

-  

Szociális Belsı ellenırzési normatíva alakulása 
Költségvetési év mutatószám Fajlagos összeg Normatív támogatás 
2006. 83 90.000.- 7.470.000.- 
2007. 83 90.000.- 7.470.000.- 
2008. 65 90.000.- 5.850.000.- 
2009. 67 88.300.- 5.919.100.- 
2010. 55 79.000.- 4.345.000.- 
2011. 56 79.000.- 4.424.000.- 
2012. 56 63.200.- 3.539.200.- 
 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI FELADATOK  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 2004. évi megalakulásakor vállalta a szociális és 
gyermekjóléti feladatok közös megszervezését, mely az Együttmőködési Megállapodásban rögzítésre is 
került feladat-ellátási megállapodás formájában. Az ösztönzı kiegészítı normatív támogatás jelentıs 
eltéréssel támogatta a feladat-ellátási megállapodást és a társulás által fenntartott intézményi formát. A 
támogatásnak, valamint a települési önkormányzatok által megfogalmazott igényre tekintettel 2007. január 
1. napjától a Szociális Szolgáltató Központ, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat megalapításra 
került. A két intézmény az alábbi feladatokat látja el: 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: 

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

Szolgáltató Központ: 
 Szakosított ellátás: 

- hajléktalanok átmeneti szállása – Hajléktalanok Átmeneti Szállása 
Szociális alapszolgáltatási feladatok: 
a.) házi segítségnyújtás 
b.) jelzırendszeres házi segítségnyújtás 



c.) szociális étkeztetés – Komló városában 
d.) idısek nappali ellátása – Idısek Klubja 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás valamennyi intézménye 2010. július 1. napjától a 
7300 Komló, Kossuth L. u. 103. alatti székhelyre költözött. A székhelyváltozást követıen változatlan 
szolgáltatás biztosításával mőködnek az intézmények. Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül a normatív 
támogatás összege az intézményekben.  
 

Normatív támogatások alakulása a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás által fenntartott intézményekben 

 
2009. évi támogatás összege 2010. évi támogatás összege 2011. évi támogatás összege 2012. évi támogatás összege Az intézmény 

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

Családsegítı 
és 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

 
32.636.180 

 
21.635.440 

 
32.412.120 

 
21.336.960 

 
32.134.040 

 
21.012.720 

 
31.894.670 

 
20.551.000 

Szociális 
Szolgáltató 
Központ 

 
71.375.200 

 
24.820.200 

 
59.826.674 

 
22.500.800 

 
69.756.160 

 

 
26.820.800 

 
76.731.520 

 
29.274.120 

 
Összesen 

 
104.011.680 

 
46.455.640 

 
92.238.794 

 
43.837.760 

 
101.890.200 

 
47.833.520 

 
108.626.190 

 
49.825.120 

 

A normatív támogatás az alap- és kiegészítı támogatás összegébıl tevıdik össze. A kiegészítı támogatás 
a kistérségi feladat-ellátás megszervezéséhez vehetı igénybe. A székhely mindkét intézmény esetében 
Komló Város területén található. Telephely mőködik a Szászvári Önkormányzat és az Egyházaskozári 
Önkormányzat helyein idısek nappali ellátása tekintetében. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
szászvári mikro-körzet központja mőködik a székhelytıl különbözı feladat-ellátási helyen. 
 
Mindkét intézmény az önkormányzati feladat-ellátás lehetıségei terén nagyon jól mőködik, biztosítja a 
személyi és tárgyi feltételeket a településeknek a színvonalas szolgáltatáshoz. Nem utolsó sorban említésre 
méltó itt is, hogy jelentıs adminisztrációs terhet vett le az önkormányzatok válláról a kistérségi 
intézmény. 
 
KÖZKINCS KEREKASZTAL  
Pályázati támogatással jött létre a Közkincs Kerekasztal, mely már több éve folytatja tevékenységét a 
kistérség területén. Elkészült 2010. évben a Komlói Kistérség Kulturális Stratégiája. A Komlói Közkincs 
Kerekasztal honlapja is elkészült, ahol lehetıség van a települések kulturális tevékenységének 
figyelemmel kísérésére és bemutatására. A Kistérségi Iroda a Közkincs Kerekasztal mőködtetésével részt 
vehet a kistérségeknek kiírt pályázaton, és ezzel lehetıséget biztosított közmővelıdési referens 
foglalkoztatására. 
 
MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT  
A mozgókönyvtári szolgálat megszervezésével azon települések részére biztosított a szolgáltatás, amelyek 
nem rendelkeznek nyilvános könyvtárral. 2012 évben 16 település 800.000 forint/település összegben 
részesült támogatásban. 
KISTÉRSÉGI IRODA  
A Kistérségi Iroda feladata a - 2004. évi CVII. törvény elıírásai szerint – a Társulás Tanácsa 
mőködésének zavartalan biztosítása, az ülések elıkészítése, a törvényesség biztosítása. 2012. évben 8 
alkalommal ülésezett a Társulás Tanácsa. Ezeken összesen 54 határozat született. Az elıterjesztések 
elkészítése és végrehajtása a kistérségi iroda feladatkörébe tartozik. Az elıkészített anyagok és 



jegyzıkönyvet elektronikus úton továbbításra kerülnek a települési önkormányzatok és a Baranya Megyei 
Kormányhivatal részére a törvényben elıírt határidıben. A Kormányhivatal jónak értékelte a tanács 
munkájával kapcsolatos elıkészítı és végrehajtó feladat ellátását.  
Az Kistérségi Iroda felel a Tárulás költségvetése végrehajtásáért is. A gazdálkodási feladatok ellátására a 
Komló Város Önkormányzat GESZ szervezetével kötött megállapodást. A Gazdasági Ellátó Szervezet a 
tárulás tagönkormányzatai megelégedésével látja el feladatát, a mindennapi jó kapcsolat kiépítésének 
eredményeként. 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 52/2012 (XII.20.) sz. Tct. határozatával 
jóváhagyta a Kistérségi Iroda megszüntetı okiratát. A feladat ellátását Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala vette át. 
 
INFORMATIKAI FELADATVÁLLALÁS:  
A kistérség településein komplex informatikai szolgáltatás biztosítása szintén a kistérségi iroda feladata. 
Ezen feladaton belül szoftverüzemeltetésre, hardverüzemeltetésre, hálózatüzemeltetésre, telefonhálózat 
üzemeltetésre és tanácsadásra kerül sor. 
 
TŐZ-ÉS MUNKAVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM:  
A kistérségi iroda megbízási szerzıdés keretében látja el a kistérségi önkormányzatok és azok 
intézményeinél a tőz- és munkavédelmi, valamint a környezetvédelmi feladatokat. 
 
PÁLYÁZATOK:  
2012. évben került lezárásra egy elızı évrıl áthúzódó pályázat, a TÁMOP 5.3.1. számú program, 
melynek keretében 60 fı részesült erdımővelı vagy mezıgazdasági munkás képzésben, illetve különbözı, 
álláskeresést megkönnyítı tréningen vehettek részt. Az elnyert támogatás 69.660.000,- Ft. 
2012. május hónapban 5.902.905,- Ft-ot nyert el a Társulás parlagfő mentesítési közmunkaprogram 
lebonyolítására, melynek keretében 20 fı került felvételre 3 hónapos foglalkoztatásra.  
A Társulás közel 50 MFt - ot nyert el a TÁMOP 5.2.5. számú pályázati kiírásra benyújtott pályázatával. 
2012. és 2013. évben a kistérség területén élı rászoruló fiatalok vehetnek részt klubfoglalkozásokon, 
különbözı közösségi programokon, felzárkóztató foglalkozásokon szakembereink segítségével. 
Benyújtásra került egy szervezetfejlesztési pályázat, mely pozitív elbírálás esetén a Szociális Szolgáltató 
Központ, valamint a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat alapszolgáltatásainak hatékonyabbá tételét 
és színvonalának javítását szolgálja. Az elnyerhetı pályázati összeg 35.000.000,- Ft.  
 
PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS:  
A Komlói Kistérség általános iskolai tanulói részére biztosított a szolgáltatás, 7-8. évfolyamos tanulók 
számára. 
 
EGYÜTTM ŐKÖDÉS MÁS SZERVEZETEKKEL:  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttmőködik az alábbi hazai 
szervezetekkel: 
Nefela Dél-magyarországi Jégesıelhárítási Egyesülés: az együttmőködés célja a társulás területén élık 
ingó és ingatlan vagyonában keletkezı jégkárok csökkentése. 
M9 Térségi Fejlesztési Tanács: az együttmőködés célja az M9-es gyorsforgalmi út elıkészítésének és 
megvalósításának meggyorsítása, a régiók közötti közlekedési kapcsolatok javítása.  
Egy Hajóban Gyermek – és Ifjúságvédı Alapítvány: az együttmőködés célja jogi segítségnyújtás 
tevékenység tartós ellátása a kistérségben. 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete: az együttmőködés célja a 
kistérségben élı fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítése, a panaszok feltárása és 
értékelése fogyasztói érdekek képviselete. 
 



A jogszabályi környezet változása miatt 2013. évtıl alapvetı változások várhatóak a társulások életében. 
A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvényt 2013. január 01. napjával hatályon kívül helyezték, de 
ettıl nem szőnik meg a társulás, hanem a szabad társulás alkotmányos elve alapján, a jelenlegi társulási 
megállapodás és a szervezeti- és mőködési szabályzat szerint mőködik tovább. A törvényalkotó elıírja 
azonban, hogy a társulási megállapodást 2013. július 1-ig olyan módon kell módosítani, hogy az ne legyen 
ellentétes az új önkormányzati törvény IV. fejezetével.      
 
Az egyik jelentıs változás a társulások munkaszervezetének státusát, illetıleg a társulások jogi 
személyiségét érinti, csak jogi személyiséggel rendelkezı társulások mőködhetnek, e feltételnek a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megfelel. A társulási tanácsnak az Mötv. 94. § szerint 
mőködnie kell 2013. január 1-jét követıen is, a tv. 95. § (4) bekezdése értelmében a társulási tanács 
munkaszervezeti feladatait (döntések elıkészítése, végrehajtás szervezése) eltérı megállapodás hiányában 
a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. A társulás megszőnése esetén a társulásban ellátott 
kötelezı feladatokat a településeken a jövıben is biztosítani kell. 
 
A társulás további mőködésével kapcsolatos egyeztetéseken a 2013. évre vonatkozó számítások alapján 
nyilvánvalóvá vált, hogy a feladatok nagyobb része vonatkozásában lényegesen gazdaságosabb, és 
szakmailag is megalapozottabb azokat a társulás keretében ellátni. 
 
K o m l ó, 2013. március 31. 
 
        Polics József  
            elnök 
 
 

2. számú melléklet 
 

Beszámoló a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
mőködésérıl 

(2012. január 1.  -  2012. december 31. közötti idıszakról) 
 

Komló Város, Bodolyabér, Liget, Magyarszék, Magyarhertelend, Mánfa, Mecsekpölöske Község 
Önkormányzatai, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. március 1-i hatállyal határozatlan 
idıtartamra létrehozta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulást, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § és 43. §-ai, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. § -15. § -ában foglalt rendelkezések alapján. 

 Az önkormányzatok a „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata többcélú, közös igazgatású intézmény közös 
fenntartásában állapodtak meg 2009. szeptember 1. napjától. 

A közös fenntartású intézmény 12 feladat-ellátási helyen látta el a 1993. évi LXXIX. törvény 24. – 26. §-
ban meghatározott feladatokat. 

 



A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely 8 fıbıl állt 2011. december 31. napjáig. A megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat 
egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdése alapján a 
megyei önkormányzat köteles az év utolsó napjával a részvételével mőködı társulási megállapodásait 
felmondani. a fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelıen a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. 
december 31. napjával felmondta a társulási megállapodást.  

A Baranya Megyei Önkormányzat társulásból való kilépésével a középfokú intézmények 
finanszírozásával kapcsolatban bizonytalanságok adódtak, melyek a minisztériumokkal, illetve a megyei 
intézményeket átvevı Megyei Intézményfenntartó Központtal történı több hónapos egyeztetéseket 
követıen 2012. augusztus hónapban rendezıdtek, amikor a Baranya Megyei Intézményfenntartó 
Központtal Komló Város Önkormányzata, mint a társulás gesztortelepülése megkötötte a finanszírozási 
megállapodást. 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl 
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a társulás által fenntartott intézmény 2012. december 31. 
napjával átszervezésre került. 2013. január 1. napjától a társulás csak az óvodai feladat-ellátást ellátó 
Komló és Térsége Óvodái intézményt tartja fent.  

A társulás tagjait a társult képviselı-testületek polgármesterei.  A Társulási Tanács átruházott irányítási 
jogok, fenntartói feladat és hatáskörök tekintetében dönt: 

- az intézményvezetı kinevezésérıl, felmentésérıl, fegyelmi és kártérítési felelısségvonásáról 

- az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyásáról; 

- az intézmény nevelési-, pedagógiai programjának, helyi tantervének, minıségirányítási programjának 
jóváhagyásáról; 

- az intézmény költségvetésének megállapításáról, módosításáról, a zárszámadás elfogadásáról. 

Az Intézményfenntartó Társulás 2012. január 1. és 2012. december 31. között az alábbi 
idıpontokban és témákban ülésezett: 

 

2012. február 02. 

1.)  Engedélyezte a maximális csoport-osztálylétszám túllépését. 
2.) Javasolta a Pannon Szakképzés Szervezési Társulásban való képviseletrıl. 
3.) Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola fıigazgatói álláshelyére pályázat 

kiírását. 
4.) Döntött a 2012/2013-as tanév beíratási idıszakának meghatározása. 
5.) Döntött a létszámleépítésrıl a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki 

Általános Iskolában. 
 

 



2012. március 28. 

1.) Jóváhagyta s KÖOK Szakközépiskola 2011. évi költségvetésének módosítása. 
2.) Jóváhagyta a KOÖK Szakközépiskola 2012. évi költségvetése. 
3.) Döntött a létszámleépítés elrendelésérıl a KOÖK Szakközépiskola tagintézményeibe. 

 

2012. április 27.  

1.)  Jóváhagyta a Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi zárszámadását. 
2.) Tájékozódott a felnıttképzési tagozaton esti munkarendben történı érettségire felkészítı oktatás 

beindításáról. 
3.) Döntött a térítési díj, valamint tandíj megállapításáról a „Kökönyösi Oktatási Központ” 

Szakközépiskola középfokú intézményeiben.  
4.) Döntött az alapfokú mővészetoktatás feladat-ellátásának átadásáról. 
5.) Engedélyezte a maximális csoport-, osztálylétszám túllépését. 

 

2012. június 21. 

1.) Döntött a beiskolázásról 2012/2013.-as tanévben. 
2.) Döntött a TÁMOP-3.1.11-12/2- Óvodafejlesztés pályázat benyújtásáról.         
3.) Tájékozódott a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola fıigazgatói álláshelyére kiírt 

pályázat eredményérıl. 
4.) Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola létszámcsökkentési pályázatához  

szükséges nyilatkozatot. 
5.) Döntött a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola iskolatej 

programban való részvételéhez való hozzájárulásról. 
6.) Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. évi költségvetésének 

módosítását. 
  

2012. szeptember 27.  

1.) Döntött a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nevelési-pedagógiai Programjának, 
SZMSZ-ének és IMIP-ének módosításáról. 

2.) Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. évi költségvetés 
elıirányzatainak módosítását.     

3.) Tájékozódott a köznevelési feladat-ellátás átszervezésérıl. 
4.) Döntött a térítési díj, valamint tandíj megállapításáról szóló 10/2012. (IV.27.) Tt. határozat 

felülvizsgálatáról. 
5.) Engedélyezte a maximális csoportlétszám túllépését a 2012/2013-a tanévben. 

 

2012. november 29.  

1.) Döntött a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. évi költségvetés 
elıirányzatainak módosításáról.         

2.) Döntött a normaemelésrıl a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola azon 
intézményegységeiben, ahol a MEVID Zrt. végzi az étkeztetést. 
 



2012. december 12. 

1.) Jóváhagyta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását. 

2.) Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola állami fenntartásba adásához 
kapcsolódó döntéseket. 

 

A társulási döntéseket megelızıen – témától függıen – az intézményvezetıje, a GESZ vezetıje, a 
települések polgármesterei, az önkormányzati hivatalok dolgozói egyeztetéseket folytatnak a gördülékeny 
feladat-ellátás érdekében. 

 

 

Komló, 2013. április 4. 

 

   Polics József 

        elnök 

 

 

 



 
14. sz. napirend 

 
Intézmények alapító okirata módosítása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 

58/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
A Képviselı-testület a polgármester elıterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével – az alapító okirat módosítását megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselı-testület az elıterjesztés 1. sz. mellékletben szereplı módosított alapító 
okiratot, valamint módosító okiratot egységes szerkezetben elfogadja. 
 

2.) A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 
Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 
 

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



1.sz. melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

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

Gazdasági Ellátó Szervezet  
 
1.1. Rövidített neve:     Komló Város Önkormányzat GESZ 
 
2. Székhelye:     7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
3.  Telephely(ek):  
     

• Szilvási Általános Iskola    7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
• Felsıszilvási Általános Iskola    7300 Komló, Május 1 u. 13. 
• Kenderföld-Somági Általános Iskola   7300 Komló, Gagarin u.4. 
• „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 7300 Komló, Alkotmány u.2. 
• „ Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  

Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola,  
Speciális Szakiskola és Kollégium   7300 Komló, Ságvári u. 1. 

• Baranya Megyei Önkormányzat Egységes  
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,  
Óvodája, Általános Iskolája,  
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma    7300 Komló, Tompa M. u. 
14. 

• „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  
Gagarin Általános Iskola    7300 Komló, Fürst S.u. 1. 

 
4. Közfeladata:     Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi  
      társulási intézmények ellátó, kisegítı   
      szolgálatai – gazdasági pénzügyi ellátást  
       biztosító költségvetési szerv 
 
5. Az intézmény alaptevékenysége:  Önkormányzati, valamit többcélú kistérségi  

társulási intézmények ellátó, kisegítı 
tevékenysége, valamint számviteli 
tevékenység biztosítása. 

 
6. Államháztartási szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi  



társulási intézmények ellátó, kisegítı 
szolgálatai    
 (841116) 

 
7. Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 
841907  Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel 
841143  A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten 
 
Az alábbi tevékenységeket Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények látják 
el, a szakfeladat és szakágazat megnevezése a normatív támogatás igénylése miatt szükséges: 
 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562920  Egyéb vendéglátás 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
889101  Bölcsıdei ellátás 
900111  Befogadó színházak tevékenysége 
910501  Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
890441  Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkozást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916  Üdülı tábori étkeztetés 
910502  Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
841126 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
889922 Házi segítségnyújtás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000  Építményüzemeltetés 
 
8. Illetékessége, mőködési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
9.        Irányító szerv neve, székhelye:   Komló Város Önkormányzat    

 Képviselı-testülete 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
10. Gazdálkodási besorolása:   önállóan mőködı és gazdálkodó 
 
A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan mőködı költségvetési szervek 
gazdálkodási feladatait ellátja: 
 



1.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény  
7300 Komló, Városház tér 1. 
2.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem  
7300 Komló, 48-as tér 1. 
3.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése alapján az 
önkormányzat kötelezıen ellátandó – az illetékességi területén lévı - a szakképzı iskola 
kivételével - az összes saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott - köznevelési intézmény 
mőködtetéssel kapcsolatos tevékenységének gazdálkodási feladatait ellátja. 
 
Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 

1.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. 
2.) Komló és Térsége Óvodái 7300, Komló Sallai u.1  

 
 
11. Vezetıjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselı-
testülete bízza meg határozott idıre a vezetıt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint.  
 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak 
jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény 
az irányadó. A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegő jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
13. A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az 
ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti 
el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi 
rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza. Az ingatlan helyrajzi 
száma: 549, 1092 m2. 
 
14. A vagyon felett rendelkezı: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint 
Komló Város Önkormányzat. 
 
15. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet az állami fenntartásba került 
köznevelési intézményekre vonatkozó használati és vagyonkezelési szerzıdések végrehajtása 
során - különösen a használatba/vagyonkezelésbe adott vagyon tekintetében - az önkormányzat 
nevében és helyett jár el. Ennek keretében könyveiben nyilvántartja a vagyont, beleértve a 
kezelésre átadott vagyonelemeket is. E felhatalmazás kiterjed valamennyi mérlegtétel átadás-
átvételére.  
 
 
 
K o m l ó, 2013. április 24. 



         Polics József 
         polgármester 
 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés napján lép hatályba, 
ezzel egyidejőleg a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2013. január 
21-én kelt 4/2013. (I.21.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezető alapító okirat 
hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a /2013. (IV.24.) sz. 
határozattal hagyta jóvá. 
 
 
Komló, 2013. április 24. 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernı   Polics József 
   címzetes fıjegyzı   polgármester 
 



 
M Ó D O S Í T Ó   O K I R AT 

 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. szám 
alatti költségvetési szerv 2013. január 21. napján 4/2013. (I. 21.) sz. határozattal elfogadott 
egységes szerkezető alapító okirata módosításra kerül. 
 
Az alapító okirat pontjai a 3.ponttól átszámozásra kerülnek. 
 
1. Az alapító okirat eredeti 3. pontja az új alapító okirat 4. pontja lett. 
2. Az alapító okirat új 3. pontja az alábbiakat tartalmazza: 
Telephelyek: 

• Szilvási Általános Iskola    7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
• Felsıszilvási Általános Iskola    7300 Komló, Május 1 u. 13. 
• Kenderföld-Somági Általános Iskola   7300 Komló, Gagarin u.4. 
• „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 7300 Komló, Alkotmány u.2. 
• „ Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  

Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola,  
Speciális Szakiskola és Kollégium   7300 Komló, Ságvári u. 1. 

• Baranya Megyei Önkormányzat Egységes  
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,  
Óvodája, Általános Iskolája,  
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma    7300 Komló, Tompa M. u. 
14. 

• „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  
Gagarin Általános Iskola    7300 Komló, Fürst S.u. 1. 

 
3. Az alapító okirat 10.pontjából az alábbi bekezdés törlésre kerül: 
Komló Város Önkormányzata vállalta a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 
74.§ (4) bekezdésében meghatározott köznevelési intézmények mőködtetését. A Szakképzı 
Iskola kivételével az állami fenntartásba kerülı intézményekben foglalkoztatott technikai 
dolgozók és egyéb alkalmazottak 2012.12.31-ei hatállyal, áthelyezéssel kerülnek a Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezethez. A Szakképzı Iskola dolgozói a KIK állományába 
kerülnek 2013. január 1-el foglalkoztatásra. A továbbfoglalkoztatás valamennyi munkavállaló 
számára biztosított. 
 
4. Az alapító okirat egy új a 15.ponttal egészül ki, mely az alábbiakat tartalmazza: Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet az állami fenntartásba került köznevelési 
intézményekre vonatkozó használati és vagyonkezelési szerzıdések végrehajtása során - 
különösen a használatba/vagyonkezelésbe adott vagyon tekintetében - az önkormányzat nevében 
és helyett jár el. Ennek keretében könyveiben nyilvántartja a vagyont, beleértve a kezelésre 
átadott vagyonelemeket is. E felhatalmazás kiterjed valamennyi mérlegtétel átadás-átvételére.  
 
 
 



 
 
A záradék végén felvezetésre kerül:  
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés napján lép hatályba, 
ezzel egyidejőleg a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2013. január 
21-én kelt 4/2013. (I.21.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezető alapító okirat 
hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a /2013. (IV.24.) sz. 
határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
K o m l ó, 2013. április 24. 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 

15. sz. napirend 
 
2012. évi eszközhasználati díj felhasználásáról szóló beszámoló és a 2013-14. évi 
kötelezettségekrıl tájékoztató 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági, Településfejlesztési- és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kispál László megkérdezte, hogy vízmő esetében van-e vagyonértékelés, mert hihetetlen 
sok és drága az állami kötelezettség, fıleg ha eszközhasználati díjból fogják fizetni.  
 
Polics József válaszolta, hogy vagyonértékelés mindig van. A vagyonértékelés 
önkormányzati kötelezettség, csak így lehet pénzügyileg megoldani. Ehhez és a közmő 
adóhoz kapcsolódó költségek kompenzációjára a jövıben nyílik lehetıség. Jelenleg május 
31-ig kell anyagot produkálni annak érdekében, hogy a szolgáltatás mőködıképességét 
áttételesen biztosítsák. Sok lehetıség nincs, más forrás nem áll rendelkezésre. A jelenlegi 
állapot tényleges felmérésére azért van szükség, mert a vízi-közmő törvény elıír egy 
úgynevezett „gördülı fejlesztési programot”, melynek alapja a konkrét tételes felmért 
vagyon. Ezt a MEH fogja jóváhagyni. Ez a program olyan tervszerő fejlesztésre ad 
lehetıséget, amelyre más esetben nem lenne esély. A szolgáltatás miatt van szükség a 
vagyonértékelésre. 
 
Kispál László felháborítóan magasnak találta a 24 millió forintos összeget, ezért nem 
fogja megszavazni. 



 
Mátyás János úgy véli, hogy 24 millió forintot olyasmire költenek, melyet törvény ír elı. 
Nem fogja megszavazni. 
 
Polics József elmondta, hogy annak idején ellenezte, amikor tavakra költött a város 
közpénzeket. Itt a 24 millió forint 100 milliókat fog hozni a fejlesztésnél. Erre érdemes 
költeni, áldozni. Ezt egy olyan rendszerben kell felülvizsgálni, amely egy erre épülı 
számítógépes rendszer. A közmőrendszert nem lehet felújítani másképp. Ahhoz, hogy 
megadjuk az esélyt a rekonstrukcióra, rá kell áldozni ezt az összeget. Bízik benne, hogy 
2014-ben már sok pénz fog befolyni ennek a beruházásnak köszönhetıen.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 9 
igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 

59/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint 
a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
2012. évi víziközmő bérleti díj felhasználásáról, valamint a bérleti díjjal kapcsolatos 2013. és 
2014. évi kötelezettségvállalásról szóló elıterjesztést.  
 

1. A Képviselı-testület a víziközmő bérleti díj 2012. évi felhasználásáról szóló beszámolót 
elfogadja az 1. és 2. sz. melléklet szerint. 

 
2. A Képviselı-testület a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12.§-a 

alapján az önkormányzat vagyonában lévı víziközmő rendszer vonatkozásában a 
vagyonértékelés készítését és annak nettó 26.061.000,- Ft-os költségét tudomásul veszi. A 
vagyonértékelés költségének fedezeteként – a törvényi szabályozással összhangban – a 
víziközmő bérleti díj bevételt jelöli meg oly módon, hogy a 2013. évi bérleti díj terhére 
17.374.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 22.064.980,- Ft, míg a 2014. évi bérleti díj terhére 
8.687.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 11.032.490,- Ft kerül kifizetésre. 

3.  
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmő 
vagyonértékelésének elkészítésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja.  
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyonértékelés költségének a 
víziközmő bérleti díj terhére történı finanszírozásáról a leendı közmő üzemeltetıt 
tájékoztassa. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József polgármester 

 
 



1. számú melléklet 

2012 évben a bérleti díj terhére elvégzett, elıre tervezett 
rekonstrukciós munkák 

Az alábbi táblázat az elmúlt évben elvégzett és a sikeres mőszaki átadást követı, leszámlázott munkákat tartalmazza. 
Helye Munka meghatározása Költsége Indokoltság 

Vízválasztó és Czeti tározót 
összekötı DN250-es acél 
ivóvízvezeték rekonstrukciója. 

204 fm DN250-es acél 
ivóvízvezeték kiváltása D225-
ös KPE csıre és két csomópont 
átépítése 

10 997 209 Ft  

DDOP -5.3.1–A-09-2f-2011 projekt keretében 
felújításra került a Mánfa-Komló összekötı út, 
mely tartalmazta Komló belvárosában lévı 
Pécsi út felújítását is. A munkálatok során a 
Petıfi tértıl NA 250 acélra váltó Vízválasztó-
Czeti tározót összekötı távvezeték több helyen 
meghibásodott, így elkerülhetetlenné vált az 
adott szakaszon történı kiváltása. A vezetéken 
már korábban is jelentkeztek korróziós 
lyukadások, melyeket a felújítási munkálatok 
során kapott dinamikus hatások felgyorsítottak. 

Zobáki buszfordulónál lévı 
DRV vízátvételt biztosító 2*300 
csomóponti aknában DN150-es 
nyomáscsökkentı beépítése. 

Elzáró szerelvények cseréi, 
csomópont átépítése, 
nyomáscsökkentı beépítése 

1 096 462 Ft  

A Zobák víztározónk magassága miatt a 
belvárosban a fıvezeték nyomása a 16-17 bár 
nyomást is eléri, ami problémás a vezetéknek, 
kötéseknek és a szerelvényeknek is. A 4 bárral 
történı nyomáscsökkentés fı oka elsısorban 
azonban a 2*300 acél vezeték kímélése, hibák 
elkerülése, mivel nem folyamatosan üzemel, így 
a zárások- nyitások nagy igénybevételt 
jelentenek. 

Pécsi út vasúti átjáró DN200-as 
szakaszoló tolózár csere. 

II. zóna szakaszolását biztosító 
tolózár cseréje 272 426 Ft  

 
Az elzáró egy korábbi fıvezeték hibát követı 
zárás alkalmával meghibásodott, így 
szükségessé vált cseréje. 
 

    
 
 

   



Helye Munka meghatározása Költsége Indokoltság 

Mecsekfalui út 55. számmal 
szemben 3 db DN200-as tolózár 
csere 

Dávidföld és Körtvélyes 
vízellátását biztosító vezetékek 
csomóponti szerelvényeinek 
cseréje 

849 216 Ft  

Dávidföld és Körtvélyes vízellátását biztosító 
NA 200 és NA 300 vezetékek csomópontjában 
lévı elzárók cseréi, melyek a vízkormányzást, 
így a vízhiány elkerülését szolgálják. 

Iskola u. szennyvíztisztító telep 
szennyvíziszap fogadó mőtárgy 
építése. 

A telepre gépjármővel 
beszállított iszap fogadására, 
lefejtésére szolgáló mőtárgy 

831 281 Ft  
A szippantó gyors leürítését és az estleges 
csurgalékok felfogását segíti. 

Szennyvíztisztító telep  
500 m3-es gáztároló 
csúszkáinak felújítása 1 460 801 Ft  

A rothasztóban keletkezı gáz, felhasználását 
biztosító nyomás elérését szolgálja 

Dávidföld és Körtvélyes beton 
szennyvíz fıgyőjtı csatorna  

A beton fıgyőjtı csatorna 
kiváltása DN400-as KG-PVC 
csıre 140 fm hosszban. 

4 638 128 Ft 
Elkorrodált, gyakorta beszakadó 

vezetékszakasz, ahol már korábban is történt 
meghibásodás 

Elıre tervezett felújítások összesen: 20 145 523 Ft   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 
2012 évben a bérleti díj terhére elvégzett, elıre nem tervezett, 

„havaria” jelleg ő rekonstrukciós munkák 
Azonosítószám 
(kontószám) 

Felújítási munka megnevezése Nettó költség (Ft) 

Komló város ivóvízhálózatának „havaria” munkái 

7725139 Függetlenség u. 36. ivóvízvezeték kiváltás (40 fm, D50 KPE) 296.650,- 

7725140 Bajcsy Zs. u. Bíróság elıtt ivóvízvezeték kiváltás (D160 KPE) 188.602,- 

7725142 Május 1. u. 1. sz. épületnél ivóvízvezeték kiváltás (10 fm, D25 KPE) 437.203,- 

7725143 Kisbattyán belterület ivóvízvezeték kiváltás (12 fm, D90 KPE) 340.631,- 

7725146 Kossuthi tározó NA250-es ivóvíz töltıvezeték kiváltás (12 fm, D228 KPE) 657.221,- 

7725148 Május 1. u. 1-3-5. sz. épületek ivóvízbekötésének kiváltása (20 fm, D32 KPE) 280.060,- 

7725152 Mecsekfalu 36. sz. lakóház ivóvízbekötés kiváltás (15 fm, D25 KPE) 152.854,- 

7725155 MOM altalaj tőzcsap csere 249.095,- 

7725159 Alkotmány u. 15. ivóvízbekötés kiváltás (48 fm, D40 KPE) 631.134,- 

7725160 Vértanúk u. 7. ivóvízvezeték kiváltás (25 fm, D63 KPE) 271.669,- 

7725164 
Kossuth L. u. Piramis Patika elıtt ivóvízvezeték kiváltás (66 fm DN200 GÖV; 36 fm 
D90 KPE; 6 fm D25 KPE) 

5.388.026,- 

7725171 Attila u. 36. ivóvízbekötés kiváltás (20 fm, D25 KPE) 223.937,- 



7725172 Pécsi út, vasúti átjárónál a híd alatti DN80-as Hawido nyomáscsökkentı felújítása 475.351,- 

7725173 Kórház buszfordulónál DN100-as Doroth nyomáscsökkentı felújítása 225.532,- 

7725184 Kossuth L. u. Piramis épülete mögött DN80-as altalaj tőzcsap csere 294.821,- 

7725187 Mecsekjánosi, Hízlalda utca ivóvízvezeték kiváltás (100 fm, D90 KPE) 811.042,- 

7725188 Rozmaring u. 1. DN100-as FF tőzcsap csere 164.839,- 

7725189 Fürst S. u. 22-24. közötti trafóháznál ivóvízvezeték kiváltás (18 fm, D90 KPE) 299.703,- 

7725193 Függetlenség u. DN80-as szakaszoló tolózár csere 112.388,- 

7725200 Sikondai út 1. tolózár cserék (1 db DN100-as; 2 db DN80-as) 196.336,- 

7725202 Damjanich u. 8. ivóvíz bekötıvezeték kiváltás (10 fm, DN25 KPE) 132.107,- 

7725204 Móricz Zs. u. 6. ivóvíz bekötıvezeték kiváltás (24 fm, D32 KPE) 334.329,- 

7725205 Köztársaság u. 19. ivóvíz bekötıvezeték kiváltás és DN100 tolózár csere (22 fm, D32 
KPE) 

207.966,- 

Azonosítószám 
(kontószám) 

Felújítási munka megnevezése Nettó költség (Ft) 

7725219 Mecsekfalu 54. ivóvíz bekötıvezeték kiváltás (34 fm, D32 KPE) 173.517,- 

7725221 Kossuth L. u. 81-83. között dn80-as földfeletti tőzcsap csere 268.661,- 

7725224 Mecsekfalui út 15. ivóvíz bekötıvezeték kiváltás (12 fm, D25 KPE) 163.234,- 

7725227 Sportvölgy 2946/1 hrsz ivóvízvezeték kiváltás (15 fm, D90 KPE) 201.154,- 



7725228 Építık útja ivóvízvezeték kiváltás (10 fm, D90 KM-PVC) 147.042,- 

7725232 Munkácsy M. u. – Székely B. u. keresztezıdésnél DN100-as földfeletti tőzcsap 
beépítés 

200.309,- 

7725191 
József A. u. ivóvíz gerinc- és bekötıvezeték kiváltás (107 fm D25 KPE; 60 fm D40 
KPE; 86 fm D63 KPE) 

568.462,- 

7725229 Munkácsy M. u. 73-75. ivóvíz gerinc- és bekötıvezeték kiváltás 6 fm D160 KPE; 12 
fm D25 KPE) 

239.080,- 

7725244 Mecsekjánosi, Fı u. 94. ivóvíz gerincvezeték kiváltás (12 fm D75 KPE) 189.622,- 

7725248 Kisbattyáni ivóvíztározó ellátóvezetékén vezeték kiváltás (21 fm D90 KPE) 259.668,- 

7725250 Munkácsy M. u. – Székely B. u. keresztezıdésnél 1 db DN80-as tolózár beépítés 158.128,- 

„Havaria” jelleg ő felújítási munkák az ivóvízhálózaton összesen: 14.940.373,- 

 

Azonosítószám 
(kontószám) 

Felújítási munka megnevezése Nettó költség (Ft) 

Komló város és a kistérségi szennyvízhálózat „havaria” munkái 

7725149 Juhász Gy. u. szennyvízvezeték behúzás (22 fm, D160) 266.180,- 

7725156 Szennyvíztelep, biogáz csı felújítása (20 fm DN200 acél; 6 fm D228 KPE) 1.290.717,- 

7725157 Hóvirág u. 5. szennyvízvezeték kiváltás (10 fm, DN200 KG-PVC) 295.075,- 

7725180 Nagy László Gimnázium szennyvíz bekötıvezeték kiváltás (10 fm, DN200 KG-PVC) 250.050,- 



7725192 Hóvirág u. 3. szennyvízcsatorna kiváltás (10 fm, DN200 KG-PVC) 139.058,- 

7729168 Mecsekpölöske, kistérségi I. sz. MOBA szivattyú felújítás 166.384,- 

Komlóra jutó rész 

„Havaria” jelleg ő felújítási munkák a szennyvízhálózaton összesen: 2.407.464,- 

„Havaria” jelleg ő felújítási munkák a mindösszesen (ivóvíz + szennyvíz): 17.347.837,- 

 

 

2012. ÉVI VIZIKÖZM Ő FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 37.493.360,- 

 





 
 
A polgármester 15 perces szünetet rendelt el. 
Az ülés 17 óra 25 perckor folytatódott. 
Mátyás János és Schalpha Anett még nem érkezett vissza a szünetrıl. 
 
 

16. sz. napirend 
 

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyőlési határozatainak és 2012. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Wágner László ügyvezetı 
   Wágner Zita  ügyvezetı 
 
A Gazdasági, Településfejlesztési- és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 

60/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság, 
valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-
Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. április 9-i taggyőlési határozataival, közöttük a 2012. 
évi beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyásával kapcsolatos elıterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselı-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2013. április 9-i taggyőlése 
által hozott 1-4/2013. (04.09.) számú határozatokat. A társaság 2012. évi beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését és mellékleteiket elfogadja. 

 
2.  A képviselı-testület 43/2013. (III.7.) számú határozatát ezennel visszavonja, és 

jóváhagyólag tudomásul veszi, 2013. április 9. napján kelt társasági szerzıdés-módosítást 
felbontó megállapodás felbontását, ennek következtében pedig a társaság eredeti 1-
4/2013.(01.18.) számú határozatainak megfelelı társasági szerzıdésmódosítást.  

 
3. A képviselı-testület utólagosan jóváhagyja Borbás Sándor delegált képviselı taggyőlésen 

leadott szavazatait.  
 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társasági szerzıdést indokolt esetben az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. 



évi CLXXV. tv. követelményeinek megfelelıen a törvényben foglalt határidıig dolgozza át, 
és elfogadásra terjessze a taggyőlés elé.   
 
Felkéri továbbá az ügyvezetést, hogy a társaság 2013. évi beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentésérıl és ezek mellékleteirıl – azok megtárgyalása céljából - legkésıbb 2014. június 30. 
napjáig tájékoztassa a képviselı-testületet. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetık  

 
 

17. sz. napirend 
 
Nem költségvetési szervek 2013. évi támogatása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
Schalpha Anett visszaért a terembe. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Schalpha Anett megköszönte azokat a támogatásokat, melyek a nem költségvetési 
szervek támogatásával érkeztek az intézményekbe. Hiszen a támogatások nélkül nem 
tudnának a gyerekek különbözı kirándulásokon, úszásoktatáson stb. részt venni. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy megpróbálták a lehetı legjobban felosztani az 
erre a célra szánt 26 millió forintot. Errıl Komló város képviselı-testülete döntött. Külön 
megköszönte a hivatal munkáját. 
 
Mátyás János visszaérkezett a terembe. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 

61/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – az alpolgármester elıterjesztésében, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével –megtárgyalta a 
nem költségvetési szervek támogatására beérkezett pályázatokat. 
 
1) A képviselı-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére, a 

táblázatban meghatározott támogatást biztosítja 2013. évre vonatkozóan. 



 
2) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. április 30. napjáig a társadalmi 

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

 
 
Határid ı:   2013. április 30. 
Felelıs:   Polics József polgármester 
   Kupás Tamás Levente alpolgármester 
 
 



1. sz. melléklet  

   A nem költségvetési szervek 2013. évi támogatása      
      2013. március  

A pályázó szervezet neve, 
címe 

2012. évi 
támogatás A támogatás felhasználásának rövid bemutatása 

2013. évi 
igényelt 
támogatás 

2013. évi 
az AD-HOC 
Bizottság 
által 
javasolt 
támogatás 

Az igényelt támogatás 
tervezett 

felhasználásának rövid 
bemutatása 

Közszolgáltató intézmények támogatása (média)       

1. 

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

2011. évben a Baranya Televízió a nem költségvetési szervek 
pályázati keretébıl  nem kapott támogatást 1 000 000 0 

Közszolgálati adások 
biztosítása, weblap 
üzemeltetés, mőködési 
költségek fedezése 

2. 

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

2012. évben a Komló és Térsége TV  a nem költségvetési szervek 
pályázati keretébıl  nem kapott támogatást 1 000 000 0 

Televíziós mősorok 
elıállítása,  helyi hírek 
sugárzása, mőködési 
költségek 

3. 

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

Mőködési költségek finanszírozása ( web-felületek éves díjának 
fedezése; könyvelési költségek; közüzemi díjak fedezése) mőszaki 
eszköztár fejlesztése 1 000 000 500 000 

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

  Összesen 500 000   3 000 000 500 000   

Sporttámogatási igények         

A pályázó szervezet neve, 
címe 

2012. évi 
támogatás A támogatás felhasználásának rövid bemutatása 

2013. évi 
igényelt 
támogatás 

2013. évi 
az AD-HOC 
Bizottság 
által 
javasolt 
támogatás 

Az igényelt támogatás 
tervezett 

felhasználásának rövid 
bemutatása 

 



 

4. 

Komlói Bányász Sport 
Klub 7300 Komló, 
Pécsi út 44.  13 600 000 Komlói Bányász Sport Klub létesítményei fenntartására 25 000 000 13 000 000 

Komlói Bányász Sport 
Klub létesítményei 2013. 
évi fenntartására 

5. 

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

Túraversenyek és egyéb rendezvények megszervezése; mőködési 
költségek fedezése (programfüzet); programok, rendezvények 200 000 70 000 

Jubileumi rendezvények 
megvalósítása; mőködési 
költségek fedezésére 

6. 

Komlói Nıi Kézilabda 
Egyesület 7300 Komló, 
Fürst S. u. 1. 30 000 Tagdíj fedezése; Nevezési költségek finanszírozása 100 000 50 000 

Sportszerek vásárlása; 
mőködési költségek 
finanszírozása 

7 

Komló-Szilvás 
Sportaerobik Egyesület 
7300 Komló, Attila u. 
51/4. 150 000 Terembérleti díj, sportszolgáltatások, rendezvények megszervezése 1 200 000 150 000 

Versenyek rendezése; 
utazások, terembérleti 
díjak fedezése; 
versenyfelszerelések 
finanszírozása 

8 

Komlói Bányász 
Horgász Egyesület 
7300 Komló, Viola u. 9. 150 000 Versenyek szervezése és lebonyolításának költségei 500 000 150 000 

Versenyek szervezése; 
bajnokságokon való 
részvétel fedezése;  

9 

T20 Darts Klub 
Egyesület 7300 Komló, 
Alkotmány u. 11. 30 000 Mőködési költségek finanszírozása ( utazási költségek) 180 000 30 000 

Versenyek, diákolimpiai 
rendezvények 
szervezése, lebonyolítási 
költsége 

10 
Komló Sport Kft. 7300 
Komló, Pécsi út 44. 8 500 000 Szakosztály mőködtetése, versenyek költségei 10 000 000 8 500 000 

Szakosztály mőködtetése, 
versenyek költségeinek 
biztosítása 

11 

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

Diáksport rendezvények való részvétel biztosítása; lebonyolítása; 
versenyzık díjazása 150 000 50 000 

Diáksport rendezvények 
során felmerülı költségek 
fedezése 

12 

Nevada  SE  7300 
Komló, Mecsekfalu 
41/D. 150 000 Pályabérleti díj fedezése 0 0 

nem adott be kérelmet a 
2013.-as évre 

13 

HÉLIX Sportegyesület 
7300 Komló, Kossuth 
L. u. 85. 30 000 

Komlói Tanuszoda pályabérlésének fedezése az úszótanfolyamok 
során 600 000 30 000 

Úszásoktatás, és 
sportversenyek, sport 
napközi szervezése 



14 

Diák és Öntevékeny 
Körök Egyesülete 
(DÖKE) 7300 Komló, 
48-as tér 1. 500 000 

Nevezési díjak, szállítási költség, túraversenyek szervezési költsége, 
tömegsport rendezvények lebonyolítása 1 000 000 500 000 

Sportrendezvények 
megszervezése, 
tömegsport rendezvények 
költségei, tömegsport 
rendezvények 
lebonyolítása 

15 

Kék Kokasok Tollas 
Csapat 7300 Komló, 
Alktomány u. 41. 30 000 Mőködési költségek finanszírozása 150 000 50 000 

Tollaslabda sport 
népszerősítése, 
rendezvények szervezése 

16 

Villa Complov Sport 
Club Közhasznú 
Sportegyesület 7300 
Komló, Kossuth l. u. 
111 0 2012. évben támogatásban nem részesült 200 000 30 000 

versenyeken való 
részvétel biztosítása; 
mőködési költségek 
fedezése 

17 

Komlói Tenisz és Sí 
Klub 7300 Komló, 
Móricz Zs. u. 4-6. 0 nem adott be kérelmet az elızı években 300 000 30 000 

Létesítmény állapotának 
javítása, versenyek 
rendezése 

  Összesen 
23 285 

000   
39 580 

000 22 640 000   

              

Egyéb kulturális támogatási igények       

A pályázó szervezet neve, 
címe 

2012. évi 
támogatás A támogatás felhasználásának rövid bemutatása 

2013. évi 
igényelt 
támogatás 

2013. évi 
az AD-HOC 
Bizottság 
által 
javasolt 
támogatás 

Az igényelt támogatás 
tervezett 

felhasználásának rövid 
bemutatása 

18 

Komlói Honismereti és 
Városszépítı Egyesület 
7300 Komló, Városház 
tér 1. 150 000 

Nemzetközi Ifjúsági Tábor szervezése, rendezvények szervezése 
amelyek kapcsolódnak Komló Város eseményeihez 400 000 180 000 

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



19 

Nagycsaládosok 
Komlói Egyesülete 
7300 Komló, Körtvélyes 
u. 11. 80 000 Rendezvények megvalósítása (Sikondai családi nap megszervezése) 0 0 

nem adott be kérelmet a 
2013. évre 

20 

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

Az egyesület tagjainak rehabilitációját elısegítı rendezvények 
megszervezése 0 0 

nem adott be kérelmet a 
2013. évre 

21 

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

Elsısegélynyújtó versenyek, véradó ünnepségek megszervezése; 
programköltségek fedezése, eszközök beszerzése 300 000 100 000 

Mőködési kiadások 
fedezése; véradási és 
egyéb programok 
megszervezése során 
felmerülı költségek 
finanszírozása 

22 

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

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

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

23 

Komlói Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 7300 
Komló, Városház tér 1. 15 000 Kirándulás során felmerülı szállítási költség fedezése 30 000 20 000 

Kiemelt programok, 
kirándulások, szervezése 
során felmerülı költségek 
fedezése 

24 

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

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

Közbiztonság javítása, 
vagyonvédelem, 
bőnmegelızés javítása, 
mőködési jellegő 
kiadások 

25 

Nyugdíjas Egyesület 
7300 Komló, Kossuth 
L. u. 115. 50 000 Mőködési költségek fedezése; irodabérlet fedezése 150 000 50 000 

Mőködési jellegő 
kiadások, 
rendezvényeken való 
részvétel, testvérvárosi 
kapcsolatok ápolása 

26 

Komlóért Egyesület 
7300 Komló, Vértanuk 
útja 11. 65 000 Bérleti díj fedezése az "Év Embere" nagyrendezvényen 300 000 65 000 

Mőködési költségek, 
városi rendezvényeken 
való részvétel, 
testvérvárosi kapcsolatok 
ápolása 

27 

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

Mőködési jellegő kiadások fedezése; egészségnap; sort - és családi 
rendezvények szervezése 80 000 50 000 

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



részvétel) 

28 

Diabétesz Szövetség - 
Komlói Cukorbetegek 
Klubja 7300 Komló, 
Május 1. u. 7. 60 000 A klub mőködéséhez szükséges anyagok vásárlása 250 000 60 000 

Egészségnapokon való 
részvételhez eszközök 
vásárlása 

29 
ILCO Egyesület 7300 
Komló, Majális tér 1. 30 000 

Súlyos betegségbıl felépültek rehabilitációs programjai szervezése, 
súlyos betegek életminısége javítása, mőködési költségek biztosítása 90 000 30 000 

Súlyos betegségbıl 
felépültek rehabilitációs 
programjai szervezése, 
súlyos betegek 
életminısége javítása 

30 

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

Tagdíj; mőködési költségek fedezése (bérleti díj; rendezvény 
költségek;) 100 000 50 000 

Mőködési költségek és 
rendezvények 
költségeinek fedezése 

31 

Pöndöly Néptánc és 
Hagyományırzı 
Egyesület 7300 Komló, 
48-as tér 1. 350 000 

Elıadásokkal kapcsolatos költségekre; terembérleti díjakra; jelmezek 
költségeinek fedezése 700 000 350 000 

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

32 

Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület  
Komlói Tagcsoport 
7300 Komló, Alkotmány 
u. 56. 40 000 Kiránduláshoz kapcsolódó autóbusz költségek finanszírozása 150 000 40 000 

3 napos észak-
magyarországi kirándulás 
programjának fedezése 

33 

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

Városi rendezvényeken, ünnepségeken való közremőködés; 
elıadások bemutatása;  500 000 150 000 

Városi kulturális 
rendezvényeken való 
részvétel, fiatal 
tehetségek bemutatása 

34 

Komlói Hétdomb Ijász 
és Hagyományırzı 
Közhasznú Egyesület 
Komló, Alkotmány u. 
25. 30 000 Mőködési költségek fedezése (tagdíj; versenyengedélyek fedezése) 0 0 

nem adott be kérelmet a 
2013. évre 

35 

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

Mozgáskorlátozott személyek komlói rendezvényeken való 
részvételének megteremtése 50 000 30 000 

Mozgáskorlátozott 
személyek komlói 
rendezvényeken való 
részvételének 
megteremtése 



36 

Fekete Láng 
Érdekvédelmi 
Egyesület 7300 Komló, 
Vörösmarty u. 11. 0 2012. évben támogatásban nem részesült 200 000 50 000 

Halmozottan hátrányos 
helyzető gyermekek 
táboroztatása és családi 
rendezvények szervezése 

37 

Komlói Szaxofonos 
Kulturális Közhasznú 
Egyesület 7300 Komló, 
Május 1. u. 5. 30 000 Szereplések során felmerülı útiköltségek finanszírozása 210 000 40 000 

Blues Taxi Szaxofon 
Együttes mőködésének 
támogatása 

38 

Botond Veterán 
Katonai Jármő 
Egyesület7328 Pécs, 
Árpádtetı 13.  0 2012. évben nem adott be kérelmet 300 000 30 000 

Mecseki Történelmi 
Napok megrendezése 
során felmerülı költségek 
fedezés 

39 

Komlói Német 
Közhasznú Egyesület 
Komló, Templom tér 4. 

0 2012. évben nem adott be kérelmet 250 000 30 000 

Komlói nemzetiség napja 
program megrendezése; 
testvérvárosi találkozok; 
eszközállomány bıvítése 

40 

Dankó Pista Cigány 
Érdekvédelmi és 
Kulturális Egyesület 
Komló, Munkácsy M. u. 
60. 

0 2012. évben támogatásban nem részesült 200 000 30 000 

Tehetséggondozó 
programok 
megrendezése; 
sportklubokkal való 
kapcsolatok kiépítése; 
nyelvtanfolyamok tartása; 
közösségi programok 
szervezése; 

41 

Pillér Egyesület 7622 
Pécs, Nagy Lajos király 
útja 9. 

0 2012.-es évben nem adott be kérelmet 600 000 0 

Részvétel az ifjúsági 
közösségben, közéleti 
elıadások 
megszervezése 

  

Összesen 

2 040 000   5 660 000 1 735 000   

  

  

          



Alapítványok       

A pályázó szervezet neve, 
címe 

2012. évi 
támogatás A támogatás felhasználásának rövid bemutatása 

2013. évi 
igényelt 
támogatás 

2013. évi 
az AD-HOC 
Bizottság 
által 
javasolt 
támogatás 

Az igényelt támogatás 
tervezett 

felhasználásának rövid 
bemutatása 
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Komló Városért 
Alapítvány 7300 Komló, 
Városház tér 3. 400 000 

Kulturális, sport rendezvények megtartása. Azon szervezetek 
támogatása akik nem jogosultak a nem költségvetési szervek 
keretébıl támogatásra  800 000 425 000 

Kulturális, sport 
rendezvények 
megtartása. Azon 
szervezetek támogatása 
akik nem jogosultak a 
nem költségvetési 
szervek keretébıl 
támogatásra  
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Komló és Térsége 
Tőzvédelméért 
Közalapítvány 7300 
Komló, Berek u. 12. 40 000 Katasztrófa védelmi versenyek, gyermeknapi rendezvények   40 000 

Katasztrófa védelmi 
versenyek, gyermeknapi 
rendezvények 
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Komlói Munkáskórusért 
Alapítvány 7300 Komló, 
48-as tér 1. 70 000 

Fellépés során felmerülı költségek, hangversenyek szervezése, 
utazási költségek fedezése 220 000 70 000 

Fellépés során felmerülı 
költségek, hangversenyek 
szervezése, utazási 
költségek fedezése 
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Hétszínvirág Alapítvány 
7300 Komló, Tompa M. 
u. 2/1. 60 000 

Tompa M. u. és Mecsekjánosi Óvoda gyermekei úszásoktatása 
támogatása 100 000 70 000 

Halmozottan hátrányos 
helyzető gyermekek 
programjainak 
támogatása 

46 

Gyermkhangok 
Alapítvány, 7300 
Komló, Templom tér 2 70 000 Kodály Zoltán Általános Iskola diákjainak korústábor biztosítása 150 000 70 000 

Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztiválra 
való felkészülés 
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Nagy Kör Óvodai 
Alapítvány 7300 Komló, 
Nagyszántó u. 10. 30 000 

A Körtvélyesi Óvodában mőködı sószoba egészségvédı és 
prevenciós hatásának fejlesztése 80 000 40 000 

Óvodai kirándulások 
támogatása 
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Komlói Szilvási 
Óvodáért Alapítvány 
7300 Komló, 
Függetlenség u. 30. 0 nem adott be kérelmet a 2012. évben 100 000 30 000 

Programok 
megszervezése; 
versenyek finanszírozása 
során felmerülı költségek 
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A Komlói Pedagógus 
Kamarakórusért 
Alapítvány7300 Komló, 
48-as tér 1. 0 

nem adott be kérelmet a 2012. évre  (Komló Városért Alapítványtól 
kapott 40.000 Ft támogatást) 150 000 100 000 

Kirándulások 
megszervezése; 
fellépések során 
felmerülı költségek 
fedezése 
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Gesztenyési Óvoda 
Gyermekeiért 
Közhasznú Alapítvány 
Komlóm, Rózsa u. 9. 0 nem adott be kérelmet a 2012. évre 60 000 30 000 

A Gesztenyési Óvoda 
gyermekeinek fejlıdését 
elısegítı, valamint a 
hátrányos helyzető 
gyermekeinek fejlıdését 
elısegítı programok 
megszervezése 
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Ezüsthegedő 
Alapítvány 7300 Komló, 
Templom tér 1. 0 nem adott be kérelmet a 2012. évre 68 800 30 000 

Óvodás gyermekek 
vízhez szoktatása; óvodai 
nevelés személyi és 
dologi feltételeinek 
biztosítása 

  Összesen 870 000   1 878 800 905 000   

              

  Sport alapítványi támogatások        

A pályázó szervezet neve, 
címe 

2012. évi 
támogatás A támogatás felhasználásának rövid bemutatása 

2013. évi 
igényelt 
támogatás 

2013. évi 
az AD-HOC 
Bizottság 
által 
javasolt 
támogatás 

Az igényelt támogatás 
tervezett 

felhasználásának rövid 
bemutatása 

52 

Komló Város 
Asztalitenisz Alapítvány  
7300 Komló, Gorkij u. 
15. 50 000 

Sportrendezvények, versenyek megrendezése során felmerülı 
költségek fedezése 140 000 100 000 

Városi versenyek 
megrendezése;  

53 

Zöldike Alapítvány 
7300 Komló, Hunyadi 
u. 8-10. 60 000 Erdei Óvoda megszervezése Sikondán 80 000 60 000 

Erdei Óvoda, táborok 
megszervezése 



54. 

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

Diákolimpián való 
részvételi költségek, 
mőködési költségek 

  Összesen 270 000   400 000 220 000   

              

  Mindösszesen       26 000 000   
 

 



18. sz. napirend 
 

Komló Város Sportkoncepció felülvizsgálata 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Szigeti Szabolcs Komló Sport Kft. 
   Ordas Miklós 
   Balogh Bettina 
 
Mátyás János kérdezte, hogy a Komlói Bányász labdarúgó szakosztályán az Ifi 
utánpótlás csapatok milyen támogatásban részesülnek. Azt lehet érzékelni, hogy az 
utánpótlás nem kap megfelelı támogatást. Kérdezte továbbá igaz-e az, hogy nem álltak ki 
a csapatok mérkızésre?  
 
Kupás Tamás Levente tájékoztatta a jelenlévıket, hogy két csapat nem játszott 
szombaton. A probléma az elmúlt pár hét extrém idıjárása. A pálya alkalmatlan volt a 
mérkızésre, ugyanis nagyon vizes volt. A játékvezetı alkalmatlannak találta a meccsre. 
Ezzel kapcsolatban téves hírek jelentek meg. A pályát nem lehetett terhelni, ezért a felnıtt 
csapat a futófolyosón és a mőfüvön edzett. Ez alatt az idı alatt meccsek is elmaradtak. A 
gyerekek a pálya minısége miatt nem mentek játszani. A pálya használatával még 
nagyobb kárt okoztak volna. Ezzel kapcsolatban kommunikációs nehézségek is adódtak, 
melyeket a késıbbiek során sikerült megbeszélni. 
TAO-s pénzeket csak az utánpótlásra lehet lehívni. Mőködtetésre nem lehet felhasználni. 
Jelenleg sok új eszköz áll rendelkezésükre a csapatoknak. Az elsı két csapat maradt bent, 
a többi kiesett az osztályozásból. Így lesz lehetıség plusz forrásokat elérni. Büszkék az 
IFI csapatra az elért eredményért. 
 
Polics József véleménye szerint, nem csak az IFI és U17-esek, hanem a szülık 
felelıssége is látható. Régebben még mezük sem volt, most pedig láthatóan el vannak 
látva a játékhoz szükséges eszközökkel, mezekkel.  
 
Mátyás János megköszönte a korrekt tájékoztatást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: 

 
62/2013. (IV. 24.) sz. határozat 

 
A Képviselı-testület az alpolgármester elıterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével - Komló Város Sportkoncepció 
felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta.  



A Képviselı-testület Komló Város Sportkoncepcióját az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
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Bevezetés 
 
Magyarország új alaptörvénye szerint mindenkinek joga van a testi és lelki 
egészséghez. A jog érvényesülését Magyarország a sportolás és a rendszeres 
testedzés támogatásával is elısegíti. 
 
A sport „minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett 
formában a fizikai és szellemi erınlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok 
teremtése vagy különbözı szintő versenyeken eredmények céljából”. (Európai 
Sport Charta) 
 
A sportban igazgatási és szervezési szempontból három területet lehet 
megkülönböztetni: iskolai és diáksportot, szabadidısportot (rekreációs sportot), 
valamint versenysportot. Ezek szorosan összefüggnek egymással, integrált 
egészként szükséges kezelni. Az egyes területek érintik az épek és fogyatékkal 
élık sportját együttesen is, ezért néhány alkalmazásban nem külön, hanem az 
épek sportjának területeiben jelenítik meg a fogyatékkal élık sportját. 
 
A sportkoncepció fı célja, hogy meghatározza azokat a fejlesztési irányokat, 
illetve hosszú távú feladatokat, melyek végrehajtása során a város sportjában rejlı 
értékek megırizhetık és gazdagíthatók, az egyetemes magyar sportstratégia céljai 
megvalósulhatnak, a lakosságának mind szélesebb köre számára lehetıvé válhat az 
egészséges, mozgás gazdag életmód.  
 
A koncepció alapelvei: 

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

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

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

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

• tartsa tiszteletben a sporttal foglalkozó szervezetek önállóságát; 



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

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

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

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

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

középfokú versenyrendszerében mintegy 75 ezer fı vesz részt, azaz 
mindössze az érintettek 25 %-a; 

• a gyermekek fizikai állapota az elızı évek viszonylatában romlik; 
• 2012. augusztus végéig a heti kötelezı testnevelés órák száma alsó 

tagozatban 3, felsı tagozatban 2,5 volt. A mindennapos testnevelés 
2012/2013. tanévtıl történı fokozatos évfolyamonkénti bevezetése 
mérföldkınek számít, melynek hatásai évtizedek múlva lesznek mérhetıek. 

• a kötelezı testnevelési órák jelenleg csak részben alkalmasak az egészséges 
életmód fontosságának kellı tudatosítására; 

• a testnevelı hozzáállásán és attitődjén, valamint a tananyag változatosságán 
múlik, hogy a diákok szeretik-e az órát. 

 
A szabadidısport: 

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



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

• az életkor növekedésével csökken a sportolási kedv; 
• a rendszeresen sportolók körében legnépszerőbb a labdarúgás, kocogás, 

futás, kerékpározás, aerobik, tornázás, úszás; 
• a rekreációs sporttevékenységet végzık nagy része létesítményhez nem 

kötötten sportol, általában nem szervezeti keretek között, hanem 72%-uk 
egyénileg és/vagy családban mozog; 

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

• a központi nyilvántartási rendszerben szereplı, versenyengedéllyel 
rendelkezı, igazolt sportolók száma kb. 250 ezer fı; 

• a versenysportra biztosított állami támogatás rendszere teljesen átalakult 
• az utánpótlás-nevelésben a versenysportból lemorzsolódott gyermekek 

sportolási lehetısége nem biztosított; 
• a szándék a fogyatékosok versenysportjának, ezáltal a fogyatékkal élık 

sportolásának az integrációja. 
 
A sport feltételrendszere 
 
A létesítményellátottság, és helyzet: 

• általánosságban kijelenthetı, hogy a települések, illetve a sportágak nagy 
része jelentıs létesítménygondokkal küzd;  

• a sportlétesítmény-ellátottság katasztrofális helyzetben van, mind 
mennyiségi, mind minıségi mutatók alapján; 

• a sportlétesítményhez való hozzáférés a 2500 fınél kisebb településeken a 
legkevésbé biztosított; 

• a legnagyobb problémát a megfelelı létesítményekhez való hozzáférés 
jelenti. 

 
A sportfinanszírozás: 

• az EU országaival összevetve Magyarországon a sport annak ellenére, hogy 
az életbe lépı ún. TAO jogszabály többletforrás bevonására ad lehetıséget, 
még mindig alulfinanszírozott; 

• Az állami támogatásoktól is messze elmarad a magántıke szerepe; 
• A sporttal összefüggı egyes törvények módosításról szóló 2010. évi 

LXXXIII. törvény, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 



LXXXI. törvény (továbbiakban Tao. tv.) 22/C. § (10) bekezdése, valamint a 
107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet, mint végrehajtási rendelet új utakat 
nyitott meg sport finanszírozásában. A köztudatban látványcsapat-sportágak 
támogatása jelentıs többletforrás bevonását biztosította az öt kiemelt 
sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong). 

• 2013. június 30-ig kerül meghatározásra a fenti körben nem szereplı, de 
jelentıs hagyományokkal bíró, vagy olimpiai sikersportágnak tekinthetı 
sportágak szakszövetségen keresztüli finanszírozására, mely rendezi 
valamennyi a Tao. tv-ben nem szereplı sportág támogatását, biztosít 
kiszámíthatóságot a következı évekre.  

 
A sport szervezeti és irányítási rendszere: 
 

• a sport szervezeti felépítésére jellemzı túlstrukturáltság, a különbözı 
szervezetek nagyszámú apparátusa, az aránytalanul sok mőködési költség, az 
információáramlás akadályai, a vertikális és horizontális kommunikáció 
nehézségei, és az együttmőködés hiányának orvoslására a legfıbb 
sportszervezet egyedüliként a Magyar Olimpiai Bizottság lett. Itt kerül 
koordinálásra, összefogásra és irányításra valamennyi sportág 
szakszövetsége. 

• a sportigazgatás (mint a közigazgatás) szintén átalakult. A Magyar Olimpiai 
Bizottság mellett létrejött a Nemzeti Sport Intézet, mintegy ellenırzı 
szervezetként. 

• Az átalakulóban lévı finanszírozás ellenére az utóbbi években elindult a 
sportegyesületek alkalmazkodási folyamata: megszőnıben vannak a több 
szakosztályos sportegyesületek, helyükre a néhány, vagy csupán egy 
szakosztályt mőködtetık lépnek; 

• a sportági szakszövetségeknél bejegyzett sportegyesületek számának 
csökkenési folyamata ugyan lelassult, de a fent említett támogatási 
rendszerbıl kimaradó egyesületek támogatások nélkül a megszőnés közelébe 
kerültek. 

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

 
I. A város sportjának története 

A kezdetektıl napjainkig 
 
Komló elsı sportegyesülete Komlói SC néven alakult meg 1928-ban. A korabeli 
feljegyzések azonban arról tanúskodnak, hogy már 1922-ban szerveztek 



futballcsapatot a településen. Az elsı edzı, Dobsa Elek, az MTK-tól érkezett, – és 
szinte kézen fekvı - kék-fehér sportfelszerelést hozott magával a fıvárosból.  
A komlói labdarúgók 1936-37. évi bajnokságban már a megyei elsı osztályban 
játszottak, a mai Városház tér területén felépített fedett, falelátós pályán.  
A 40-es évek történelmi eseményei nem kedveztek a komlói sport fejlıdésének, ám 
a II. világháború után szinte azonnal megkezdték a futballcsapat szervezését. 1948. 
augusztus 30-án alakult meg a községi sportegyesület, Komlói Sport Egyesület 
néven, akik Albert József edzı irányításával rövidesen a másodosztály küzdelmeire 
készülıdhettek.  
Az elsı nagy sikerre 1957-ig kellett várni, amikor a kék-fehér labdarúgók 
feljutottak az élvonalba. Az újoncra hatalmas erıpróba várt az elsı NB I-es 
mérkızésén: a Népstadionban 70 ezer nézı elıtt, a Ferencváros volt az ellenfél.  
 
1952-ben indult meg a kézilabdaélet Komlón. Az elsı, még nagypályás csapatnak 
mindössze öt évre volt szüksége, hogy az élvonalba küzdje fel magát. Bár az 
együttes Vincze Vilmos vezetésével a szezon végén búcsút intett az elsı 
osztálynak, a komlói kézilabda letette névjegyét a sportág asztalára. Ennek a 
csapatnak volt tagja Papp Imre, aki játékvezetıként 1985-ös visszavonulásáig 147 
hivatalos nemzetközi mérkızéssel, több mint 600 NB–s találkozóval a háta mögött 
akasztotta végleg szögre a sípot. Az 52-es megalakuláskor még nıi és férfi 
szagágról beszélhettünk, hiszen 1952. tavaszán Ódor Lajos úttörı munkát végezve 
indította a be a nıi szakosztály mőködését. 
 
Élénk sportélet folyt az 1950-ben alakult úszó- és vízilabda szakosztályban. 
Hátúszásban Sági Jenı és gyorsúszásban Gyimes Zsolt révén országos 
bányászbajnokságot is nyertek. 
  
Az idıszak legsokoldalúbb alakja Cserháti Zoltán volt. Igaz, labdarúgóként került 
Komlóra, ám néhány év múlva már az atlétika szakosztály edzıjeként, majd hosszú 
évtizedeken keresztül megszállott testnevelıként szolgálta a komlói sport ügyét. 
Zoli bácsi több évtizedes sporttevékenységét a város Pro Civitate díjjal jutalmazta. 
 
1952-ben kezdıdött meg az új stadion építése, ami több sportág otthonává vált. 
Köztük a Komló várossá nyilvánításával egyidıs tornaszakosztályé. Egyik 
legsikeresebb versenyzıje ebben az idıszakban Podpácz Klára, aki ha csak egy 
hajszál híján is, de lemaradt az 1954-es a helsinki olimpiáról.  
A hölgyekkel párhuzamosan a férfi tornaszakosztály is az ötvenes években alakult. 
Csaba András és Czukor András irányításával elsısorban a Bányászbajnokságokon 
értek el figyelemreméltó eredményeket. 
 



Az évtized végén alakult meg az asztalitenisz szakosztály, mely Kovács Tivadar 
vezetésével 1965-ben jutott fel az NB III-ba.  
 
Az 1949-ben létrehozott nıi kosárlabda szakosztályban az ötvenes évek legvégén 
kezdıdik igazából nagy fejlıdés. A megyebajnoki szereplést követıen 1962-tıl, 
Kérész Sándor és Ekler János szakmai munkájának köszönhetıen 1971-ben már 
NB II-es nıi csapattal büszkélkedhet a város.  
Ebben az évtizedben hallatnak magukról a férfi kosárlabdázók is, akik 1967-ben a 
Magyar Népköztársaság Kupában, a világhírő, Európa-bajnokokat is soraiban tudó 
BP. Honvéddal is megmérkıztek. Különleges csemegének számított az NB III-ban 
ebben az idıszakban a Komlói Bányász – Komlói Vízmő városi rangadó, mely 
többnyire a Bányász gyızelmével záródott.  
 
Az ötvenes évek második felében élénk röplabdaélet zajlott a bányászvárosban. 
Egyszerre két csapat is részt vesz a megyei bajnokságában. A Komlói Bányász 
mellett a tőzoltóság együttese is állandó szereplıje a baranyai röplabda 
eseményeknek. Jelentıs eredményt az 1966-os év hoz, amikor a két gárda 
egyesülése után az NB II-ben is kipróbálhatta magát a város röplabdasportja.  
 
A hatvanas évek eleje sikereket hozott a komlói atléták számára. Az országos 
pályabajnokságon Prohászka Magdolna 400 méteren 2., Sági Sándor a 
vidékbajnokságon 400 m gátfutásban szintén 2., míg Czuder Károly 3000 m 
akadályon 3. helyezést ért el. A hatvanas évek kimagasló atlétája vitán felül Sági 
Sándor, aki állandó szereplıje a ranglistáknak, bajnokságoknak. 1967-tıl 
sportiskola rendszerben folyt tovább a képzés, ahol Cserháti Zoltán, Fogarasi 
Sándor és Sági Sándor kezei alatt bontogatta szárnyait több tehetség: az olimpiai 
kerettag Dudás István, valamint Homoki Vince és Kispál László. Az országos 
maratoni bajnokságot ebben az évben a Salpa, Homoki, Dudás trió nyerte. Nem 
véletlenül lett a komlói atlétika szakosztály a vidék legjobbja. 
 
1961. augusztus 20. különleges nap a város életében.  Nemcsak a világ elsı 
őrhajósa, Gagarin, hanem a Mátrai, Novák, Dalnoki, Rákosi, Albert fémjelezte 
Ferencváros is Komlóra látogatott. A 10.000 nézı elıtt lejátszott mérkızésen Iván 
a vezetést is megszerezte, de Fenyvesi pazar szabadrúgása végül a 2-2-es 
pontosztozkodást jelentette. A komlói együttes ebben az évtizedben hét éven 
keresztül szerepelt kisebb megszakításokkal az elsı vonalban. Legnagyobb sikerét 
a 1964-as félfordulós sorozatban érte el, amikor a 4. helyen fejezte be a szezont. Az 
akkori gárda erejét jelzi, hogy a kék-fehérek ez idı alatt a Vasas, az MTK, a 
Honvéd, és az Újpest együttesét is legyızte.  



Ennek az együttesnek egyik legkiválóbb játékosa a már említett Iván József, aki 
1964-ben, fiatalon, gyógyíthatatlan betegség következtében hunyt el. 
Népszerőségére jellemzı, hogy a városi tanács díszsírhelyet biztosított a 
balszélsınek. A komlói temetıben lévı síron ma is egy futball-labda emlékeztet a 
nagyszerő játékosra. 
 

1970-1980 közötti évek 
 
A 60-as évek végén Dénes István veszi át az irányítást az NB II-es kézilabda-
csapatnál. Az idıközben elkezdett fiatalítás azonban olyan jól sikerült, hogy a keret 
még a Japán válogatottat is megszorongatta. Nem véletlen, hogy az együttes 1970-
ben feljutott a sportág második vonalába.  
 Sıt két évvel késıbb az Ózd mögött a második helyen végeztek, ám a szövetség 
zöld asztalnál döntötte el, hogy a komlóiak nem indulhattak az elsı osztályban. 
Míg a férfiak folyamatosan érik el sikereiket, a nıi szakosztály évrıl évre küzd a 
megmaradásért. A megyei bajnokságban rendre szép eredményeket érnek el 
elsısorban Kassai János vezetésével, azonban a feljebblépés az 1969-es 
osztályozón nem sikerült. A csapat ekkor új alapokon Loránt Ákos vezetésével 
próbált eredményesen szerepelni. Ekkor már elsısorban serdülı játékosok alkották 
a csapatot. 1980-ban a szakosztály anyagilag teljesen ellehetetlenült, a bajnokságot 
sem sikerült befejezni, és megszőnt.  
 
A tovább erısödı nıi kosárlabda-csapat Varga Ferenc vezetésével az évtized 
közepén már az ötödik helyet foglalta el a sportág második vonalában. Ennek a 
kosaras generációnak volt tagja többek között Hollós Anna, aki késıbb a PVSK-t is 
megjárva lett válogatott játékos, illetve a pécsi egyetemistákkal az NB I-et is 
megjárt Szirtes Judit. Az országos szövetség által az „Év edzıjének is választott” 
Varga Ferenc helyett ekkor már Egri Nándor ült a kispadon. 
 
A hetvenes évek eleje a komlói tornasport szempontjából megújulást hozott. 
Különösen Tóth Lívia eredményei keltették fel a szakemberek figyelmét. A komlói 
tornászlány többször is meghívást kapott a válogatottba, sıt 1976-ban a montreáli 
olimpiára készülı keret tagja lehetett. Az utazók közé nem került be, így mégsem 
vehetett részt a világeseményen.   
 
A hetvenes évek elsı felében kiváló atléták szerepeltek komlói színekben: a 
bajnoki dobogós gátfutó Deák Géza, és a korosztályos versenyeken rendre az élen 
végzı, majd késıbb sokszoros válogatott több próbázó, Vanyek Zsuzsa és a 
hosszútávfutó Kiskirály Ernı. 



1970. nyara soha nem látott sikert hozott a KBSK labdarúgóinak, bejutottak a 
Magyar Népköztársasági Kupa döntıjébe. Az Újpest elleni mérkızésen Juhász és 
Horváth révén is eredményes volt a Bányász, a kupát mégis a fıvárosi együttes 
szerezte meg. Mivel a bajnokságot is az Újpest nyerte, a Kupagyıztesek Európa 
Kupájában az MNK-döntı másik résztvevıje, a Komlói Bányász indulhatott. A 
KEK-ben a komlóiak ellenfele a világhírő belgrádi csapat, a Crvena Zvezda 
együttese volt. Az elsı találkozót Komlón játszották, melyet a Magyar Televízió 
egyenes adásban közvetített. A mérkızés 7-2-es belgrádi gyızelmet hozott. Ezzel 
tulajdonképpen el is dılt a továbbjutás sorsa. A visszavágón - meglepetésre - a 
KBSK 2-1-re nyert Belgrádban.  
A kupamérkızés folyományaként Dél-Amerikai túrán vehetett részt a Bányász. 
Ecuadorban, Costa Ricá-ban és Kolumbiában léptek pályára a kék-fehérek, ahol 2 
gyızelmet és 3 döntetlent értek el. A Komló 1973-ban intett végleg búcsút az elsı 
osztálynak, 1974-ben azonban még egyszer megdobogtatták a szurkolók szívét. 
Már NB II-es csapatként ismét szereplıi lehettek a Magyar Kupa fináléjának. Az 
ellenfél ezúttal a Ferencváros együttese volt. Lantos Mihály együttese Cs. Kovács 
góljával 70 percen keresztül vezetett, ám végül a zöld-fehérek 3-1 arányban 
nyertek.  
1975-tıl az asztalitenisz szakosztály élére Rajnai József került. Irányításával a 
Berta, ifj. Rajnai, Sáfrány trió országos visszhangú eredményeket ért el. Az NB III-
ba felkerült együttes Arató Csabával kiegészülve harmadik helyen zárta a 1981-es 
szezont.  
Hetvenes évek második felének legsikeresebb atlétája azonban Kispál László volt. 
Az 5000 méteren többszörös magyar bajnok, mezei bajnokságokon és 1500 
méteren is országos elsıséget szerzett. Az ı nevéhez főzıdik 1978-ban a 
Rózsavölgyi által tartott szakállas, egykor világcsúcsként számon tartott 2000-es 
csúcs megdöntése. Kispál az olimpiai bajnok, finn Lasse Virent is legyızte, és csak 
egy adminisztrációs hibának köszönhette, hogy nem vehetett részt a 78-as prágai 
EB-n.   
 

1980-1990 közötti évek 
 
Az 1949-ben alakult sakkszakosztálynak elıször 1970-ben sikerült feljutnia a 
sportág második vonalába. Grünwald Mátyás, Molnár István, Reszler Zoltán, Iván 
Zoltán és a fiatal tehetség, Iván Attila fémjelezte ezt az idıszakot, ám a szakosztály 
fénykorát a 80-as évek közepén élte. 1986-ban a dobogó harmadik fokára is 
felállhattak. Napjainkban a komlói sakkozók az NB II-es bajnokság Asztalos 
csoportjának dobogós helyeiért csatáznak. 
 



 Az NB II-be jutás motiválta az Arató, Haiser, Rajnai, Barbér, Scmidt, Leipold, 
Kun összetételő asztalitenisz- csapatot a 80-as évek elsı felében. A feljutást 
követıen azonban nem tudott végérvényesen megkapaszkodni a csapat a felsı 
osztályban, amely évekig a második és a harmadik vonal között ingázott.  
Az évtized különösen a nıi kosárlabdázás fejlıdésérıl szólt. Egri Nándor edzı a 
nyolcvanas évek végére az NB II. élmezınyébe vezényelte a komlói lányokat. Bár 
az elsı alkalommal elbuktak az osztályozón, 1992-ben már feljutottak az NB I/B-
be, ami a szakosztály addigi legnagyobb sikere. Az elsı NB I/B-s találkozón a 
Komló hihetetlen izgalmak között hosszabbításban gyızött a Zala Volán ellen, ám 
ezt követıen már csak két alkalommal vonulhattak gyıztesen le a pályáról a 
lányok. Végeredményben a 12. helyen végeztek, s kiestek az NB I/B-bıl. A 
szövetség felajánlotta Prelogeréknak az NB I/B-s indulás jogát, az anyagiak miatt a 
következı szezonban ismét az NB II-ben léptek pályára a lányok.  
A kiesést követıen az NB II élcsapatai között tartották számon a Bányászt – 
bajnoki címet is nyertek a lányok – ám a támogatók hiánya miatt napjainkban is 
ebben az osztályban szerepelnek a komlói kosaras hölgyek. 
 
1968-ban alakult újjá az ökölvívó szakosztály Farkas Béla edzı vezetésével. A 
kiváló szakember kezei alatt egy sor nagyformátumú ökölvívó bontogatta szárnyait. 
Kalányos Sándor az utánpótlás-bajnokságokon négy bajnoki elsıséget szerzett, míg 
Urszán volt az elsı komlói ökölvívó, aki magyar bajnokságon dobogóra állhatott, 
sıt a magyar válogatott keretének is tagja lehetett. 1984-ben a klub az NB II-ben a 
3. helyen végzett. Urszánt kiváló teljesítményének köszönhetıen négyszer is 
meghívták a válogatottba. 1987-ben a létszámemelésnek köszönhetıen végre NB I-
es csapata lehetett a városnak, melyben szerepet kapott a sokszoros válogatott pécsi 
Alvics Gyula. A szőkös anyagiak azonban megpecsételték a komlói ökölvívás 
sorsát. Hiába irányította az addigi sikerkovács Gyıri Miklós helyett újból Farkas 
Béla az együttest, nem sikerült bennmaradni az élvonalban, ami egyben a 
szakosztály megszőnését jelentette. 
 
A 80-as évek atlétikáját Komlón a gyaloglók elıretörése jellemezte. Ez idı alatt öt 
komlói versenyzı – Alföldi Andrea, Alföldi Csaba, Bauer Attila, Szatzer Csaba és 
az akkor még 18 éves Kirszt Károly - is meghívást kapott a nemzeti válogatottba. 
Közülük is talán legismertebb Alföldi Andrea volt, aki EB, VB és Világ Kupa, 
valamint Universiade helyezésekkel, országos csúcsokkal uralta a honi nıi 
gyalogló mezınyt A Sao Paolo-i universiadén is gyıztes atlétanı pályafutásának 
csúcsa az 1992-ben rendezett barcelonai nyári olimpia, ahol a 18. helyet szerezte 
meg. Nagyon eredményes pályafutást jósoltak a szakemberek Kirsztnek is, aki a 
havannai IBV elért harmadik helye után 18 évesen már indulhatott a budapesti 
felnıtt fedettpályás Európa Bajnokságon. 1996-ig folyamatosan tagja a 



válogatottnak, legsikeresebb évének talán az 1992-es tekinthetı, ekkor magyar 
bajnok juniorok között 20 és 35 kilométeres versenyben, de aranyérmet szerzett a 
felnıttek 50 kilométeres számában is. A fiatalon elhunyt sportoló máig örök emlék 
az atlétika történelmében. 
 A labdarúgó-csapat 1982-ben búcsúzott a másodosztálytól. Elırelépésre 1985-ben 
kínálkozott lehetıség. A Csordás István által felkészített együttes a Sabaria elleni 
osztályozón jutott vissza az NB II-be. A komlói csapatban, ezidıtájt több ismert 
klasszis is pályára lépett. Felhúzta a kék-fehér mezt Fekete László, az Újpest 
egykori válogatott játékosa, Menyhárt László a Honvéd korábbi kapusa, és 
visszatért Dárdai Pál is korábbi egyesületébe. Mellettük hiába brillírozott az egykor 
a Honvédban is szóhoz jutó Hohmann Ferenc a középpályán, néhány éven belül 
visszaesett a csapat a harmadik vonalba. 
 

1990-2000 közötti évek 
 
A 60-as évek elején alakult tekeszakosztály két legeredményesebb játékosa Czukor 
László és Vincze Sándor volt, akik az amatır bányászbajnokságok során többször 
is az élen végeztek. 
Látványos fejlıdés 1994-ben indult a szakosztályban. Ekkor igazolt Komlóra a 
nagy tapasztalattal rendelkezı játékos-edzı Lukács Márián. Irányításával a 1995-
96-os szezonban jut fel az együttes az NB II-be.  
A Lukács, Balogh, Molnár, Hartmann, Jungvirt, Vincze összetételő csapat rövid idı 
alatt, megvetette a lábát a másodosztályban, sıt utódaik a bajnoki dobogóra is fel-
felkapaszkodtak. 
 
A kilencvenes években a Mecseki Szénbányák anyagi nehézségei kihatottak a sport 
támogatására is. A focicsapat ennek ellenére bajnok tudott lenni az NB III-ban. A 
Bük elleni osztályozót több idegenben lıtt góllal a Komló nyerte, s feljutott az NB 
I/B-be. A csapatnak sikerült a bentmaradás és egy újabb átszervezést követıen az 
1998-99-es bajnokságot is a magyar labdarúgás NB I/B-nek nevezett második 
vonalában kezdte a Komló. 2001-ben a bánya bezárása miatt a csapat szinte 
teljesen kicserélıdött, és kiesett. 2008-ban a Bányász újból a sportág második 
vonalában szerepelt, de a bentmaradás nem sikerült, s jelenleg is az NB III-as 
pontvadászatban szerepel. 
 
A komlói sport zászlóshajójának tartott kézilabda életében az 1990-es esztendı 
számít mérföldkınek. Sokévnyi próbálkozást követıen jutottak fel a komlói 
kézilabdázók az elsı vonalba. Fenyvesi Károly együttese – köztük az irányító Papp 



Lászlóval, a tehetséges lövı Keszthelyivel, Szabó Péterrel és a rutinos Szőcs 
Ferenccel – valósággal megfertızte a várost kézilabdával. 
Az NB I-es szezonnyitón a zsúfolásig megtelt sportcsarnokban egy megerısödött 
gárda verte a Debrecen együttesét. A Komlóban jobbnál jobb hazai és külföldi 
játékosok fordultak meg a 90-es években. Az orosz légiósok – Sevcov, Nyeretyin, 
Kuzmicsov és Szergej Tolsztih - mellett hazai sztárok sora húzta fel a komlóiak 
kék-fehér mezét. Hogy csak a gyıri Czakó Gábor, Polgár László, Cseh Zsolt, a 
szegedi Sándor István nevét említsük, de ne feledkezzünk meg a Czimmer Tamás 
utánpótlás csapatából a felnıttek között is helytállt Horváth Tamásról, Németh 
Zoltánról, vagy Bognár Norbertrıl. A komlói kispad is népszerő volt a honi edzık 
körében. A Veszprémet is irányító Kiss Szilárd, a válogatott szövetségi 
kapitányaként is sikeres Faludi Mihály, Kovács László, a Gyırrel nemzetközi kupát 
nyert Szaló Tibor egy-egy külön fejezet a Komlói Bányász történetében. A 
legnagyobb sikert, mégis – az akkor még ismeretlen – Skaliczki László érte el. A 
magyar válogatottat olimpián is irányító szövetségi kapitány 1993-ban a negyedik 
helyre kormányozta a kék-fehéreket, ami nemzetközi kupaszereplést jelentett. Bár a 
Braga elleni hazai mérkızést a vendég portugálok nyerték hét góllal, a 
formalitásnak számító visszavágón a Komló néggyel verte ellenfelénél. Ezekben az 
években talált egymásra a komlói közönség a csapattal. A komlói kézilabdázókat 
sokan irigyelték a hazai bajnoki mérkızések atmoszférája miatt. A szurkolók 
segítségével még a legnagyobbaknak – köztük a világhírő sztárokkal teletőzdelt 
Veszprémnek és Pick Szegednek is – csak nagy kínkeservvel sikerült pontot 
rabolnia a komlói sportcsarnokból. Külön csemegét jelentettek a Komló-Pécs 
megyei rangadók, melyek rendszerint zsúfolt telt ház elıtt, mind a pályán, mind a 
nézıtéren parázs körülmények között értek véget. 
Az évtized második felében Szaló Tibor irányításával a bajnokság élmezınyébe 
tartozott a Komló, majd ezt követıen, igaz egy rövid stagnáló idıszakban a 
második osztály légkörét is megízlelte a szakosztály.  
Üde színfoltja lett a város sportéletének az 1980-ban megszőnt nıi kézilabda újra 
élesztése, melyben nagy szerepe volt a Gagarin Általános Iskolának, valamint 
Huszár Zoltánnak, aki iskolai sportfoglalkozások keretén belül oktatta a kézilabda 
alapjait a lányoknak. Az újonnan alakult nıi kézilabda egyesületversenyzési 
lehetıséget biztosított az általános iskolából kikerülı lányoknak Komlón.  

2000-tıl napjainkig 
 
A Dél-Dunántúli régió egyik darts-fellegvára Komló. Ami elsısorban Bozsok 
Attilának köszönhetı. A 2002-ben és 2003-ban is bajnoki címet szerzett komlói 
éljátékos a magyar válogatott színeiben is bemutatkozott. Egyik legnagyobb sikerét 
a 2006-ban érte el, amikor a horvátországi Umagban rendezett EB-n tagja lehetett a 



bronzérmes magyar csapatnak. Legutóbb 2010 áprilisában, a Nemzetek 
Bajnokságán szerepelt a válogatottban, ahol szintén bronzérmet szerzett.   
Komló 2000. utáni legnagyobb sportsikerei a kézilabdához főzıdnek. Az együttes 
2006-ban a Magyar Kupában ért el 3. helyet. A Százhalombatta legyızése nem 
csak a bronzéremrıl döntött, hanem lehetıvé tette, hogy az egykori kiválóság, Papp 
László által irányított kék-fehérek ismét kiléphessenek a nemzetközi porondra. Az 
EHF kupában a – késıbb az elıdöntıbe jutott – Silkeborg elleni hazai döntetlen a 
komlói sport legszebb pillanatai közé tartozik. 
De nem ez volt a komlói kézilabdázás legutolsó sikere. A válogatott 
másodedzıjeként ismertté vált Farkas József 2008-ban ismét nemzetközi szintérre 
vezette a komlói kézilabdázást. A Macabbi Rishont azonban hiába gyızte le a 
második találkozón a csapat, összesítésben az izraeli együttes jutott tovább. A város 
legnépszerőbb sportolói jelenleg a második vonalban szerepelnek, de a cél 
természetesen az elsı osztályú szereplés kivívása.   
Nıi vonalon továbbra is a Gagarin Általános Iskola utánpótlás mőhelye biztosítja a 
sportág megismertetését lányokkal. A nıi kézilabda egyesület teljesen amatır 
alapon, önköltségen versenyez évek óta megyei bajnokságban. A lányok 
szorgalmasan dolgoznak a sikerek eléréséért.  
  
Közel 15 éve meghatározó a komlói szabadidısport térképén a Diák és Öntevékeny 
Körök Egyesülete (a továbbiakban: DÖKE). A sokszínő egyesületben jelenleg 7 
szakosztály mőködik. A komlói fiatalok a futó és triatlon, kosárlabda, 
teljesítménytúra- és túrakerékpáros, mikrobike MTB, asztali-labdarúgás, kézilabda 
és zsonglır szakosztályokban hódolhatnak szenvedélyüknek. A helyi rendezvények 
mára nem képzelhetık el DÖKE által szervezett esemény nélkül, melyek a régiónk 
számos pontján ismertek. Rendezvényeik zömét a futóprogramok teszik ki, 
melyeken az átlagos létszám meghaladja a 100 fıt. Programjaik repertoárját 
folyamatosan bıvítik, így 2013-ban 2013 perces és 12 órás futással színesedik 
palettájuk. 
 
A DÖKE valamennyi szakosztálya rendkívül sikeres: Asztali-labdarúgói az NBI-es 
bajnokság címvédıi, a futók és mountainbike-osok Magyarországon és külföldön 
egyaránt érmeket, kupákat nyernek kimagasló teljesítményükkel. A kosárlabda 
csapat a városi kosárlabdakupák állandó résztvevıje, a kézilabdások pedig NBIII-
ban mérik össze tudásukat más városok csapataival. Gyalogos teljesítménytúra és 
túrakerékpáros tagjai országszerte barangolnak a szebbnél szebb tájakon. Az 
egyesület programjait zsonglır-szakosztályuk fellépése teszi még különlegesebbé. 
 
A DÖKE szakosztályai közül külön említést érdemelnek az asztali labdarúgók. A 
szakosztályt Karácsony László alapította még 1975-ben, és az elsı évben 



feljutottak az elsı osztályba. Karácsony László – több évtizedes 
megszállottságának köszönhetıen, a DÖKE 2005-ben bajnoki címet nyert. 
Karácsony mellett a Balla testvérek, Takács Zoltán és Sinkovics Tamás voltak 
részesei a sikernek.  
A nagyszerő eredményt Tyukodi Györggyel, Major Istvánnal és az évszázad 
legnagyszerőbb gombozójával, Szendrey Józseffel kiegészülve 2008-ban, és 2009-
ben megismétli a szakosztály. A triplázásban a legnagyobb érdem mégis – a túlzás 
nélkül világsztárnak nevezhetı – Fülöp Eleméré. A fiatal komlói játékost 
pályafutása során többször választották meg az év játékosának; kétszeres 
csapatvilágbajnok, egyéniben ezüst és bronzérmet akasztottak a nyakába 
világversenyen. Emellett Európa-bajnoki címmel büszkélkedhet, nem beszélve a 
ranglista elsıségekrıl, Bajnokok Ligája bronzéremrıl, magyar Kupa gyızelmekrıl.      
 
A komlói sport egyik legnagyobb értéke az új évezred elején, a gyalogló olimpikon 
Czukor Zoltán. Részt vett a sidney-i, az athéni, valamint a pekingi olimpián. A 
sokszoros magyar bajnok és csúcstartó Mandel András és Dudás István kezei alatt 
kezdett atletizálni. 20 és 50 km-es versenyszámban az olimpián a 24., Vb-n 20., az 
Európa-bajnokságon 11. helyezés a legjobb szereplése. A több nagy nemzetközi 
versenyen – többek között Bergamóban is – élen végzı, 48 éves versenyzı jelenleg 
negyedik olimpiájára készülıdik.  
  
A város egyik legfiatalabb szakosztálya a biliárdozóké. 1991-ben Casino Biliárd 
Sport Egyesület néven alakultak meg, 1995-tıl a Komlói Bányász égisze alatt rövid 
idı alatt feljutottak az élvonalba. A legsikeresebb versenyzıi Bandula Norbert, 
Fülöp Tibor és Ráki István voltak. Bár a szakosztály megszőnt, a legjobbak ma is 
pécsi együttesekben szerepelnek. 
 
Komló jelenlegi sportviszonyai között az asztaliteniszezık szereplése igazi 
sikertörténet. 30 igazolt versenyzıje között az elmúlt években Bolvári Katalin 
személyében, egykori világsztár is felsorakozott. Bolvárinak is köszönhetıen a nıi 
csapat évrıl évre jobb eredményeket ér el az NB I-ben. 2009-ben éppen csak 
lemaradtak az extraligáról. A Pata Erika, Szita Natasa, Dénes Tímea összetételő 
együttes jelenleg is a dobogós helyezésekért küzd. Az NB II-ben acélosodó férfi 
gárda tavaly az 5. helyen végzett. A szakosztály utánpótláskorú játékosai közül 
Sabján Gergely, Szita Márton a korosztályos válogatottak tagjaiként, nemzetközi 
mezınyben is sikeres. A KBSK Szita, Sabján, Óbert, Kaiser összetételő 
serdülıcsapata 2010-ben bajnoki címet szerzett. 2013-ban a Gálosi, Sabján, Sipos, 
Pálosi csapat érnek el kimagasló eredményeket. A nıi szakág is nagyon nagy 
fejlıdésen ment keresztül, különösen Dénes Tímea eredményei kiemelkedıek, 
hiszen legutóbb 2-szeres egyetemi bajnok lett. 



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



II. Komló Város Önkormányzat szerepe a város sportéletében 

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

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

A rendszerváltást követı idıszakban számtalan elemzés és tanulmány született a 
sport témakörében, és a sport törvényi szintő szabályozásának módosítására is sor 
került három alkalommal. Ezt követıen 2007-ben az Országgyőlés ötpárti 
konszenzussal elfogadta a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. 
(VI. 27.) OGY határozatot (a továbbiakban: Sportstratégia).  
 
A sport területén az igazi változást a 2011-es év hozta meg, ekkor jogszabályban 
került rögzítésre a sport finanszírozása mőködtetésének rendszere. Az addig 
jellemzı állami visszahúzódást, a nagyobb szerepvállalás váltotta fel.  
Több tanulmányban, cikkben, szakirodalomban olvashatjuk, hogy a sport kulturális 
érték is. Tudjuk, és évrıl évre tapasztaljuk, hogy közösség összetartozását 
rendkívüli mértékben erısítik a nemzetközi színtéren is számon tartott sportsikerek. 
A nemzet önbecsülését, kulturális összetartozását határozottan befolyásolja, hogy 
országunk idırıl-idıre képes-e kinevelni fiataljai közül olyanokat, akik sikereket 
tudnak elérni a legmagasabb szinten, és helytállnak a versengésben. A sport 



kulturális értéke számos területen tetten érhetı. Eseményei turisztikai vonzerıt 
jelentenek. Rendezvényei felkeltik a figyelmet, szabadidısport programjai szó 
szerint megmozgatják társadalmunkat, miközben a sport szociális hálót teremt a 
legelesettebbeknek is. A sport értéke nem csupán a versenyeredményekben jelenik 
meg, hanem abban a késztetésben is, amit a versenysportolók sikerei jelentenek a 
közösség, elsısorban a gyermekek számára. Jól látjuk, hogy egy rangosabb 
nemzetközi sportsiker után hogyan ugrik meg az adott szakágban sportolásra 
jelentkezı gyermekek száma. A sikeres nemzeti versenysport tehát önmagában is 
kulturális érték, de még inkább az, ha mintaadó szerepét hangsúlyozzuk. Ez a 
mintaadó szerep pedig, az országhatárokon túllépve alapja lehet a több állam 
fennhatósága alá vetett magyarság részére az államhatárok feletti összetartozás 
megtapasztalásának. 
 
A 2009. december 1. napjával valamennyi EU tagországban hatályba lépett a 
Lisszaboni Szerzıdéssel, mely a sportot az Európai Unió hatáskörébe tartozó 
területként deklarálta, a sport európai szintő megítélése is megváltozott. 
A szerzıdés értelmében „az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes 
részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira, valamint a társadalomban és a 
nevelésben betöltött szerepére tekintettel hozzájárul az európai sport 
elımozdításhoz. A szerzıdés szerint továbbá „az Unió fellépésének célja – többek 
között – a sport európai dimenzióinak fejlesztése a sportversenyek tisztaságának és 
nyitottságának, valamint a sport területén felelıs szervezetek közötti 
együttmőködésnek az elımozdítása, illetve a sportolók, köztük különösen a 
legfiatalabbak fizikai és szellemi épségének védelme révén.” 
 
A Sportstratégia elfogadása óta – a Lisszaboni Szerzıdéshez szervesen 
kapcsolódóan – az Európai Unió szervei több, a sport újdonsült szerepét európai 
közegben értelmezı munkát is készítettek, melyek megerısítik a sport jelenlétét az 
unióban, növelik a sport sajátosságainak és szükségleteinek tudatosítását, valamint 
segítenek meghatározni azon területeket, ahol közösségi szintő intézkedések 
szükségesek a jövıben. 
Az Európai Bizottság által kiadott sportról szóló Fehér Könyv, és az annak 
mellékletét képezı Pierre de Coubertin cselekvési terv olyan ajánlásokat fogalmaz 
meg, melyekre közösségi szintő válaszokat kell adni. 
A helyzet súlyosságát felismerve kezdte meg a kormányzat a sport teljes struktúra 
átalakítását. Nemzeti konzultációk keretében győjtötte össze azokat az 
információkat, melyek felhasználásával elkészültek és bevezetésre kerültek az új 
jogszabályok, melyek alkalmazásából származó tapasztalatok már lehetıséget 
adnak rövid összegzésre. A tao.tv és a sporttörvény módosításai helyben is 
átalakították a sport finanszírozását, szakmai jellegét.  



 
Komló Város Önkormányzat szerepe, és feladata az idıszak alatt 
 
Az elmúlt húsz év teljes mértékben átalakította a sportfeladatát az 
önkormányzatnak. A korábbi sportosztály megszőnt, a feladatait átvevı és a sportot 
koordináló Városi Diák és Szabadidı Egyesület elsorvadt. Elsısorban anyagi okok 
vezettek a leépüléshez, ami mára bizonyítottá vált, szükséges a koordináció, az 
ellenırzés, az összehangolás.  
 
Az önkormányzat kiemelt feladata: 

- összehangoló és koordináló feladat – sportiroda mőködésének segítése, 
évente egy szakmai tanácskozás biztosítása, sportágak kapcsolattartásának 
segítése 

- létesítmény fenntartó és mőködtetı szerep, melyet saját tulajdonú cégen, 
vagy egyéb sportegyesületen keresztül biztosít 

- pályázatokhoz, egyéb támogatásokhoz szükséges kisebb összegő források 
biztosítása, pályázat, egyéb támogatás segítségével 

- felügyelet ellátása, ingatlanok mőködtetése, támogatás felhasználásának 
ellenırzése 

- intézmények közötti kapcsolattartás koordinálása 
- együttmőködés térségi, megyei önkormányzatokkal, országos szervekkel 
- helyi vállalkozásokkal való kapcsolattartás, ösztönzése a sport 

támogatásának 
 
III. Az iskolai testnevelés és diáksport 
 
A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnıttkori sportolási 
hajlandóságra. Az iskolai testnevelés és diáksport jelentısége elsısorban a 
korosztály fogékonyságában rejlik. Az iskolai testnevelés óra, illetve a tanórán 
kívüli rendszeres sportfoglalkozások alapozzák meg a gyermekek fizikai 
kondícióját, ugyanakkor ezek azok az (elsı) keretek, melyek között 
megszerettethetı a mozgás, illetve tudatosítható a sportos, egészséges életmód 
fontossága. Jelentısége továbbá, hogy „mással nem helyettesíthetı értékeivel 
hozzájárul a fiatalok testi, lelki egészségéhez, szellemi és fizikai erınlétük 
kialakításához, szabálytisztelı, pozitív közösségi magatartás megalapozásához, a 
reális önértékelés és önbecsülés kialakulásához”. Szerepét az is erısíti, hogy a 
diákok többsége kizárólag iskolai keretek között végez rendszeres testmozgást. A 
2012/2013. tanévtıl bevezetésre kerülı mindennapos testnevelés már egy 
elırelépés azon az úton, mely a mozgás, az egészséges életmód kialakításhoz vezet. 



Városi helyzetelemzés 
 
Óvodák 
A város minden óvodájában nagy gondot fordítanak az egészséges életmód 
kialakítására, melynek szerves része a testnevelés foglalkozás. A Szilvási és 
Felsıszilvási Óvoda pedagógiai programjában fı prioritásként az „Egészséges 
életmódra nevelés” szerepel, melyet testnevelés munkaközösség irányításával 
valósítanak meg. Minden nap van „kis testnevelés” és heti egy alkalommal minden 
csoport számára tartanak „nagy testnevelés” foglalkozást.  
A Sallai utcai, Körtvélyesi, Ligeti, Magyarhertelendi, Magyarszéki Óvodák helyi 
nevelési programja a következıket tartalmazza: 
A mozgástevékenységek szervezeti formáinak biztosítása. 
A testi nevelés szervezeti formái mindennapi gyakorlatunkban: 
1. Testnevelés foglalkozás 
2. A szabad játékidıben adódó mozgáslehetıségek kiaknázása.   
Mindhárom korosztály számára heti egy alkalommal, különbözı idıkeretben az 
óvónı kötelezı foglalkozást szervez.  
A foglalkozások színtere változó. Foglalkozásokat a csoportszobában, az óvoda 
udvarán szervezik, de kihasználják a környék adta mozgáslehetıségeket is 
(sportpálya, játszótér) 
A Sallai óvoda nem rendelkezik külön tornaszobával, ezért a foglalkozások egy 
részét a csoportszobában tartják. (Szerdánként a közelben lévı Gagarin Általános 
Iskola új csarnokában tartják foglalkozásukat, melyhez az iskola eszközeit is 
rendelkezésre bocsájtja). Az egészséges, biztonságos, balesetmentes mozgástér 
kialakítása érdekében szükség van a csoportszoba teljes átrendezésére. 
A gyermekek nagymozgása jól fejleszthetı az óvoda udvarán, ahol nagy tér, (füves 
és betonos terület aránya), változatos terepviszonyok és különbözı mozgásfejlesztı 
eszközök (kötéllétra, mászókák, csúszda) állnak rendelkezésünkre. A közeli 
sportpálya adta lehetıségekre (futófolyosó, tornaterem) is építenek.  
A Körtvélyesi Óvodában, a differenciált mozgásfejlesztés és változatos 
mozgásélmények lehetıségeinek bıvítése céljából, rendszeresen, hetente egy 
alkalommal sor kerül a Mozgáskotta fejlesztı eszközrendszer használatára. 
 
A „kötelezı” formában szervezett mozgásfejlesztés. 

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

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

• A Magyarhertelendi és a Sallai utcai Óvoda nem rendelkezik tornateremmel, 
a csoportlétszámok magasak, így a mozgásfejlesztéshez szükséges helyet, 



valamint a biztonságos és balesetmentes környezetet csak a játékok 
elpakolásával, az egész csoport együttes foglalkoztatásával tudják 
biztosítani. A játékos elemekre épülı mozgásfejlesztést hetente egyszer 
tartanak.  

A foglalkozás kötelezı jellege miatt fontos, hogy a gyermekekkel fokozatosan 
megszerettessék a mozgást. A gyermekek ne külsı kényszer hatására, hanem belsı 
késztetésbıl, mozgásigényük kielégítése céljából, örömmel mozogjanak. 
 
A Gagarin Általános Iskola szervezésében a Komló Sport Kft kézilabda 
szakosztályának támogatásával 2012/2013. tanévtıl óvodai kézilabda 
foglalkozások kerültek bevezetésre. A kezdeményezést a magas érdeklıdés 
igazolja. A Komlói Bányász Sport Klub labdarúgó és kosárlabda szakosztályai a 
sportág alapjaival ismerkedı foglalkozásokat vezettek be együttmőködve az 
intézményekkel már óvodás korú gyermekek részére. 
 
Általános iskolák 
Óraszám: 257 óra/hét (ez tartalmazza a testnevelés órák, úszás és tömegsport 
foglalkozásokat is) 
 
Az alapfokú oktatást biztosító intézményekben a 2013/2014-es tanévtıl kezdıdıen 
1 és 5. évfolyamon heti 5 testnevelés óra áll rendelkezésre, melybıl 3kötelezıen 
testnevelés tanóra és a további 2 óra megszervezése történhet tömegsport 
keretében. A többi évfolyamon a heti 3 testnevelés óra kötelezı.  A középfokú 
intézmények tekintetében  heti 2 testnevelés óra áll rendelkezésre a tanulók 
számára, kivétel a 9. évfolyam, ahol szintén bevezetésre került a mindennapos 
testnevelés az általános iskolákhoz hasonlóan.. Ezen felül emelt szinten folyik 
testnevelés tantárgy oktatása a Gagarin Általános Iskolában és felmenı rendszerben 
a szakközépiskolai intézményegységben. Minden intézmény igyekszik megoldani a 
tanulók délutáni foglalkoztatását is különbözı iskolai sportcsoportok szervezésével 
és tömegsport jellegő foglalkozásokkal.  
 
Gagarin Általános Iskolában: 
(részlet a pedagógiai programból) 
Emelt szintő testnevelés oktatása 
A Gagarin Iskola kiemelten kezelt területe a testnevelés tagozatos osztályok 
mőködtetése. Évfolyamonként egy osztályba szervezik azokat a megfelelı 
mozgásügyességgel rendelkezı tanulókat, akiknek emelt szintő testnevelés oktatást 
(külön tanterv szerint), edzési, versenyzési lehetıséget biztosítanak. 
Ezek a tanulók többszörös szőrın keresztül kerülnek iskolába: a város 
nagycsoportos óvodásait testnevelı tanáraik több ízben megfigyelik óvodai 



sportfoglalkozás közben, az óvodások ellátogatnak az iskolába, ismerkednek az 
ottani sportszerekkel, körülményekkel, a város összes érdeklıdı, iskolaérett 
gyerekének felmérı jellegő sportdélutánt tartanak. 
 
Testnevelı tanáraik képesítésüknek megfelelıen lehetıleg 1. osztálytól 8. osztályig 
foglalkoznak az adott tanulócsoporttal.  
Feladatuk: a tanulók terhelhetıségének, általános állóképességének, ügyességének 
egyéni és csoportban történı fejlesztése mellett széleskörő sportági ismeretek 
nyújtása – legalább egy sportágban versenyeztetés, a tehetségek felismerése, 
fejlesztése. 
A 8 év során módja van másik iskolába, osztályba járó tanulónak is bekerülnie 
ezekbe az emelt szintő testnevelést oktató osztályokba. Az emelt szintő minıséget 
elıtérbe helyezı tanítás mellett párhuzamos osztályaikban is biztosítják a 
mindennapos testedzést és sportfoglalkozásokat. A testnevelés órák része az 
úszásoktatás, melyet az emelt szinten tanulóknak egész tanév során biztosítunk. 
 
A Kenderföld-Somági Általános Iskolában a testnevelés órákat úszásoktatás 
egészíti ki, valamint délután lehetıség van asztaliteniszezésre, labdarúgásra, 
tömegsport foglalkozásra, kosárlabdára játékos ügyességfejlesztésre járni. 
 
A Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola is nagy gondot fordít a 
sportra, a testnevelés órák része az úszásoktatás, valamint délutáni programok is 
vannak: labdarúgás, kosárlabda, röplabda, gyerektorna. 
 
A Szilvási Iskola a testnevelés órák és úszásoktatás mellett délután a kosárlabdára 
és labdarúgásra helyezi a fı hangsúlyt. 
A Felsıszilvási Iskolában a délelıtti testnevelésórákat és úszásoktatást kiegészíti 
alkalomszerően a labdarúgás és játékos vetélkedı. 
 
Minden tanulónak, akinek iskolaorvos javasolja, lehetısége van gyógytestnevelés 
foglalkozáson részt venni. 
 
Középiskolák 
A 827 tanuló testnevelés óraszáma: 89 óra/hét 
Mindhárom intézményben heti 2 testnevelés óra van, kivéve a Szakközépiskolában 
a tantárgyat emelt szinten tanulókat, számukra 2+2 óra áll rendelkezésre. 
Az iskolák délutáni lehetıségeket is biztosítanak. A kosárlabda, röplabda, 
kézilabda sportágakon kívül súlyt emelhetnek, és házibajnokságokat is szerveznek 
a diákok számára. 



Diáksport 
 
A diáksport alapfeladata a közoktatásban (6-19 éves korig) tanuló fiatalok iskolán 
kívüli sportfoglalkoztatási és versenyrendszerének kialakítása, mőködtetése és az 
intézmény pedagógia programjával összhangban, azt kiegészítı és gazdagító 
szabadidıs sporttevékenységek szervezése. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény arról rendelkezik, hogy az iskola 
köteles biztosítani – ha az iskolában legalább négy évfolyam és annak keretén belül 
évfolyamonként legalább egy-egy osztály mőködik – az iskolai sportkör 
mőködését.  
Az iskolai sportkör feladatait az iskolában mőködı diáksport egyesület is elláthatja. 
Ez utóbbi forma kedvezıbb a forrásszerzés szempontjából, de sajnos kevés 
intézmény választja, a sok adminisztratív és összetett pénzügyi-gazdálkodási 
teendıkre hivatkozással. Baranya megyében (városunkban is) inkább az iskolai 
sportkör (ISK) mőködtetése a jellemzı, csak néhány esetben látja el feladatokat 
diáksport egyesület. A megyében mőködı iskolai sportkörök száma az 
intézmények összevonása, illetve „betagozódása” miatt az elmúlt években 
változott, jellemzıen kismértékben csökkent.  
 
A megyei diákolimpia program- és versenyrendszerben a tanulói részvétel 
összességében növekedett annak ellenére is, hogy az összes tanulólétszám a 
megyében csökkent. Ezt annak a tudatában is eredményként értékeli a DST, ha egy 
diák több versenyen is részt vesz, hiszen számuk minden évben szerepel a 
kimutatásban. 
Komlón, helyi Diáksport Bizottság által koordinált diákolimpia versenyeken 
(atlétika, aerobik, asztalitenisz, duatlon, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, úszás, 
játékos vetélkedı, lövészet, íjászat) kívül a DÖKE által szervezett versenyeken, 
rendezvényeken is sportolhatnak, melyek egyre népszerőbbek a tanulóifjúság 
körében. 

  

 

Létesítményellátottság  
 
A sportlétesítményekre általánosságban jellemzı magas mőködési költségek miatt 
nagy teher hárul az üzemeltetı önkormányzatokra. Erre a területre szükséges egy 
korszerő finanszírozási rendszer kidolgozása a helyi modellértékő épületek 



fenntarthatósága érdekében, melyben fontos szerepet játszik a magántıke, valamint 
pályázati források bevonása. 
 
Komlói létesítményellátottság: 
 
Minden oktatási intézmény rendelkezik tornaszobával, tornateremmel. A városban 
3 tornacsarnok áll rendelkezésre, valamint bitumenes kézilabda pályák, bitumenes 
kosárlabda pálya, valamint füves és mőfüves pálya biztosít sportolási lehetıséget. 
Az úszásoktatás és a sportág őzésére tanuszoda vehetı igénybe. 
 
A közoktatási intézmények iskolai testneveléshez szükséges sporteszközökkel, 
sportfelszerelésekkel való ellátottsága igen eltérı. Vannak olyan alapfokú oktatási 
intézmények, ahol a pedagógiai programjuk megvalósításához szükséges alapvetı 
eszközök is hiányoznak (lásd: kötelezı eszköz- és felszerelésjegyzékben foglaltak 
elérésének problémái). Azonban olyan is akad a megyében (fıleg a 
megyeszékhelyen), ahol a „jó gazdálkodás eredményeként” sikerült olyan speciális 
sportági eszközöket beszerezni, amelyek több helyen „kuriózumnak” számítanak 
(például: aerobik és fitness eszközök, stb.). Az ellátottságot, csakúgy, mint a 
sporteszközök, -felszerelések állapotát elsısorban az anyagi források befolyásolják.  
 
IV. A szabadidısport 
 
A szabadidısport lényege az egészség megırzésében, javításában, a hasznos 
idıeltöltésébıl adódó összetett értékben rejlik. Fontos, mert a sport, a mozgás 
élettani elınyén kívül jelentıs közösségformáló ereje is van. Szerepét továbbá az is 
erısíti, hogy Magyarországon a szervezett szabadidı-eltöltésnek jelentıs 
hagyományai és szervezetei, elızményei vannak. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

keretprogramok; 
• hiányzik a szabadidısport szervezésében résztvevı szervezetek között az 

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

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

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

 



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



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

Fejlesztési irányok, feladatok 
 
Célok meghatározása: 
 

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

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

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

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

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

 
A helyzetelemzésbıl és célmeghatározásból adódó feladatok: 
 

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



• szükséges a szemléletváltás ösztönzése direkt és indirekt kommunikációs 
eszközökkel; 

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

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

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

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

• szorgalmazni és támogatni kell az öntevékenységre épülı szabadidısport 
kiteljesedését; 

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

 
V. Versenysport, utánpótlás-nevelés 
 
A jelenkor szakirodalmai szerint: 
A versenysport minden olyan sport-aktivitás, amelyet igazolt keretek között, 
versenyszerően őznek. Ebbe beletartozik a gyermek, ifjúsági és felnıtt korosztály 
sportolásai a sportágaktól függetlenül.  Magában a kifejezésben is benne van, hogy 
verseny, ami azt jelenti, hogy adott sportágban meghatározott szabályrendszerben 
mérik össze tudásukat. A versenysportban szereplık magunkat döntı többségében 
amatır sportolónak tartják, ezért is különböztetjük meg a versenysportot az 
élsporttól. 
Élsport a versenysport csúcsa. A hivatásszerő, egyre jobb hazai és nemzetközi 
eredmények eléréséért, igazolt keretek között végzett sporttevékenység, mely 
tudományos támogatottsággal, professzionális módszerekkel történik. A 
versenyrendszer Itt már nagyfokon szabályozott, hierarchikusan felépített, a 
nemzetközi versenyrendszerhez kapcsolódó. Az élsportban kiemelten jelenik meg a 
szórakoztatás és az üzleti érdek.  
Az élsportban foglalkoztatottak döntı többsége fıállású, úgynevezett profi 
sportoló, akinek egyetlen feladata a felkészülés és a versenyzés. 



Az úgynevezett látványsportágban jól elkülöníthetı, hiszen osztályokra bontja a 
részvevıket. A legmagasabb osztályban élsport szinten mőködı versenyzés 
biztosított, míg alacsonyabb osztályban a versenyzés kerül elıtérbe. 
 
Mindkét terület alapja az utánpótlás-nevelés, melynek célja, az élsport és 
versenysport céljaival összhangban kettıs: egyrészt széles tömegbázis 
megteremtése, másrészt a tehetséggondozás. Minden sportág maga dolgozza ki 
sportágfejlesztési koncepcióját, építi fel az utánpótlás nevelés bázisait. Megjelentek 
az akadémiai jellegő sportképzések, melyek a versenyszerő sportolást iskolai 
rendszerrel kapcsolják össze.     

Általános helyzetkép 
 
Az igazolt versenyzık több mint fele a gyermek korosztályból kerül ki. A 
versenyengedélyek száma alapján a legnépszerőbb, legtöbb gyermeket és felnıttet 
megmozgató sportágak a labdajátékok. Magyarországon ezek közül a jégkorong, a 
kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgás, a röplabda és a vízilabda sportágakban van a 
legtöbb versenyengedéllyel rendelkezı sportoló. A sportágak jelentıségét – a 
létszám adatok mellett – közösségteremtı hatásuk is erısíti. Városunkban a 
kézilabda, labdarúgás, kosárlabda sportágakban van a legtöbb igazolt versenyzı. A 
ma már kiemelt látványsportágak versenyzıi egyre nagyobb sikereket érnek el 
utánpótlás szinten.  
 
A Komlói Bányász Sport Klub 5 szakosztálya összesen 206 igazolt sportolót foglal 
magába.  
 

Szakosztályi létszámok 
1. Labdarúgás 129 
2 Labdarúgás Öregfiúk 20 
3. Kosárlabda 40 
4. Asztalitenisz 17 
5. Atlétika 0 

 
Az elmúlt évben jelentısen emelkedett a gyermekkorú még nem igazolt sportolók 
száma kosárlabda, labdarúgás és asztalitenisz sportágban. Javultak az 
eredményességi mutatók, mely igazolja, hogy a tao támogatás adta lehetıségek 
hatékony felhasználásával már egy év alatt láthatóak a pozitív változások. 

 



Komló városban az elmúlt 20 év legsikeresebb szakosztálya a kézilabda. A Gagarin 
Általános Iskolában mőködı sporttagozat kitőnı hátországot jelent az 
egyesületnek. Hosszú évtizedek óta sikeres az utánpótlás nevelés.  
A szakosztályt sportvállalkozásként a Komló Sport Kft. mőködteti. Nyugodt, 
kiegyensúlyozott körülmények, szakképzett, testnevelési egyetemet végzett edzık 
biztosítják a sikeres szereplést. Hat korcsoportban közel 90 gyermek és a felnıtt 
NB I/B osztályban szereplı csapat 15 játékosa versenyez hétrıl hétre.  
2011. szeptemberéig elkészül a sportág négyéves szakmai programja, melyet az 
újonnan készülı sporttörvény is megkövetelt. Általános iskola elsı osztályától az 
egyetemi tanulmányok befejezéséig biztosítják a versenyzést. Ezt követıen 
elsısorban helyi játékosokkal teletőzdelt felnıtt csapatban nyílik továbbsportolásra 
lehetıség.  
Együttmőködése a pécsi tudományegyetemmel hosszú évek óta kitőnı, ennek 
keretében játékosai folyamatosan szerepelnek az egyetem csapatában. Idén sikerült 
megnyerni az egyetemek közötti országos bajnokságot. A csapatban 6 játékos is 
helyet kapott, ami azt bizonyítja, hogy a sportolás mellett a versenyzık oktatására 
is nagy hangsúlyt fektetünk. 
2015-re szeretnék elérni, hogy a helyi középiskolában is legyen testnevelés tagozat, 
így az általános iskola és az egyetem közötti intervallumban is Komlón 
biztosítanánk a versenyzık oktatását. 
Akadémiai mintára épülı kézilabda iskola 2015-tıl kezdhetne mőködni a Gagarin 
Általános Iskola és a Nagy László Gimnázium bevonásával, melynek elsı 
lépéseként a 2012-2013. tanévben heti egy alkalommal délelıtt testnevelés óra 
keretében kézilabda edzésen vesznek részt két iskola tehetséges tanítványai 
összevontan. Mindezek eredménye már az elsı évben megjelent, hiszen a 2001-ben 
született gyermekekbıl álló korcsoport az országos döntıbe jutott, ahol 6.helyet 
szerzett, megelızve több nagy város, magasabb osztályban szereplı gárdáját. 2013-
ban már két korcsoport is sikeresen szerepel az országos gyermekkézilabda 
bajnokságnak. Külön kiemelendı, hogy Komló rendezhette meg a regionális döntıt 
és az országos elıdöntıt is. 
 

Fejlesztési irányok, feladatok, célok 
 
Célok meghatározása: 
 

• a városi eredményesség javítása; 
• a sporttal foglalkozó szervezetek mőködıképességének megırzése;  



• a sportszféra és az állami/önkormányzati támogatás szemléletváltásának 
elısegítése; a helyi szinten értéket képviselı sportágak helyi szintő 
támogatása; 

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

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

 
A helyzetelemzésbıl és célmeghatározásból adódó feladatok: 
 

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

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

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



részére kiírt pályázaton keresztül anyagilag a versenyzést. A Fehér Bot Kajak 
Egyesület pedig iroda helyiséget kapott.  
Mindezek mellett akadálymentesített sportközpont és horgásztanya várja a 
sportolni vágyókat. 
A következı években továbbra is segítjük meglévı egyesületeinket. 
Sportlétesítményeink alkalmasak az egyre nagyobb népszerőségnek örvendı 
csörgılabda mérkızések és edzések lebonyolítására. 
 
VII. A sportlétesítményink helyzete, városi ellátottság 
 
Sportlétesítménynek, illetve sportcélú ingatlannak nevezik a hatályos jogszabályok 
azt az ingatlant, ingatlanrészt, amelynek alapvetı rendeletetése, hogy a 
Sporttörvényben meghatározott sporttevékenységre használják. A 
sportlétesítmények közül (a definiálás körében) a legjellemzıbb a sportpálya, a 
sporttelep, a sportcsarnok, a tornaterem, az uszoda, a teniszpálya, stb. 

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

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

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

biztosított. 
  



Fejlesztési irányok, feladatok a területen 
 
Célok meghatározása: 
 

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

• a tulajdonában lévı sportlétesítmények hatékonyabb fenntartása és 
üzemeltetése; 

• a tulajdonában lévı sportlétesítmények fejlesztése, energetikai korszerősítése 
pályázati források bevonásával, az infrastruktúra és az eszközellátottság 
sportfunkcióinak erısítése. 

 
A helyzetelemzésbıl és célmeghatározásból adódó feladatok: 
 

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

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

 
VIII. A sportfinanszírozás 

Helyzetelemzés 
 
A sport területét is alapvetıen befolyásoló elem a finanszírozás. A sportra fordított 
összegek több részbıl tevıdnek össze: kormányzati források, önkormányzati 
források, vállalati és médiaforrások, háztartási források, látványcsapat-sportágak 
esetében társasági adóból származó bevételek. 
A magyarországi sportfinanszírozás döntıen az állami és az önkormányzati 
forrásokra épült. A még gyenge mecenatúra rendszere mellett a szponzorálás egyre 
nagyobb mértéket ölt, de még nem nyújt elegendıen erıs finanszírozási támaszt a 
versenysportoknak. A háztartások szerepe a sportfinanszírozásban nem elég 
jelentıs, egy szők társadalmi réteg képes csak részt venni. A szülıi, családi 
kiadások, hozzájárulások mértéke – fıképpen az utánpótlássportban – jelentıs. 
A kizárólag állami és önkormányzati szerepkör a sportfinanszírozásban egyre 
szőkösebb kereteket szab a helyi sportfeladatok ellátásához, továbbá fellelhetık a 
jelenlegi finanszírozási rendszerben problémák (magas mőködési költségek, 
pályázati alapú finanszírozás alacsony aránya). 



A sportfinanszírozás megújítása egyszerre célozza a források hatékonyabb 
felhasználását, valamint a sportra fordítható források növelését, valamint az 
önkormányzatokra háruló egyre nagyobb terhek csökkentését. A már említett 
látvány-csapatsportágak a szakszövetségek közremőködésével jelentıs bevételhez 
juthatnak a vállalkozások társasági adójukból.  
 
2011-ben került elfogadásra a sporttal kapcsolatos szükséges jogszabályok az 
Európai Unióval folytatott eredményes tárgyalást követıen, melynek 
eredményeként a 2013/2014. sportév már a harmadik év lesz, ahol a társasági 
adóból bevétel érkezik a város sportköltségvetésébe. 
 
IX. A sport innovatív elemei 
 
A sportot befolyásoló további mozgatórugók alapvetıen a sportszakember-képzés, 
a sportegészségügy, a sporttudomány, a sportinformációs rendszer, valamint a 
határon túli sportkapcsolatok. 
 
A sportorvoslás a fizikai aktivitást és a sport tudományos és gyakorló orvosi 
vonatkozásait jelenti. Ide tartozik a magas szintő fizikai aktivitást végzı 
versenysportolók egészségügyi ellátása. A sportegészségügy integrálja az 
orvostudomány mindazon területeit, ahol a testmozgás a terápia és a rehabilitáció 
eszközeként felhasználható.  
 
Az állami sportinformációs rendszerrıl szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 
meghatározza az adatszolgáltatásra kötelezettek körét. A sportszervezetek, 
sportközalapítványok, sportszövetségek, meglévı sportlétesítmények tulajdonosai 
szolgáltatnak adatot. a sportigazgatási szervnek a sportági szakszövetség részére. 
Az adatszolgáltatásra kötelezettek az adatokat a valóságnak megfelelı tartalommal, 
megszabott határidıben és meghatározott módon kötelesek szolgáltatni. 
 
A sport önálló nemzetközi kapcsolatrendszert tart fenn, amelyeket a sport és a 
külpolitika kettıssége jellemez. A sporttal kapcsolatos nemzetközi tevékenység 
egyfelıl az ország külpolitikai kapcsolatrendszerébe ágyazódik, másfelıl az állami 
és civil sportigazgatás szakmai igényeihez igazodik. 
 
A kapcsolatok elsısorban versenyek, edzıtáborozások, sportszakmai 
továbbképzések formájában realizálódnak. Gyakoriságuk általában évenkénti, oda-
vissza alapon mőködık. A sportolók létszámát tekintve 15-20 fı fogadása, illetve 
utaztatása jellemzı.  



Több esetben ezek a kapcsolatrendszerek túlmutatnak a sporton, hiszen nagy részük 
hagyományırzı, kulturális eseményekhez is kötıdik. Kiemelt területnek 
számítanak a nagy nemzetközi sportesemények (például: kosárlabdában, úszásban, 
sakkban, tájfutásban), melyek az események súlypontozott helyszínei. 
 
A nemzetközi találkozókat döntıen az anyagi kondíciók határozzák meg. A 
sportegyesületek szponzorok és a résztvevık hozzájárulását, olykor a helyi 
önkormányzat segítségét veszik igénybe a kiutazások, a kinn tartózkodás és a 
vendégek fogadásának költségeinek fedezésére. 

Fejlesztési irányok, feladatok a területen 
 
Célok meghatározása: 
 

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

szőrıvizsgálatának segítése; 
• a mozgásban gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító 

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

sportterületet is magukban hordozó kapcsolatokra; 
 
A helyzetelemzésbıl és célmeghatározásból adódó feladatok: 
 

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

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

felvilágosító tevékenységben. 
 

A sportkoncepcióhoz felhasznált források: 

• Fehér könyv a sportról (Európai Bizottság) 
• 2004. évi I. törvény a sportról 
• Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI.27.) OGY határozat 
• A Baranya Megyei Önkormányzat Testnevelési- és Sportkoncepciója 
• Komló Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
• A Komlói Bányász SK története (1922-1997) 
• 2011. évi LXXXII. törvény 



• 107/2011. számú Kormányrendelet 
• 39/2011. számú NEFMI rendelet 

 
 

 
19. sz. napirend 

 
Ifjúsági Munkaterv 
Elıadó:  Makra István Edéné   bizottsági elnök 
Meghívott:  Horváth Lászlóné   Közösségek Háza, Színház- és  
        Hangversenyterem igazgatója 
   Topolcsányi Dániel   Városi Diákfórum kapcsolattartója 

 
Borbás Sándor elmondta, hogy a mellékletben szereplı munkatervben csak az évszám 
változott, minden amit a tavalyi évben meghatároztak, érvényes és irányadó. A határozati 
javaslat feladatként határozza meg az érintett intézmények, ill. a partner szervezetek 
számára a dokumentum eljuttatását. Elindítanak egy konzultációs folyamatot. A 
2013/2014-es tanév kezdetén konzultációk (Diákfórum, Ifjúsági Kerekasztal 
összehívása) keretében kerül sor a részletek megtárgyalására. 

Polics József megköszönte a Sportkoncepcióban és Ifúsági Munkatervben résztvevık 
munkáját.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

63/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
 

1. A képviselı-testület az oktatás, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
elıterjesztésében megtárgyalta az Ifjúsági Munkatervet, melyet az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogad. 
 

2. A képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy az Ifjúsági Munkatervet az 
érintett intézmények (oktatási, kulturális, gyermekvédelmi) és a partner 
szervezetek (civil szervezetek és szervezıdések, sportegyesületek) számára 
küldje meg, és Komló város honlapján gondoskodjon annak nyilvánosságra 
hozataláról. 
 



3. A képviselı-testület felkéri Borbás Sándor képviselıt, hogy készítse elı a 
konzultációs folyamatot. 

 
 
Határid ı: 2013. május 31. 
Felelıs: Polics József polgármester 
  Dr. Makra Istvánné elnök 
  Borbás Sándor képviselı 
 



 
    1. számú melléklet 

KOMLÓ VÁROS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVÉHEZ 
KAPCSOLÓDÓ MUNKATERV A 2013/2014-ES TANÉVRE 

     

Feladat / Esemény A cselekvési terv Határidı / Idıpont Felelıs Együttmőködı 

Diákfórum tagjainak 
újradelegálása 

1. intézkedés alapján Szeptember megbízott ifjúsági referens iskolaigazgatók, DÖK segítı pedagógusok 

Ifjúsági nap / Nyílt nap a 
városházán 

1. intézkedés alapján Szeptember 
Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelıs önkormányzati képviselı, 

megbízott ifjúsági referens 
Polgármesteri Hivatal 

Ifjúságkutatás 10. intézkedés alapján Szeptember 
Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelıs önkormányzati képviselı, 

megbízott ifjúsági referens 

Tett-hely Ifjúsági Szolgálat, ifjúságért felelıs 
miniszteri biztos 

Diákfórum ülés 1. intézkedés alapján Október megbízott ifjúsági referens DÖK segítı pedagógusok 

Parlamenti látogatás szervezése 1. intézkedés alapján Október 
Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelıs önkormányzati képviselı, 

megbízott ifjúsági referens 

Országgyőlés Hivatala, országgyőlési 
képviselı, ifjúságért felelıs miniszteri biztos 

Egészségnap 12. és 14. intézkedés alapján Október ifjúságért felelıs önkormányzati 
képviselı Vöröskereszt, védınıi szolgálat 

Nemzeti ünnep 1. és 6. intézkedés alapján Október ifjúságért felelıs önkormányzati 
képviselı Közösségek Háza, Színház 



Pályaválasztási Expo általános 
iskolásoknak 

3. intézkedés alapján November ifjúságért felelıs önkormányzati 
képviselı Iskolaigazgatók, Munkaügyi Központ 

Csapatépítı hétvége / képzés 1., 7.  8. és 9. intézkedés 
alapján November megbízott ifjúsági referens Tett-hely Ifjúsági Szolgálat 

 Rajzverseny a Szent Borbála 
Naphoz kapcsolódóan 

1. és 6. intézkedés alapján December ifjúságért felelıs önkormányzati 
képviselı Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 

Pályaválasztási Expo 
középiskolásoknak 

3. és 4. intézkedés alapján Január ifjúságért felelıs önkormányzati 
képviselı Iskolaigazgatók, Munkaügyi Központ 

Ifjúsági Kerekasztal ülés 1. intézkedés alapján Január ifjúságért felelıs önkormányzati 
képviselı Polgármesteri Hivatal, civil szervezetek 

Diákfórum ülés 1. intézkedés alapján Február megbízott ifjúsági referens DÖK segítı pedagógusok 

Iskolanyitogató - óvodások 
számára 

3. intézkedés alapján Március ifjúságért felelıs önkormányzati 
képviselı 

Iskolaigazgatók, Óvodavezetık, Közösségek 
Háza 

Nemzeti ünnep 1. és 6. intézkedés alapján Március ifjúságért felelıs önkormányzati 
képviselı Közösségek Háza, Színház 

Polgármesteri elismerı oklevelek 
átadása középiskolai ballagáson 

1. és 9. intézkedés alapján Április Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelıs önkormányzati képviselı iskolaigazgatók, tantestületek 

Csapatépítı hétvége 1., 7.  8. és 9. intézkedés Április  megbízott ifjúsági referens Tett-hely Ifjúsági Szolgálat 



Lendület - tavévzáró rendezvény / 
ifjúsági koncert 

8. és 9. és 12. intézkedés Május ifjúságért felelıs önkormányzati 
képviselı Városi Diákfórum, Pillér Egyesület 

Városi Gyermeknap 8.  intézkedés Május megbízott ifjúsági referens Közösségek Háza 

"TeSzedd" mozgalom szervezése 8. és 9. és 11. intézkedés 
alapján Május ifjúságért felelıs önkormányzati 

képviselı 
Komlói Városgazdálkodási Zrt, DÖK segítı 

pedagógusok 

Polgármesteri elismerı oklevelek 
átadása általános iskolai ballagáson 

1. és 9. intézkedés alapján Június Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelıs önkormányzati képviselı iskolaigazgatók, tantestületek 

Az ifjúsággal és sporttal foglalkozó 
szervezetek, intézmények 

rendezvényein való részvétel, 
képviselet biztosítása 

9., 12. és 13.intézkedés alapján folyamatos 
Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelıs önkormányzati képviselı, 

megbízott ifjúsági referens 

iskolaigazgatók, Közösségek Háza, Színház, 
DÖKE, civil és ifjúsági szervezetek 

Az ifjúsággal összefüggı 
rendezvényekrıl való tájékoztatás 

9. intézkedés alapján folyamatos Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelıs önkormányzati képviselı média- és sajtómunkatársak 

Pályázati lehetıségek figyelemmel 
kísérése, pályázatokon való 

részvétel 
11. intézkedés alapján folyamatos megbízott ifjúsági referens 

Polgármesteri Hivatal, ifjúságért felelıs 
miniszteri biztos, Tett-hely Ifjúsági Szolgálat 

 



 
20. sz. napirend 

 
Benkı Károly belterületbe vonási kérelme 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 

64/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – a Gesztenyési út mellett fekvı 0294 hrsz-ú ingatlant a 
szabályozási tervnek megfelelıen belterületbe csatolja.  
 
A belterületbe csatolással kapcsolatos mindennemő költséget a 0294 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosának kell állni. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a belterületbe vonási kérelem földhivatalhoz történı 
benyújtásáról. 
 
 
Határid ı: 2013. május 15. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 
 

21. sz. napirend 
 

Belényesi kiküldetés 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József a delegáció tagjaira javaslatot tett, miszerint Szarka Elemér képviselı, 
delegáció vezetı, Mink Ernı képviselı, Csík Istvánné Komlói Honismereti és 
Városszépítı Egyesület tagja és Kovács István delegált utaznának Belényesre.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



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

65/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 

A Képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
javaslata alapján – engedélyezi a belényesi hivatalos kiküldetést. 
 
 
1. Kiküldött személyek :  Szarka Elemér képviselı, delegáció vezetıje,   
    Mink Ernı képviselı, 

Csík Istvánné Komlói Honismereti és Városszépítı Egyesület tagja, 
Kovács István delegált. 

 
2. Kiutazás ideje:   2013. május 9-12. 
 
3. Utazási költség: A küldetésben részesülık: 
- napidíja: 4 fı x 2 nap x 17 EUR     136 EUR 
-A gépkocsi költségeire, valamint váratlan 
kiadásokra elılegként felhasználható keretösszeg 
(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)  264 EUR 
 
4. Igényelt valuta:        400 EUR 
 
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a kiutazáshoz szükséges valuta kiutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 
 

22. sz. napirend 
Neckartanzlingeni kiküldetés 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József megköszönte, hogy minden képviselı eljött a képviselı-testületi ülésre, 
mely a kiküldetés idıpontja miatt a mai napon lett megtartva. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 



66/2013. (IV. 24.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület a címzetes fıjegyzı elıterjesztése, továbbá a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság állásfoglalása alapján megtárgyalta a Neckartenzlingenbe való hivatalos kiküldetést és 
az alábbi határozatot hozta:  

 
A kiutazó személy:   Polics József   polgármester     
    
A kiutazás ideje:    2013. április 25-26 . 
 
A kiutazás költségei:  
 

2. Napidíja: 2 nap x 1 fı x 32 EUR                    64 EUR 
3. Váratlan kiadásokra elılegként felhasználható                  136 EUR  

keretösszeg (számla ellenében, utólagos elszámolással történik ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Összesen:                  200 EUR 
  

Az utazás költségeire:         
 1 fı x 59.630.-Ft (repülıjegy ára,reptéri illetékkel) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 Összesen:                                     59.630.-Ft 

 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a kiutazáshoz szükséges költségek, valamint valuta 
kiutalásáról gondoskodjon. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı jegyzı 
 
 

23. sz. napirend 
 

Interpellációk, bejelentések 
 
Interpelláció, bejelentés nem érkezett. A polgármester az ülést 17 óra 51 perckor lezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 dr. Vaskó Ernı  Polics József 
 címzetes fıjegyzı  polgármester 

 


