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

2013. június 27-i ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 15 fı képviselı. 
 
Az ülést 15 óra 10 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésrıl írott 
és digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
Napirend levételére tett javaslatot: Javasolta a meghívóban 19) számú napirendként 
jelzett „Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013. évi 
módosítása“ címő téma levételét a napirendrıl, ezt jelen képviselı-testületi ülésen nem 
tárgyaljuk, tekintve, hogy további egyeztetésekre van szükség az ügyben. 
Természetesen 23. számú napirendként interpellációk, bejelentések szerepelnek 
napirenden. 
 
Új napirend felvételére tett javaslatot: 14. napirendként javasolta beilleszteni a 
„Távhı árakról állásfoglalás” címő napirendet, tekintve, hogy a Magyar Energia 
Hivatal tegnapi nap folyamán érkezett megkeresésének  folytán 30 napon belül eleget 
kell tenni, így szükséges az elıterjesztést a mai testületi ülésen megtárgyalni. A 
további napirendek számozása értelemszerően növekszik. 
25. számú napirendként javasolta felvenni a „Víziközmő vagyon értékelését vizsgáló 
eseti bizottság munkájáról készült jelentés“ címő elıterjesztést, egyben javasolta, hogy 
azt az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a testület. 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján a „A lakáscélú támogatás iránti kérelmek 
elbírálása” címő elıterjesztést is zárt ülésen tárgyalják. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselı-testület 
kézfeltartással 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadott.  

 
1. sz. napirend 

 
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 
Elıadó:    Polics József  polgármester 
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy a városi fıépítésszel történt-e egyeztetés. A közelmúltban 
megtartott lakossági fórumról és a lakók véleményérıl is érdeklıdött.  
Mátyás János a KBSK MB3-as profi labdarúgók ellátásáról kért tájékoztatást.  
 
Polics József elmondta, hogy a városi fıépítész pécsett, az egyetemen tanít. Hübner 
Mátyás javaslata alapján két emberrel is tárgyaltak az utódlási kérdésrıl. A választás 
Baracsi Viktóriára esett, aki 2013. július 1-tıl az önkormányzatnál fog dolgozni.  
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A lakossági fórumon szokásos problémákról volt szó, késıbb az utcanevekrıl is szó 
esett. A lakók 3-3 javaslatot tehetnek majd az utcanevekre. Augusztus 15-ig várják 
vissza a lakóktól a javaslatokat, melyek a bányászattal kapcsolatosak.  
A KBSK-val kapcsolatban július 15-ére tudnak tájékoztatást adni a képviselı úrnak. 
 
dr. Barbarics Ildikó  megköszönte a múlt heti rendkívüli képviselı-testületi ülésen 
megadott válaszokat az Egészségcentrum Kft. tartozásaival kapcsolatban.  
Tájékoztatást kért a következı képviselı-testületi ülésre arról, hogy milyen összegő 
tartozások kerültek kifizetésre a Komlói Kórházban, mióta állami tulajdonba került. 
 
Polics József véleménye, hogy a beszámoló nem teljes, hiszen megállapodást kötött 
mind a három szolgáltató cég. A korábbi adósságok befizetési határideje 2014. III. 13. 
Ez év elején egységesen volt kezelve minden megállapodás. Jelenleg a vízmő 
megállapodás óta a kintlévıség kb. 1 millióval nıtt. A komlói kórház jövı év március 
közepéig fogja rendezni ezeket az adósságokat. Következetesen fel kell lépni a 3 
céggel szemben a tartozás rendezése céljából. A közmő cégeket arra kérte, hogy a 
megállapodásaiknak szerezzenek érvényt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2013. (VI. 27.) 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: 
− Az alapítványok beszámolóiról szóló tájékoztatást, 

− Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. adósságállományára vonatkozó tájékoztatót, 

− a kegyeleti gondoskodásról szóló intézkedést, 

− az ÁROP2 pályázatról szóló tájékoztatót, 

− a Komlói Szociális Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját, 

− a Carboker Kft. 2012. évi beszámolóját és 

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

Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
Határid ı: 2013. július 15. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
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2. sz. napirend 
 
A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött együttmőködési 
megállapodás módosítása 
 
Elıadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezetı 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság és az Egészségügyi és szociális bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület a – polgármester elıterjesztésében, a Pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint az Egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével − 
megtárgyalta a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött együttmőködési 
megállapodás módosítása címő elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület az elıterjesztés 2. számú mellékletét képezı együttmőködési 
megállapodás tartalmát megismerte és elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására 

 
Határid ı: 2013. július 15. 
Felelıs: Polics József polgármester 
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2. számú melléklet 
 

EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészrıl Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3.) 

képviseletében: Polics József polgármester (a továbbiakban: önkormányzat), másrészrıl  

a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. (7300 Komló, Ságvári u.10.) 

képviseletében: Dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezetı igazgató (a továbbiakban: 

szolgáltató), együttesen: felek között. 

 

1. A megállapodás tárgya: a szolgáltató által fenntartott Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti 

Albérlık Házában az önkormányzat támogatásával igénybevett szobák kiutalása, 

továbbá az Albérlık Házában lakók részére folyósított lakásfenntartási támogatás 

természetben történı folyósítása. 

2. Az önkormányzat vállalja az Albérlık Házában lakrészt bérlı, szociálisan rászorult 

személyek közül havonta 5 fı bérlı által fizetendı havi bérleti díj összegének 

kifizetését. Ezen személyek (a továbbiakban: bérleti díj fizetés alól mentesülı 

személyek) a szolgáltató részére bérleti díjat nem fizetnek.  

3. A felek rögzítik, hogy a bérleti díj fizetés alól mentesülı személyek kiválasztása a 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyek vezetéséért felelıs 

irodavezetıjének (a továbbiakban: szociális irodavezetı) hatásköre. 

4. A szociális irodavezetı a hozzá forduló személyeknek jelen megállapodás mellékletét 

képezı nyomtatványon engedélyezi a bérleti díj fizetés alóli mentességet a kérelem 

beadásának hónapjára, egy hónap idıtartamra. A bérleti díj fizetés alóli mentesség 

ugyanazon személy - ideértve a vele egy háztartásban élı személyt is -  részére 

legfeljebb három egymást követı alkalommal engedélyezhetı, a harmadik 

engedélyezést követı fél éven belül ugyanazon személynek nem engedélyezhetı újra. 

5. Különös méltánylást érdemlı esetben a bérleti díj fizetés alóli mentesség ugyanazon 

személy- ideértve a vele egy háztartásban élı személyt is - részére legfeljebb hat 

egymást követı alkalommal engedélyezhetı, a hatodik engedélyezést követı fél éven 

belül ugyanazon személynek nem engedélyezhetı újra. Különös méltánylást a 

rendkívüli élethelyzetbe került (elsısorban beteg vagy kórházi kezelés alatt álló) 

kérelmezı tekintetében lehet gyakorolni az errıl szóló igazolások bemutatása alapján, 

a szolgáltató javaslatának figyelembevételével. 
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6. A bérleti díj fizetés alóli mentesség azon személy részére engedélyezhetı, akinek a 

háztartásában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 % - át. Több 

kérelmezı közül, elınyben kell részesíteni azt a kérelmezıt, aki kiskorú gyermeket 

nevel, valamint azt, akinek az egy fıre esı jövedelme alacsonyabb.  

7. A szolgáltató vállalja, hogy a bérlık névsorát, megjelölve a bérleti díj fizetés alóli 

mentességet élvezı személyeket, valamint ezen személyek bérleti díjának összegérıl 

szóló számlát legkésıbb a tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig a szociális 

irodavezetı részére eljuttatja.  

8. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális irodavezetı által leigazolt számla alapján a 

bérleti díj fizetés alól mentesülı személyek bérleti díjának összegét tárgyhónapot 

követı hónap 10. napjáig a szolgáltató részére kifizeti. 

9. A szolgáltató a bérleti díj emelést megelızı 30 nappal az önkormányzatot írásban 

tájékoztatja a bérleti díj összegérıl. 

10. 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 szóló 

63/2006.(III.27.) Korm. Rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak 

szerint lakásfenntartási támogatást állapít meg és folyósít az azt kérelmezı ügyfelek 

részére. 

11. Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatás megállapításával és folyósításával 

kapcsolatos feladatokat Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 

szociális ügyintézıi útján végzi. A szolgáltató a lakásfenntartási támogatás 

folyósításával kapcsolatos feladatok lebonyolítására kapcsolattartó személyként 

………………………………………-t jelöli ki. 

12. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a lakásfenntartási támogatást 

elsısorban természetbeni formában, az ügyfél által igénybe vett szolgáltatás díja 

egészének vagy egy részének kifizetésére folyósítja. 

13. Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást az Albérlık Házában élı személy 

kérelmére a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-nek folyósítja az 

ügyfél által fizetendı bérleti díj csökkentésére. 
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14. Az önkormányzat vállalja, hogy az Albérlık Házában lakó kérelmezı által fizetendı 

lakbér kompenzálására folyósított lakásfenntartási támogatás megállapítását 

megelızıen az ügyféltıl igazolást kér a lakás nagyságáról, a fizetendı bérleti díj 

összegérıl. 

15. Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást havonta, a tárgyhónapot követı hónap 

5. napjáig utólag folyósítja. A tárgyhónapban lakásfenntartási támogatás természetbeni 

formájában részesülı személyekrıl a Korm. rendeletben meghatározott formátumban, 

elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít a szolgáltatónak. 

16. A szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesülı 

ügyfél támogatását kizárólag a jogosult személy által az Albérlık Házában bérelt 

lakrészért fizetendı lakbér kompenzációjára fordítja, oly módon, hogy a bérleti díjat a 

támogatás átutalását követıen a támogatás összegével csökkenti. 

17. Túlfizetés vagy lakcímváltozás esetén a Korm. rendelet azon rendelkezéseit kell 

alkalmazni, amelyek a lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást 

szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közüzemi szerzıdés alapján nyújtó 

szolgáltatókra vonatkoznak. 

18. A szolgáltató haladéktalanul értesíti az önkormányzatot, ha az Albérlık Házában lakó 

kiköltözik vagy bérleti szerzıdése megszőnt. 

Az együttmőködési megállapodásra egyebekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 

 

A felek az együttmőködési megállapodást, mint akaratukkal megegyezıt, jóváhagyólag 

aláírják. 

Jelen megállapodás aláírásával a 2012. 01. 01. napján az önkormányzat és a szolgáltató között 

ugyanebben a tárgykörben létrejött együttmőködési megállapodás hatályát veszti, és helyébe 

jelen együttmőködési megállapodás lép. 

 

Komló, 2013. ................. 

 
 
……………………………….   …………………………….. 
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3. sz. napirend 

 
Komló Városi Óvoda vezetıjének megbízása 
 
Elıadó:   Polics József   polgármester 
Meghívott:   Judikné Linde Teréz  Komló Városi Óvoda vezetıje 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
 
Polics József megköszönte Judikné Linde Teréz eddigi munkáját, gratulált az újbóli 
kinevezéshez és további sikereket kívánt.  
 
Judikné Linde Teréz megköszönte a bizalmat és a gratulációt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda 
magasabb vezetıi megbízásáról szóló elıterjesztést. 
 

A képviselı-testület megbízza Judikné Linde Terézt 2013. július 2. napjától 2018. július 1. 
napjáig terjedı határozott idıre a Komló Városi Óvoda magasabb vezetıi teendıinek 
ellátásával. 
 

A képviselı-testület illetményét kinevezése napjától: 270. 600 forintban állapítja meg: 
Besorolás szerinti illetménye:       201.000 Ft.- 
Idegen nyelv pótlék:          20.000 Ft.- 
Nemzetiségi pótlék:             3.600 Ft.- 
Magasabb vezetıi pótléka:         46.000 Ft.- 
Illetménye összesen:                  270. 600 Ft.- 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a vezetıi megbízással kapcsolatos munkáltatói, adminisztratív 
intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József polgármester 
 
 

4. sz. napirend 
 
Javaslat óvodai álláshelyekkel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Elıadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Judikné Linde Teréz Komló Városi Óvoda vezetıje 
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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 15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A Képviselı-testület - a polgármester elıterjesztésében és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési és az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Javaslat óvodai álláshelyekkel kapcsolatos döntés meghozataláról” címő 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselı-testület a Komló Városi Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó 
pedagógus és egyéb alkalmazotti álláshelyének számát az Nkt. 2. sz. melléklete 
szerint az alábbi táblázat alapján hagyja jóvá: 

 Komló 
Városi 
Óvoda 
 (3 csoport) 

Körtvélyesi 
Óvoda  
(6 csoport) 

Belvárosi 
Óvoda 
(3 csoport) 

Gesztenyési 
Óvoda  
(1 csoport) 

Hunyadi 
Óvoda 
(3 csoport) 

Szilvási 
Óvoda 
(4 csoport) 

Felsıszilvási 
Óvoda 
(3 csoport) 

Sallai 
Utcai 
Óvoda 
(5 
csoport
) 

Mecsekjánosi 
Óvoda 
(1 csoport) 

Óvodapedagógus 7 
(1 vezetı) 

12 7 2 6 8 6 11 2 

Dajka 3 6 3 1 3 4 3 5 1 

Takarító, gondozó, tálaló 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

Pedagógiai asszisztens 0,5 2 1,5 1 1 1,5 0,5 1 1 

Rendszergazda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Óvodatitkár 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

Óvoda pszichológus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 14,5 21 12,5 4 11 15,5 10,5 19 4 

 
2.) A képviselı-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett létszámát 2013. 

szeptember 1. napjától 112 fıben állapítja meg és biztosítja a létszámbıvítéshez 
szükséges – a 2013. évi költségvetésben nem tervezett – 465.000 Ft többletköltséget.  

 
3.) A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet soron 

következı módosításakor az engedélyezett plusz álláshelyeket, valamint a 
létszámbıvítésbıl adódó költségtöbbletet a költségvetési rendeleten vezesse át. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József polgármester 
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5. sz. napirend 
 

Megállapodás a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési díj 
követelés elengedésére  
 
Elıadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Király Istvánné tankerületi igazgató  
 
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 15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület a – polgármester elıterjesztésében – a Pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével 
megtárgyalta a „Megállapodás a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési díj 
követelés elengedésére” címő elıterjesztést. 
 

1.) A képviselı-testület elengedi a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló, 2013. 
január 1. és 2013. június 15. közötti idıszakra vonatkozó étkezési térítési díj 
követelését a Gazdasági Ellátó Szervezet által készített kimutatás alapján. 

 
2.) A képviselı-testület jóváhagyja az önkormányzat és a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Komlói tankerülete közötti megállapodást az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  

Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József polgármester 
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1. sz. melléklet 

Megállapodás 
 
mely létrejött egyrészrıl  
 
Komló Város Önkormányzata 
Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Képviseli: Polics József polgármester 
Adóigazgatási azonosító szám:15724100-2-02 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészrıl 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Képviseli: Király Istvánné tankerületi igazgató 
Adóigazgatási azonosító szám: 15799658-2-41 
(a továbbiakban: KIK) 
 
a továbbiakban együttesen Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
 

1.) A Felek rögzítik, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-tıl az étkeztetés 
biztosításáról a közigazgatási területén a települési önkormányzat gondoskodik, a 
térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. 

 
2.) Az Önkormányzat a KIK által 2013. április 1. napjától fenntartott Baranya Megyei 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: BM-EGYMI) intézményben 
2013. január 1. napjától biztosítja az étkeztetést.  

 
3.) A Felek megállapítják, hogy az intézményi térítési díjat Komló Város 

Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A BM-EGYMI 
tanulói részére ettıl eltérıen 100%-os térítésmentességet biztosított 2013. június 30. 
napjáig az állami nevelésben lévı lakóotthonos és nevelıszülıknél elhelyezett tanulók 
kivételével. 

 
4.) Az Önkormányzat és a KIK a közétkeztetési feladatok ellátására 2013. június 17. 

nappal megállapodást kötött, melynek értelmében a KIK az Önkormányzat részére 
ingyenes használatba adja a BM -EGYMI komlói, 3105/8 hrsz.-ú kivett általános 
iskola és udvar megnevezéső természetben a Komló, Tompa Mihály utca 14. sz. alatti 
13.335 m2 ingatlanból 140 m2 ingatlanrészt, mely tálalókonyha és ebédlı funkciót lát 
el. 
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5.) Az Önkormányzat elengedi a BM-EGYMI mindazon tanulóival szemben fennálló 

étkezési térítési díj követelését, akiknek a Rendelet alapján 2013. január 1. és 2013. 
június 30. napja között térítési díj fizetési kötelezettsége keletkezett.  

 
6.) A Felek megállapodnak abban, hogy a 4.) pontban meghatározott ingatlanrész 

mőködtetési, üzemeltetési költségeit a KIK fizeti 2013. december 31. napjáig az 5.) 
pontban megállapított követelés elengedésének ellentételezéseként. 

 
7.) Felek megállapodnak, hogy a KIK a BM-EGYMI tálalókonyha és ebédlı funkciót 

ellátó ingatlanrész 2013. április 1. és 2013. december 31. között felmerülı mőködési, 
üzemeltetési költségeirıl tételes kimutatást készít, mely alapján a Felek elszámolnak 
az elengedett étkezési térítési díj figyelembevételével. 

 
8.) A megállapodást a Felek határozott idıtartamra 2013. július 1. napjától 2013. 

december 31. napjáig kötik meg.  

 
9.) A Felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdésbıl adódó, vagy azzal kapcsolatban 

felmerülı vitákat tárgyalás útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a Komlói 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerzıdésre a Ptk. elıírásai az 
irányadóak. 

 
10.) Jelen megállapodás egymással mindenben megegyezı 4 eredeti példányban készült, 

melybıl két példány az Önkormányzatot, két példány a KIK-et illeti meg.  

 

11.) Felek a megállapodást együttesen elolvasták és a közös értelmezést követıen, mint 
akaratunkkal mindenben megegyezıt írták alá.  

Komló, 2013. június ………………… 
 
 

Polics József       Király Istvánné  
polgármester                      tankerületi igazgató   

Komló Város Önkormányzat           Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 
                          Komlói tankerülete 
 
Pénzügyi ellenjegyzı: 
 
 
        Aladics Zoltán 
Komló Város Önkormányzat 
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6. sz. napirend 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának jóváhagyása 
 
Elıadó:   Polics József   polgármester 
 
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 15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A Képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásáról szóló elıterjesztést. 

 
1.) A Képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2004. 

június 18-án megkötött Együttmőködési Megállapodását 2013. június 30. napjával 
hatályon kívül helyezi. 

2.) A Képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 2013. július 1. 
hatállyal. 

3.) A Képviselı-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába Komló Város Önkormányzat képviseletére a mindenkori polgármestert 
delegálja. 

 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs: Polics József polgármester 
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1.sz. melléklet 
 

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

2013. 
 

 

 

 

Hatályos: 2013. július 01. 
 
 
 
        Polics József  

       Elnök 
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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Mötv 146. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint az önkormányzati feladat – és hatáskörének, hatékonyabb, célszerőbb 

ellátása érdekében felülvizsgálta a 2004. június 18. napjával elfogadott Társulási 

megállapodást és módosítás keretében az alábbi új Társulási Megállapodást hozza létre: 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.) A Társulás neve, székhelye: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 

2.) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselıje: 

A Társulási Megállapodás 1.sz. melléklete tartalmazza a társulás tagjainak nevét, székhelyét 
és képviselıjét. 
 
3.) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

A Társulási Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza a tagtelepülések lakosságszámát. A 
lakosságszámot az Mötv. 146 § (3) bekezdése alapján kell meghatározni.  

 
4.) A Társulás önálló jogi személy, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan 
gazdálkodó szerv, mely a társulási megállapodásban megállapított keretek között intézményt, 
vagy más szervezetet alapíthat. A gazdálkodási feladatok adminisztratív teendıinek 
elvégzésével Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetét bízza meg, külön 
megállapodásban foglaltak alapján. A Társulás bankszámlája felett a társulás elnöke teljes 
jogkörrel önállóan, a két alelnök együttesen rendelkezik.  
 
5.) A Társulás képviseletét a Társulás Elnöke látja el, akadályoztatása esetén a Társulás 
Tanácsa által választott alelnökök látják el a képviseletet. 

6.) A Társulás vagyona felett tulajdonosként a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás tanácsa rendelkezik.  

7.) A Társulás által alapított intézmények: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat), Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ), Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsıde (továbbiakban: Szilvási Bölcsıde), 
melynek valamennyi alapítói joga a Társulási Tanácsot illeti meg.  A Társulás által alapított 
intézményeket a 3. számú melléklet tartalmazza.  

 

8.) E megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásában a Társulás 
települései együttmőködnek.  

II.  
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A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
A Társulás célja az önkormányzati önállóság fejlesztésének elısegítése, a térség települései 
együttmőködésének elımozdítása, valamint a térség érdekeinek a településfejlesztési 
fórumokon való képviselete. Komló és térsége települései, helyi önkormányzatai 
együttmőködésének, összefogásának szervezése, összehangolása, a térség halmozottan 
hátrányos helyzetébıl adódó infrastrukturális gazdasági és társadalmi lemaradások 
csökkentése, a táj egészének és a természeti és épített környezetének a védelme, a térségi 
lemaradások csökkentése, a térségi fejlesztési programok megvalósítása. A Társulásban 
résztvevı önkormányzatok képviselı-testületei a közös céloknak megfelelı hatékony és 
eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon 
szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, 
hatásköreit: 

- gazdasági és területfejlesztési feladatok 

- tanácsadás, rendezési tervek koordinálása, pályázatfigyelés 

- szakmai oktatás, pályázat készítése, 

- város- és községgazdálkodási szolgáltatás, 

- kiegészítı alapellátási szolgáltatások (központi orvosi ügyelet), 

- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, 

- szociális alapellátás: 

- idısek nappali ellátása, 

- házi segítségnyújtás, 

- jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 

- étkeztetés, 

- szociális szakellátás, 

- családok átmeneti otthona, 

- hajléktalanok átmeneti szállása, 

- belsı ellenırzés, 

- informatikai szolgáltatás, 

- tőz- és munkavédelem, 

- közmővelıdési feladatok - Közkincs kerek-asztal, 

- sport- és ifjúsági feladatok, 

- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsıde). 

 
E pontban meghatározott feladatellátása során: 
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- szakmai és komplex program elıkészítı, 

- javaslattevı, 

- programmenedzselı, 

- koordináló, 

- döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérı és 
végrehajtó tevékenységet folytat. 

 
III. 

 
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 

 

Területfejlesztési feladatok 
 
A Társulás összehangolja a társulás tagjai és a térség területén mőködı gazdasági szervezetek 
területfejlesztési elképzeléseit: 
 
1.) Koordinálja a térségben mőködı társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – 
szervezetek együttmőködését, együttmőködik az állami és civil szervezetekkel. 
 
2.) Pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 
 

Egészségügyi feladatok 
 
1.) A Társulás megfigyelı rendszert tart fenn, illetve mőködtet, amelynek célja a térség 
egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének 
romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer mőködtetése az egészségre 
ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 
 
2.) A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, mőködtetése, 
az UNIMEDKER Kft.-vel kötött megállapodás alapján. 
 
A Komló Kossuth L. u.103. szám alatti ügyeleti központhoz tartozó települések: 
Komló, Hosszúhetény, Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér, 
Mánfa, Magyaregregy, Szalatnak, Köblény, Kárász. 
 
 3.) A térségben egészségügyi szőrıvizsgálatok szervezése. 
 

Szociális és Gyermekjóléti feladatok 
 
1.) A Társulás Tanácsa megalapította a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményeit 2007. január 1. napjával.  
A Társulás Tanácsa által 2010. július 1. napjával megalapításra került a Szilvási Bölcsıde.  
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Ezekben az intézményekben biztosítja a szociális alap- és szakellátást, a gyermekjóléti 
alapszolgáltatást, valamint a gyermekek napközbeni ellátását a társulás valamennyi 
tagönkormányzata részére.  
 
2.) Fenti intézmények alapítói jogokkal felruházott irányító szerve a Társulási Tanács, az 
összes irányítói jogot a Társulási Tanács gyakorolja felettük. 
 
3.) A Társulás Tanácsa felhatalmazta Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületét, hogy 
a személyes gondoskolást nyújtó ellátásokról, illetve a gyermekjóléti alapellátásoktól, és azok 
igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról rendeletet alkosson. A rendelet a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás települési önkormányzatai számára 
meghatározza - a szociális törvény 92. § (2) bekezdés¸ illetve a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény elıírásait.  
 

4.) Megállapodás útján ellátott feladatok: 

 

• A Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. által mőködtetett idıskorúak 
ápolást, gondozást nyújtó otthonában (7300 Komló, Liliom u.9.) a társulás 
közremőködésével elhelyezést biztosítanak. A társulás tagjai e feladatellátás 
alapelveként rögzítik, hogy kizárólag az igénylı lakhelye szerint illetékes 
tagönkormányzat képviselı-testületének beutaló határozatával, a feladatellátó 
intézmény beutalási rendszere szerinti eljárás alapján biztosítható ellátás, amennyiben 
az illetékes képviselı-testület a szükséges többletfedezetet a társulás részére biztosítja, 
mely a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. által mőködtetett idısek 
otthona normatív támogatás feletti költségeit csökkenti. 

• A Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. által fenntartott Családok Átmeneti 
Otthona (7300 Komló, Pécsi út 42.) intézményben megszervezi a krízishelyzetbe 
került családok elhelyezését. A Társulás hozzájárul a Családok Átmeneti Otthona 
intézményének mőködtetési költségeihez, a társulás tagönkormányzata állandó 
lakosának elhelyezése esetén. A hozzájárulás mértéke az intézmény fenntartási 
költsége, a normatív hozzájárulás és a saját bevétel feletti rész, egy fıre jutó hányada. 
A hozzájárulás megfizetését csak az érintett tag önkormányzat köteles biztosítani. 

• A gyermekek napközbeni ellátása az Aprajafalva Családi Napközi-ben (7300 Komló, 
Attila u. 50/D). 

 

5.) A Társulás megszervezi és koordinálja a szociális étkeztetést azokon a településeken, 
amelyeken ezt önállóan nem tudják biztosítani. 
 
6.) A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.  
 
7.) A Társulás látja el a szociális feladatok tekintetében Társulásba belépett társult 
önkormányzatok esetén az irányítási feladatokat. 
 
8.) A Társulás szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését 
értékelését és ellenırzését. A szakmai felügyeletet a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, 
a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Szilvási Bölcsıde tekintetében Komló Város 
Önkormányzata jegyzıje látja el. 
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9.) A Társulás térségi adatbázist hoz létre. 
 

10.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:  
 
Az épületek és berendezéseiknek tulajdonjoga Komló Város Önkormányzatáé a Komlói 
székhely tekintetében. (7300 Komló, Kossuth L.u.103.; 3605/1/A/6 hrsz.) 
A Szászvári mikro-körzet tekintetében az épületek és berendezések tulajdonjoga a Szászvári 
Önkormányzaté. (7349 Szászvár, Bányász tér 1.; 676 hrsz; 7349 Szászvár, Templom tér 4.; 
276 hrsz.) 
Az épületek és berendezéseiknek tulajdonjoga Egyházaskozári mikro-körzet tekintetében az 
Egyházaskozári Önkormányzaté. (7347 Egyházaskozár, Fı tér 9.; hrsz 181/2) 
 
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a feladatok ellátására szabadon 
használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott 
vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 32/1995. (VII.06.) Kth. sz. Ökr. rendelet 
tartalmazza a Komlói székhely tekintetében. 
Az ingó és ingatlan vagyont Komló Város Önkormányzata, Szászvár Nagyközség 
Önkormányzata, Egyházaskozár Önkormányzata a feladat-ellátásához leltár szerint biztosítja. 

 

Ellenırzési feladatok 
Komló Város Önkormányzat belsı ellenırzési egysége ellátja a társult önkormányzatoknál a 
belsı ellenırzési feladatokat. A belsı ellenırzési tevékenység során szabályszerőségi, 
pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenırzéseket, informatikai rendszerellenırzéseket 
végeznek. A belsı ellenırzési feladat a társulás által kötelezıen vállalt közszolgálati 
tevékenység. 
 

A belsı ellenırzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenırzött szervezet mőködését fejlessze és eredményességét 
növelje. A belsı ellenırzés az ellenırzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemlélető megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenırzött 
szervezet kockázatkezelési, ellenırzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 
 

Komló Város Önkormányzat belsı ellenırzési egysége a társult önkormányzatok 
vonatkozásában ellenırzést végez a képviselı-testület hivatalánál és az önkormányzat 
mőködésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, ellenırzést végezhet a helyi 
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi 
irányítást biztosító befolyása alatt mőködı gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, 
a vagyonkezelıknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel juttatott 
támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. 
 

Komló Város Önkormányzat belsı ellenırzési egysége: 

 

• Elkészíti és aktualizálja a Társulás önkormányzataira vonatkozó Belsı 
ellenırzési kézikönyvet. 

• Kidolgozza a társult önkormányzatok éves ellenırzési terveit (éves és 
stratégiai ellenırzési tervek), kockázatelemzési módszerek alapján és soron 
kívüli ellenırzések figyelembevételével. 
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• Elkészíti és végrehajtja az ellenırzési programot és a kapcsolódó 
dokumentumokat. 

• Kiválasztja az ellenırzési módszereket. 

• Következtetéseket és ajánlásokat dolgoz ki, elkészíti az ellenırzési jelentést.  

• Nyomon követi az intézkedéseket, utóvizsgálatot végez. 

• Elkészíti az éves ellenırzési és éves összefoglaló ellenırzési jelentéseket. 

• A belsı ellenır ellenırzési tevékenységen kívül más tevékenység 
végrehajtásába nem vonható be. 

 

Munka és tőzvédelmi feladatok 
1.) A Társulás Kistérségi Irodájának jogutódjaként a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
látja el a társulás önkormányzatainál és intézményeinél a munka- és tőzvédelmi feladatokat, 
valamint a munka- és tőzvédelmi oktatást. 

 

2.) Írásba foglalja a munka- és tőzvédelmi eljárással kapcsolatos feladatokat. 

 

3.) Igény szerint elkészíti a munka- és tőzvédelmi eljárással kapcsolatos tájékoztatót, 
beszámolót. 

 

4.) Pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése és benyújtása a társulás nevében. 

 

Informatikai feladatok 
1.) A Társulás Kistérségi Irodájának jogutódjaként a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal a 
Társulás önkormányzatainál összehangolja az informatikai tevékenységet és szolgáltatásokat, 
összehangolja az informatikai rendszer fejlesztését és mőködtetését. 

 

2.) A Társulás önkormányzatainál lévı informatikai rendszert mőködteti. 

 

3.) A pályázati lehetıségeket figyelemmel kíséri, és a pályázatot benyújtja a társulás nevében. 

 

Közmővelıdési feladatok 
1.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás területén a közmővelıdési 
feladatok közös megszervezése. 
 
2.) A közmővelıdési feladatok térségi ellátásához pályázatok benyújtása. 
3.) Közkincs Kerekasztal mőködetése a Komlói Közösségek Háza Színház- és 
Hangversenyterem szervezésében. 
 
4.) A Közkincs Kerekasztal térségi települései mővelıdési és mővészeti értékeit, 
rendezvényeit, kezdeményezéseit megismerik és megismertetik. 
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Intézmények 

 
1.) A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt tart fenn, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat, mőködtethet, kinevezi vezetıit. 
 
2.) A kinevezési jogkört a társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a társulás elnöke 
gyakorolja. 
 
3.) A feladat ellátásáról a települési önkormányzatok képviselı-testületei a társulással külön 
megállapodást kötnek. 
 
4.) A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a Társulás feladatát mely intézmény útján látja 
el. 
 
5.) A Társulás általános rendjétıl eltérı feladatellátás módjáról a társulás és a tagok külön 
megállapodásban rendelkeznek. 
 
6.) A Társulás fenntartásával, mőködtetésével kapcsolatosan az egyes képviselı-testületek 
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: 
 
6.1.) A társulás a tagokat a társulás fenntartásával és mőködtetésével kapcsolatos 
költségekrıl, a képviselı-testület pénzügyi hozzájárulása felhasználásának alakulásáról a 
mindenkori éves zárszámadás keretében készített beszámoló útján tájékoztatja. A tervezett és 
a tényleges adatok alapján elszámolható pénzügyi hozzájárulás között- esetlegesen- keletkezı 
különbözetet a társulás és a tagönkormányzat társulási határozatban foglaltak szerint egymás 
között rendezi. Az egyes tagokat terhelı pénzügyi hozzájárulás összege évente kerül 
megállapításra- tagdíj formájában- a költségvetés elfogadásával egy idıben, amelyrıl a 
Társulás Tanácsa határozatban dönt. A Társulás tagönkormányzatainak képviselı-testületei 
költségvetési rendeletükben fogadják el a tagdíj mértékét. 
 
6.2.) Az egyes képviselı-testületek a részükre megállapított pénzügyi hozzájárulást a társulás 
50800142-11068051 pénzforgalmi jelzıszámú számlájára történı átutalással teljesítik. 
 
 

Sport- és Ifjúsági feladatok 
1.) A Komlói Kistérség 19 tagönkormányzata részvételével a sport- és ifjúsági élet 
szervezése, rendezvények bonyolítása, koordinálása. 

 

2.)Segíti a térségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, 
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról. 

 

3.) A térségi sport- és ifjúsági pályázatok benyújtása. 

 

4.) Kiemelt figyelmet fordít a térségben mőködı sportszervezetek társadalmi kapcsolat 
rendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítésére. 

 

5.) A sport- és ifjúsági rendezvények támogatása a köznevelési intézmények bevonásával. 
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A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 

A társulás szolgáltatásait a tagönkormányzatok azonos feltételekkel veszik igénybe. 

IV. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 
 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 
1.) A tagok a társulási megállapodás aláírásával annak tartalmát elfogadják és vállalják, hogy 
a társulás munkájában tevékenyen részt vesznek. A Társuláshoz való csatlakozásról, a 
csatlakozás tervezett idıpontjától legalább 6 hónappal megelızıen kell dönteni, a csatlakozni 
kívánó település döntésérıl a Társulási tanácsot értesíti.   

 
2.) A Társulásban résztvevı települések képviselı-testületei minısített többséggel hozott 
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 
 
3.) A tagsági viszony a települési önkormányzat képviselı-testületének határozata alapján jön 
létre és szőnik meg. Új tag felvételekor (a társuláshoz történı csatlakozáskor) a tárulási 
megállapodás módosítása szükséges, melyhez szükséges a társulásban részt vevı 
önkormányzatok képviselı-testületei mindegyikének minısített többséggel hozott határozata. 
 
4.) A Társulásban az önkormányzatot a képviselı-testület által delegált tag képviseli. A 
delegált tag helyettesítésének rendjérıl a képviselı-testület rendelkezik.  
 
5.) A képviselı-testület által delegált tag évente egy alkalommal beszámol a képviselı-
testülete részére a társulás mőködésérıl.  
 

A tagsági jogviszony megsz őnése 
 
1.) A Társulásból bármelyik résztvevı, a képviselı-testület kilépésre vonatkozó határozata 
megküldésével az év végén kiválhat. 
 
2.) A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelızıen kell a 
Társulás képviseletét ellátó személynek írásban bejelenteni. 
 
3.) A Társulási tagság megszőnik, 

- ha a település megszőnik, összeolvad vagy egyesül, 

- jogszabályban elıírt rendelkezés folytán, 

- ha a Társulás Tanácsa a Társulás megszőnését kimondja, s azt a 
Társulást képezı települések képviselı-testületei megerısítik 
határozatukkal, 

- Társulás Tanácsa minısített többséggel felmondja. 
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4.) Nem szüntethetı meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendı 
támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét, vagy a Társulás felé fennálló egyéb 
kötelezettségét nem teljesíti. 
5.) Tag kizárása 

• A Társulási tanács minısített többséggel dönt a társulásból történı kizárásról, 
amennyiben bármely tag a társulás mőködését ellehetetleníti, vagy megakadályozza. 

• A Társulási tanács kizárhatja azonnali hatállyal azon tagját, aki a társulási 
megállapodás jóváhagyásához, módosításához szükséges képviselı-testületi döntését a 
társulási tanács határozatában meghatározott határidıig nem hozza meg. 

 
V. 

A TÁRSULÁS SZERVEI 
 
A Társulás Tanácsa 
A Társulás Elnöksége 
A Társulás Elnöke 
A Társulás Alelnökei 
A Társulás Bizottságai 

VI. 
 

A TÁRSULÁS TANÁCSA 
 
A Társulás döntést hozó szerve a Társulás Tanácsa. A Tanácsot a társulás tagjai által delegált 
tagok alkotják. A Tanácsban minden tag egy teljes értékő szavazattal rendelkezik. A társulási 
tanács döntéseit határozattal hozza.  

 
 

A TÁRSULÁS ELNÖKSÉGE 
 
1.)  A Társulás Elnöksége háromtagú. Az Elnökség vezetıje az elnök, tagjai a két alelnök. 

 
2.) Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati ciklus idejére 
választja meg. A társulás elnöke szervezi a társulás munkáját. 

 
3.) Az Elnökség ülését a Tanács Elnöke vezeti. Az Elnökség feladatait a Társulás Elnöke 
osztja ki, rendelkezik a felelısökrıl és a határidıkrıl. 
 
4.) A Társulás bankszámlája felett az elnök teljes jogkörrel önállóan, a két alelnök együttesen 
rendelkezik. 
 

A TÁRSULÁS ELNÖKE 
 
1.) A Társulás Tanácsának Elnöke tagja a Tanácsnak, határozathozatal, döntéshozatal 
szempontjából tagnak tekintendı. 

 
2.) A Társulás Elnökének feladata: 

- képviseli a társulást, 
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- ellátja a kötelezettségvállalási, utalványozási, kiadmányozási 
jogosítványt, 

- elıkészíti, összehívja és vezeti a Tanács üléseit, 

- érvényt szerez az SZMSZ szabályainak, 

- elkészítteti a társulás mőködéséhez szükséges szabályzatokat. 

 
 

A TÁRSULÁS ALELNÖKEI 
 

A Társulási Tanács- az Elnök javaslata alapján - az önkormányzatok választási ciklusának 
idejére a saját tagjai sorából két alelnököt választ.  

 

A Társulás Tanácsának tagönkormányzatai több mint felének igen szavazata szükséges az 
alelnök megválasztásához. 

 
 

A TÁRSULÁSI TANÁCS BIZOTTSÁGAI 
 

1.) A Társulás Tanácsa elıkészítı, szervezı, javaslattevı és ellenırzési hatáskörrel ágazati, 
szakmai és eseti bizottság létrehozásáról dönt. 

 
2.) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a tanács tagjai közül kell megválasztani. 
Az Elnök és az alelnökök bizottságnak nem lehetnek tagjai, a bizottsági elnök más 
bizottságnak nem lehet tagja. 
 
3.) A Társulási Tanács tagját legfeljebb két bizottság tagjának lehet megválasztani. 
 
4.) A bizottságok elnökeit és tagjait díjazás nem illeti meg a bizottságban végzett munkájáért. 
Az Elnök, írásban engedélyezheti az indokolt és igazolt költségek megtérítését. 
 
5.) A bizottságok elıkészítik a Társulási Tanács döntéseit, ellenırzik a döntések 
végrehajtását.  
 
6.) A bizottság tevékenységi körébe tartozó ügyben elıterjesztés csak a bizottság 
véleményezésével nyújtható be. 
 
7.) A döntéshozatalból kizárt az a bizottsági tag, akit, vagy akinek hozzátartozóját 
személyesen érinti az ügy. 
 
8.) A személyes érintettséget a tag köteles bejelenteni. 
 
9.) A bizottság összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. 
 
10.) A bizottság elnöke, amennyiben területfejlesztéssel kapcsolatos téma kerül megvitatásra, 
köteles meghívni a tanácskozási és konzultációs joggal rendelkezı szervezeteket. 

 
11.) A Társulási Tanács az alábbi bizottságokat hozza létre: 
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- Területfejlesztési Bizottság 

- Humánszolgáltató Bizottság 

- Pénzügyi Bizottság 

- Jegyzıi Kollégium 

 
12.) A Társulási Tanács választja a bizottság tagjait és elnökét. 
 
13.) A bizottságok hatásköreit, létszámát és személyi összetételét az SZMSZ melléklete 
tartalmazza. 

 
14.) A bizottságok külsı tagja csak a térség valamely településén állandó lakcímmel 
rendelkezı személy lehet. 

 
15.) A Bizottság mőködésére – e fejezetben foglalt eltérésekkel – a Társulási Tanács 
mőködésére vonatkozó szabályok az irányadók. 
 
 

V. 
A Társulási szervek mőködése 

 
A Társulás Tanácsának ülései 

 
1.) A Társulás tagjainak a száma: az 1. sz. mellékletben meghatározott 19 önkormányzat. 
 
2.) A Társulási tanács a Társulás döntéshozó szerve. 
 
3.) A Társulás önálló jogi személy. A társulási feladat- és hatáskörök a Társulási Tanácsot 
illetik meg. A Tanács feladatai és hatáskörei a társulás elnökségére átruházhatók. 
A Tanács hatáskörébıl nem ruházható át:  
 

- egyhangú döntést igénylı kérdések, 

- kinevezések, megbízatások adományozása, visszavonása 

- intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése. 

 
4.) A Tanács rendes üléseit szükség szerinti számban, de évente legalább 6 alkalommal tartja 
a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében. 
 
5.) A Tanács rendes üléseit a Tanács Elnöke hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén az 
alelnökök jogosultak az ülés összehívására. Együttes akadályoztatásuk esetén az ülést a 
korelnök hívja össze. Az ülés meghívóját és az elıterjesztéseket a társulási tanács tagjainak, 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott tanácskozási és konzultációs joggal 
rendelkezı meghívottak, továbbá a részvételi joggal jelenlévıknek olyan idıpontban kell 
megküldeni, hogy az ülés elıtt legalább 3 nappal megkapják. 
 
6.) A Tanács Elnöke rendkívüli ülést köteles összehívni a tagok 1/3-ának, illetve valamely 
bizottság írásbeli kezdeményezésére, a napirend megjelölésével. 
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7.) A Tanács Elnöke - a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetıje kezdeményezésére - 
köteles a Tanács ülésének összehívására. 
 
8.) A Tanács üléseire meg kell hívni: 

a.) a Társulási Tanács tagjait, akik szavazati joggal vesznek részt a Tanács ülésein,  
 b.) a Megyei Kormányhivatal vezetıjét, 
 c.) Komló Város Jegyzıjét. 

 
 
 
 

A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSHOZATALA 
 
 
1.) A Társulás Tanácsának ülései fı szabályként nyilvánosak. 
 
2.) A Társulás Tanácsa zárt ülést tart: 
 

• összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés 
kiszabása,  

• az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, és állásfoglalást igénylı személyi ügy 
tárgyalásakor, 

• az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené, 

• az ülésen a Társulási Tanács tagjai, továbbá meghívása esetén a Társulási Tanács 
munkaszervezeti feladatait ellátó munkatársak, az érintett és a szakértı vesz részt. 

 
3.) A Társulás Tanácsának döntése: határozat formájában történik. 

 
4.) A Társulás Tanácsának tagjai egy szavazattal rendelkeznek. 

 
• A Komló Város Önkormányzata képviseletében a polgármester a Társulás Tanácsa 

ülésén az átadott szociális intézményekkel kapcsolatos döntéseknél a költségvetés 
arányában rendelkezik szavazati joggal.  

 
5.) A Társulás Tanácsa akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkezı tagok 
több mint a fele (10 fı) jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.  

 
6.) A határozatképtelenség okából elmaradt társulási ülés, az SZMSZ rendelkezései szerint 
megváltoztatott napirenddel is összehívható. 
 
7.) A határozathozatalhoz a jelenlévı képviselık több mint a felének egybehangzó igen 
szavazata szükséges, amely annyi tag igen szavazatát jelenti, ami eléri az általuk képviselt 
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település lakosságszámának egyharmadát. Szavazategyenlıség esetén az elnök vagy az ıt 
képviselı személy szavazata dönt. 
 
8.) Minısített többség szükséges, a többcélú kistérségi társulás tanácsa döntésekor: 

• A térség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylı – pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 

• zárt ülés elrendeléséhez: a vagyonával való rendelkezés és általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene, 

• sürgısségi indítványhoz, 

• az egyhangú döntést igénylı kérdésekben, amennyiben az egyhangúság nem valósult 
meg, 30 napon belül megismételt ülésen történı döntéshez, 

• a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása, illetıleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 

• tag kizárásához, 

• abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz. 

 
9.) Minısített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen 
lévı tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a 
felét. 
 
10.) A döntéshozatalból kizárt az a tag, vagy képviselıje, akit, vagy akinek hozzátartozóját az 
ügy érinti. Az érintettséget a tag köteles bejelenteni. 
 
11.) A döntésbıl kizárt tagot a jelenlét szempontjából figyelembe kell venni, nevét a 
jegyzıkönyvben külön fel kell tüntetni. 
 
12.) A Társulás Tanácsa döntéseit nyílt vagy titkos szavazással hozza. 
 
13.) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 
 
14.) A Társulás Tanácsa személyi ügyekben titkos szavazást tart, ha bármely tag vagy az 
érintett ezt indítványozza, és a Tanács minısített többséggel ezt ügyrendi kérdésként 
jóváhagyja. A titkos szavazás lebonyolítása háromtagú eseti bizottság feladata. 
 
15.) Titkos szavazásnál a szavazategyenlıség esetén a szavazást meg kell ismételni. 
 
16.) A szavazás rendje:  

• Az Elnök az elıterjesztésben szereplı és a vita során elhangzott határozati javaslatot 
egyenként megszavaztatja. 

• A beérkezés sorrendjében elıbb a módosító, majd az eredeti javaslatok felett kell 
dönteni. 

• Szavazni elıször igen, majd nemet, végül tartózkodást tartalmazó elnöki kérdésre 
adandóan kell. 
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• A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti az eredményt. 

 
17.) A Társulás Tanácsának határozatait külön-külön – a naptári év elejétıl kezdıdıen – 
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni és következık szerint:   

 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
……………/………év (……hó……nap) számú Tct. határozata. 

 
VI. 

 

A TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 
 

A Társulás által alapított és fenntartott Szociális Szolgáltató Központ, Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Szilvási Bölcsıde alapítói és irányítási joga magában 
foglalja az alábbiakat: 
 

• az intézmény alapítójaként és irányítójaként köteles biztosítani az intézmény 
folyamatos mőködésének feltételeit, 

• gondoskodik a települési önkormányzatok támogatása megállapításáról, 

• személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynél meghatározza az intézményi 
térítési díjat, 

•  ellenırzi az intézmény mőködésének törvényességét, a gesztor önkormányzat 
közremőködésével, 

• jóváhagyja az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, szakmai programját, 
valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet, 

• ellenırzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét – a 
megbízott gesztor önkormányzaton keresztül, 

• gondoskodik a szakemberek képzésérıl, továbbképzésérıl, 

•  az intézmény vezetıje tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

• gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról,  

• szolgáltatástervezési koncepciót készít az általa mőködtetett szociális szolgáltatások és 
intézmények vonatkozásában, 

• ha mőködés ellenırzése során jogszabálysértést tapasztal, gondoskodik annak 
megszüntetésérıl, 

• a települési önkormányzatok képviselı-testületeit a határozati kivonattal értesíti az 
intézmény mőködését érintı döntésekrıl, 

• az intézmény szakmai felügyeletét ellátó gesztor önkormányzattal kapcsolatot tart. 
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VII . 

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 
1.) A Társulás az együttmőködési megállapodásban vállalt tevékenységek, feladatok 
megszervezését és végrehajtását a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és Komló Város 
Önkormányzata látja el.  

 
2.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal feladata: 
 

• A Társulási Tanács döntéseinek elıkészítése, végrehajtása, a feladatok megvalósítása. 

• Az elnökségi, ágazati és az eseti bizottságok üléseinek elıkészítése. 

• A Társulási Tanács elé kerülı elıterjesztések elkészítése. 

• A Társulási Tanács és szervei ügyviteli feladatainak ellátása. 

• A Társulási Tanács üléseinek jegyzıkönyveinek elkészítése. 

• A meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése, 
tájékoztatása. 

• A tagönkormányzatok munka- és tőzvédelmi feladatainak ellátása. 

• A térség kommunikációs és informatikai feladatainak ellátása. 

• A társulási megállapodásban és jogszabályban elıírt területfejlesztési feladatainak 
ellátása keretében: 

o vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 
adottságait; 

o kidolgozza és elfogadja a térség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenırzi azok 
megvalósítását; 

o pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 

o a térségi területfejlesztési program figyelembevételével elızetesen véleményt 
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi 
területérıl benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör 
a pályázati felhívásban is szerepel; 

o megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati 
társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési 
tanáccsal a saját térségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 

o véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepcióról, 
programokról, különösen azoknak a térség területét érintı intézkedéseit illetıen; 
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o közremőködik a térségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

o forrásokat győjthet a tanács mőködtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához; 

o képviseli a térséget területfejlesztési ügyekben; 

o koordinálja a térségben mőködı társulások és már – a területfejlesztésben érdekelt 
– szervezetek együttmőködését, együttmőködik az állami és civil szervezetekkel; 

o pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 

o megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint 
figyelemmel kíséri és elısegíti a fejlesztési források hatékony, a települések 
szoros együttmőködését erısítı felhasználását; 

o véleményt nyilvánít a térségi megbízott kiválasztásával szemben. 

 

3.) Komló Város Önkormányzat feladata: 

A tagönkormányzatok belsı ellenıri feladatainak ellátása. 
 

VIII. 
 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 
 
1.) A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében pénzügyi 

hozzájárulást biztosít, átadott pénzeszköz formájában, amely a Társulás vagyonát képezik. 

 
2.) A Társulás önállóan gazdálkodó, önálló jogi személy. Gazdálkodásával és beszámolásával 

kapcsolatos adminisztratív feladatokat – külön megállapodásban foglaltak alapján – a 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.  A Társulás 
gazdálkodásának és beszámolásának ellenırzését a Pénzügyi Bizottság látja el. 

 
3.) A Társulás vagyona a tagdíjakból, átadott pénzeszközbıl, és egyéb szervezetek 

támogatásából képzıdik. A vagyon szaporulata a többcélú társulást illeti meg. A Társulás 
intézményeinek megszőnése esetén a Komlói székhely és telephelyek vagyona Komló 
Város Önkormányzatát, a Szászvári mikro-körzet vagyona Szászvár Nagyközség  
Önkormányzatát, míg az Egyházaskozári mikro-körzet vagyona Egyházaskozár Község  
Önkormányzatát illeti meg. 

 
4.) A Társulás bevételei elısegíti: 

- az önkormányzatok közszolgáltatásainak biztosítását, 

- egyes gazdasági, fejlesztési mőveletek finanszírozását, 
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- a települések összehangolt fejlesztéséhez és mőködéséhez az anyagi 
eszközök hatékonyabb felhasználását. 

 
5.) A tagdíj mértékét – lakosságarányosan, folyó évi költségvetése tervezésében szereplı 

népesség szám után - a tagok évente állapítják meg, mely összeget minden év március 31. 
napjáig átutalnak a Többcélú Társulás bankszámlájára. 

 
6.) A tagdíjat és a tagdíjon kívüli egyéb – a társulás folyamatos mőködtetéséhez szükséges - 

pénzügyi fedezetet a társulás tagjai lakosságának arányában, illetve külön határozatban, 
megállapodásban rögzítettek szerint köteles megfizetni a társulás részére. Amennyiben a 
tagok nem bocsátják a társulás rendelkezésére a hozzájárulást a megadott határidın túli 
kétszeri, határidıvel történı fizetési felszólítás követıen a társulás jogosult azonnali 
beszedési megbízással leemelni. (Az azonnali beszedési nyilatkozat a jelen megállapodás 
melléklete). 

 
A Társulás tagjainak több mint fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a 
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett 
eleget. A kizárást megelızıen a társulás tagjainak több mint fele minısített többséggel hozott 
határozatával kezdeményezheti azon önkormányzatok részére nyújtott szolgáltatás 
megszüntetését, amely három hónapja fennálló legalább ötszázezer forint, illetve a 
kötelezettsége 50 %-a összegő lejárt tartozása van és fizetési haladékot nem kért a hátralék 
megfizetésére. 
A fizetési haladékot a fizetési határidı lejáratát követıen három munkanapon belül 
kérelmezhet a fizetésre kötelezett a Társulás Elnökétıl. A fizetési haladék idıtartamára 
vonatkozóan a Társulás Elnöke egyeztetést folytat a fizetési haladékot kérı 
tagönkormányzattal. A fizetési haladék letelte után – nem teljesítés esetén – azonnali 
beszedési megbízást bocsát ki a Társulás.  
 
A Társulás azon tagönkormányzatok esetében, akik rendszeresen nem teljesítik fizetési 
kötelezettségüket új szolgáltatás bevezetése iránti kérelmét a Tanács elutasíthatja, vagy egyéb 
pénzügyi kötelezettséggel járó szolgáltatás igénylésébıl kizárhatja a társulás tagjainak több 
mint fele minısített többséggel hozott határozatával. 
 
7.) A Társulás a vagyonát tervezett céljai megvalósításához használhatja fel. 

 
8.)  A többcélú kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyont – az 

aktiválást követıen - ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében 5 évig nem 
idegenítheti el, kivéve, ha az elidegenítést mőszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé 
és az abból származó ellenértéket a többcélú kistérségi társulás ugyanazon közszolgáltatás 
ellátásnak fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelızıen az 
értékesített vagyon kapcsolódott, vagy az adott közszolgáltatás térségi szintő ellátásának 
fejlesztési szükségleteire fordítja. 
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9.) Az adott közszolgáltatás térségi szintő ellátásának megszőnése esetén, a támogatással 
létrehozott térség tulajdonát képezı vagyon a közszolgáltatást ellátó helyi önkormányzat 
tulajdonába kerül. 

 
10.) A társulás önállóan gazdálkodó szerv, vagyonával az éves költségvetés szerint önállóan 

gazdálkodik, pénzügyi és gazdálkodási adminisztratív feladatait Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet – külön megállapodásban foglaltak szerint – 
látja el. 

 
11.) A Társulás éves költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban 

állapítja meg.  
 
12.)A Társulás az alaptevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat térítés ellenében is 
végezheti. 

 
IX. 

A TÁRSULÁS MEGSZŐNÉSE 
 
A többcélú kistérségi társulás megszőnik, amennyiben tagjainak a száma a megállapodásban 
szereplı tagok felére csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri 
el a térség lakosságszámának 60 %-át.  

 

A Társulás megszőnik: 

a./ a tagok közös megegyezésével 

b./ a bíróság jogerıs döntése alapján 

 

1.) A Társulás megszőnése esetén a tagok egymással a megszőnéstıl számított 6 hónapon 
belül elszámolnak. A megszőnéskor meglévı vagyont a Társulási Tanács értékesíteni 
köteles. A fennmaradó vagyont a tagok egymás közt megosztják a megszőnés évét 
megelızı 5 évben általuk befizetett hozzájárulás arányában. 

 

2.) Amennyiben a megszőnés idıpontja és a megalakulás idıpontja közt 5 év még nem telt el, 
a fennmaradó vagyon felosztása a tagok által a megszőnésig teljesített hozzájárulás 
arányában történik. 

 

3.)  A Társulás megszőnése esetén a vagyoni kötelezettségek (vagyoni hátrány) tekintetében a 
társult tagok évi hozzájárulásuk arányában állnak helyt. 

 

4.) Amennyiben az adott feladat többcélú kistérségi társulásban történı ellátása három éven 
belül megszőnik (a támogatási megállapodás aláírását követıen) – kivéve, ha a feladat 
jogszabály által kerül megszüntetésre – úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatást 
kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 
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5.) A számlát kezelı önkormányzat a támogatás felhasználásáról – a mindenkor zárszámadás 
keretében, a támogatás felhasználásáról kötött megállapodás szerint – köteles elszámolni. 

X. 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
A Társulás mőködésének ellenırzését Komló Város Önkormányzat belsı ellenırzési egysége 

látja el. 
 

A Társulás mőködése során felmerülı esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 
között tárgyalásos – az Elnökség elıtt – formában egyeztetni. Eredménytelen egyeztetést 
követıen a tagok a bírósághoz fordulhatnak. 

 
A tagok e Társulási Megállapodásban eredı vitáik esetére kikötik a Komlói Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét. 
 
4.) A Társulási Megállapodás módosításához szükséges a társulásban részt vevı 
önkormányzatok képviselı-testületei mindegyikének minısített többséggel hozott határozata. 
 
5.) Komló Város Önkormányzata igényli a központi költségvetési támogatást. A támogatás 
beérkezését követı napon az önkormányzat átutalja a Társulás számlájára. 
    
 
Hatályba lépés: A jelen társulási megállapodás rendelkezései 2013. július 01. napjával 
lépnek hatályba, mellyel egyidejőleg a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás együttmőködési megállapodása valamennyi korábbi módosítása hatályát 
veszti. 
 
A társulás az új szabályok szerinti mőködését 2013. július 01. napjával kezdi meg. 
 
 
K o m l ó, 2013. június 30. 
 
 

Polics József 
Elnök 
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A Társulási Megállapodás mellékletei 

 

 

1. számú melléklet: Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselıje 

2. számú melléklet: Települések lakosságszáma 

3. számú melléklet: Társulás Intézményei 

4. számú melléklet: Azonnali beszedési nyilatkozat 
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1.sz. melléklet 
 

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS ÖNKORMÁNYZATAI 

 
 
1. 
 

BODOLYABÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

7394 BODOLYABÉR, 
PETİFI U. 21. 

2. 
 

EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

7347 EGYHÁZASKOZÁR, 
Fİ TÉR 1. 

3. 
 

HEGYHÁTMARÓC KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

7348 HEGYHÁTMARÓC, 
HUNYADI U.71. 

4. 
 

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

7694 HOSSZÚHETÉNY, 
Fİ ÚT 166. 

5. 
 

KÁRÁSZ KÖZSÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  

7333 KÁRÁSZ, 
PETİFI U. 36. 

6. 
 

KÖBLÉNY KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

7334 KÖBLÉNY, 
KOSSUTH TÉR 1. 

7. 
 

LIGET KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

7331 LIGET, 
JÓZSEF A. U. 9. 

8. 
 

MAGYAREGREGY 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

7332 MAGYAREGREGY, 
KOSSUTH U. 73. 

9. 
 

MAGYARHERTELEND 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

7394 MAGYARHERTELEND, 
KOSSUTH U. 46. 

10. 
 

MAGYARSZÉK  
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7496 MAGYARSZÉK, 
KOSSUTH U. 51. 

11. 
 

MÁNFA 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7304 MÁNFA, 
FÁBIÁN B. U. 58. 

12. 
 

MÁZA 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7351 MÁZA, 
KOSSUTH U. 24. 

13. 
 

MECSEKPÖLÖSKE 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7305 MECSEKPÖLÖSKE, 
SZABADSÁG U. 21. 

14. 
 

SZALATNAK 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7334 SZALATNAK, 
BÉKE U. 3-5. 

15. 
 

SZÁSZVÁR  
NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

7349 SZÁSZVÁR, 
MÁJUS 1. TÉR 1. 

16. 
 

SZÁRÁSZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

7184 SZÁRÁSZ, 
PETİFI U.20. 

17. 
 

TÓFŐ 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

7348 TÓFŐ, 
KOSSUTH U. 18. 

18. 
 

VÉKÉNY 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7333 VÉKÉNY, 
Fİ U. 2. 

19. 
 

KOMLÓ  
VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

7300 KOMLÓ, 
VÁROSHÁZ TÉR 3. 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
polgármesterei és akadályoztatásuk esetén helyettesítéssel megbízott  
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Település Polgármester Alpolgármester 

Bodolyabér Böröcz Tibor Dobszai István alpolgármester 

Egyházaskozár Weisz Kornélia Weisz Péter képviselı 

Hegyhátmaróc Varga Lívia Czinege Sándor képviselı 

Hosszúhetény Dr. Csörnyei László Csajkás Géza alpolgármester 

Kárász Lép Péter Dobos László alpolgármester 

Köblény Klesch Csaba Dékány László alpolgármester 

Liget Vargáné Szabó Gabriella Geisz Angéla alpolgármester 

Magyaregregy Fülöpné Rákosa Ildikó Szabó József alpolgármester 

Magyarhertelend Kovács Gyula Petı Gábor képviselı 

Magyarszék Kárpáti Jenı Lajos János alpolgármester 

Mánfa Hohn Krisztina Tódenbergné Imrı Mária alpolgármester 

Máza Pecze Gábor Radics Ferenc alpolgármester 

Mecsekpölöske Papp István Rudl Jánosné alpolgármester 

Szalatnak Bregó János Gothár Zsolt alpolgármester 

Szászvár Bék János Vidák Krisztina alpolgármester 

Szárász Simon Péter László Csaba képviselı 

Tófő Walke Zsolt Mayer Mihályné képviselı 

Vékény Endrıdi Tibor Dr, Finta István alpolgármester 

Komló Polics József Kupás Tamás Levente alpolgármester 
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2.sz. melléklet 
LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 

 
 

Sorszám Település neve 2012 
1. Komló város 

 
25020 

2. Mánfa 
  

843 

3. Kárász 
  

317 

4.  Szalatnak 
  

330 

5.  Vékény 
 

145 

6. Szászvár 
 

2334 

7. Hegyhátmaróc 
 

133 

8. Egyházaskozár 
 

792 

9. Szárász 
 

25 

10. Tófő 
 

110 

11. Máza 
 

1226 

12. Köblény 
 

227 

13. Bodolyabér 
 

222 

14. Hosszúhetény 
 

3486 

15. Liget 
 

419 

16. Magyaregregy 
 

717 

17. Magyarhertelend 
 

627 

18. Magyarszék 
 

1085 

19. Mecsekpölöske 
 

412 

  
Összesen 

 
38470 
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3.sz. melléklet 

 
 

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEI 
 

 
 
1.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás  
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

Székhelye:   7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephelye:     7349 Szászvár, Bányász tér 1. 

 
 
2.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

Székhelye:  7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephelye:  7300 Komló, Vörösmarty u. 3/A. 

   7300 Komló, Kazinczy u. 2-4. 
Telephelye:  7349 Szászvár, Templom tér 4. 

   7347 Egyházaskozár, Fı tér 9. 
    
 
3.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsıde 

Székhely: 7300 Komló, Függetlenség u. 28. 
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4.sz. melléklet 
 
 
 

F E L H A T A L M A Z Ó   L E V É L 
 
 
 
 
 

Alulírott,…………………………………………………………számlatulajdonos bejelentem 

Önöknek, hogy az 

……………………………………………………………………………….-nél vezetett 

bankszámlám terhére a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kötött 

megállapodás alapján – a be nem fizetett tagdíj és mőködési hozzájárulás jogcímén - jogosult 

azonnali beszedési megbízást benyújtani a mindenkori banki alapkamattal növelt tıketartozás 

érvényesítésére. 

 
Bankszámlaszám: 
 
 
Jogosult megnevezése: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komló, 
Városház tér 3. 
 
 
Jogosult bankszámlaszáma: Szigetvári Takarékszövetkezet Komlói Fiókja 
    50800142-11068051 
 
 
Ezen felhatalmazás visszavonásig 
 
 
 
K o m l ó, 2013.. ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….  ……………………………………… 
Számlavezetı pénzintézet    számlatulajdonos 
 
 
 
Záradék: A 2013. július 01-tıl hatályos Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok 
képviselı-testületei jóváhagyták. 
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Önkormányzat 
megnevezése 

Jóváhagyó határozat 
száma 

Képviselı  
aláírása 

 
Bodolyabér Község 
 

  

Egyházaskozár Község 
 

  

Hegyhátmaróc Község 
 

  

Hosszúhetény Község 
 

  

Kárász Község 
 

  

Köblény Község 
 

  

Liget Község 
 

  

Magyaregregy Község 
 

  

Magyarhertelend Község 
 

  

Magyarszék Község 
 

  

Mánfa Község 
 

  

Máza Község 
 

  

Mecsekpölöske Község 
 

  

Szalatnak Község 
 

  

Szászvár Község 
 

  

Szárász Község 
 

  

Tófő Község 
 

  

Vékény Község 
 

  

Komló Város 
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7. sz. napirend 
 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 
12/2006. (III.30.) sz. Ökr. rendelet függelékének módosítása 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Dr. Szamos Gyöngyi  házi gyermekorvos   

Dr. Kovács Angéla   házi gyermekorvos   
Dr. Tamás Zsuzsanna  házi gyermekorvos  
Dr. Fledrich János   házi gyermekorvos 
Dr. Hermann Zoltán   házi gyermekorvos   
Dr. Tánczos Frigyes Attila háziorvos  
Dr. Kovács Teodóra   háziorvos   
Dr. Aranyos Gabriella  háziorvos   
Dr. Gábor Amália   háziorvos    
Dr. Faragó Enikı   háziorvos    
Dr. Jazbinsek Beáta   háziorvos    
Dr. Perleczky László  háziorvos    
Dr. Márki Tibor   háziorvos    
Dr. Kovács László   háziorvos    
Dr. Mátyás Magdolna  fogorvos    
Dr. Vándor Éva   fogorvos    
Dr. Révész András   fogorvos    
Dr. Mühl Attila   fogorvos    
Dr. Nyers Olympia   fogorvos    
Dr. Márki Eszter   fogorvos 

 
Az Egészségügyi és szociális bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Molnár Zoltánné elmondta, hogy a függelék módosítására azért került sor, mert sok a 
külterületen élı beteg, így az orvosok is tudják, melyik beteg melyik körzetbe tartozik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A Képviselı-testület - a polgármester elıterjesztésében, az egészségügyi és szociális bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) sz. Ökr. rendelet függelékének 
módosításáról szóló elıterjesztést. 
 

1.) A Képviselı-testület jóváhagyja az elıterjesztés I. II. III. számú függelékét az 
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Komló Város Önkormányzat 12/2006. 
(III.30.) sz. Ökr. rendeletének I. II. III. sz. függeléke helyére jelen elıterjesztés I. II. 
III. sz. függeléke lép 2013. július 1-i hatállyal.  

 



 41 

2.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a háziorvosokkal, házi 
gyermekorvosokkal, fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerzıdések módosításáról 
és azok aláírásáról gondoskodjon. 

 
3.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított feladat-ellátási 

szerzıdések egy példányát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Területi Hivatala 
felé küldje meg.  

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József polgármester 
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I. sz. függelék 

Felnıtt háziorvosi körzetek 
 

1. sz. körzet: dr. Tánczos Frigyes Attila 

      Komló, Ságvári E. u. 10. 
 
Fürst S. utca 
Határtetı 
Mánfa 
Pécsi út 35-57. 
Radnóti utca 
Ságvári utca 
Sallai utca 
 
 
2. sz. körzet: dr. Gátos Attila 
   Komló, Körtvélyes u. 8. 
Cserma utca 
Hegyhát utca 
Körtvélyes utca 
Körtvélyes-dőlı 
Nagyszántó utca 
Sikonda: Cinege köz 
      Erdei út 
      Fecske köz 
      Fülemüle utca 
      Fürdı utca 
      Fürj köz 
      Harkály köz 
        Kakukk köz 
      Pacsirta utca 
      Rigó köz 
      Sikondai út 
      Tóparti út 
      Villa sor 
 
 
 
 
3. sz. körzet: dr. Kovács Teodóra 
    Komló, Széchenyi u. 10. 
 
Ágnes utca 
Anikó utca 
Bartók Béla utca 
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Benczúr Gyula utca 
Borbála utca 
Cecília utca 
Dankó Pista utca 
Dávidföldi kertek 
Dobó utca 
Dorottya utca 
Erkel Ferenc utca 
Erzsébet utca 
Mecsekfalu 
Gárdonyi Géza utca 
Gizella utca 
Ifjúság útja 
Kodály Zoltán utca 
Krisztina utca 
Lehár Ferenc utca 
Liszt Ferenc utca 
Lotz Károly utca 
Madarász Viktor utca 
Mecsek köz 
Mecsekfalui út 
Munkácsy Mihály utca 
Öreg-hegy 
Rippl- Rónai utca 
Széchenyi utca 
Székely Bertalan utca 
Szinyei Merse Pál utca 
Zengı utca 
Zichy utca 
 
 
 
 
 
4. sz. körzet: dr. Aranyos Gabriella 
    Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
Bem utca 
Dózsa György utca 
III-as akna 
Jókai Mór utca 
Kinizsi Pál utca 
Kisfaludy utca 
Kiss János utca 
Kölcsey Ferenc utca 
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Kórház utca 
Kossuth akna 
Kossuth L. u. 1-103, 2-52 
Madách Imre utca 
Magyar Bálint utca 
Pécsi út 1-34 
Rákóczi utca 
Táncsics Mihály utca 
Templom tér 
Toldi Miklós utca 
Városház tér 
 
 
5. sz. körzet: dr. Gábor Amália 
    Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Anna akna 
Béke telep I., II., III. sor 
Berek utca 
Csermák dőlı 
Diófa utca 
Engel Adolf utca 
Fenyı utca 
Gadány 
Gesztenyési út 
Gyöngyvirág utca 
Hársfa utca 
Hóvirág utca 
József Attila utca 
Kıbánya 
Liliom utca 
Majális tér 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
İsz utca 
Rezeda utca 
Rozmaring utca 
Rózsa utca 
Sóstó  
Szegfő utca 
Tavasz utca 
Tél utca 
Viola utca 
Zobák puszta 
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Zobáki út 
 
6. sz. körzet: dr. Faragó Enikı 
   Komló, Petıfi tér 3. 
 
Gorkij utca 
Juhász Gyula utca 
Mikszáth Kálmán utca 
Móricz Zsigmond utca 
Nagy László utca 
Pécsi út 36-38, 40-42 
Petıfi tér 
 
7. sz. körzet: dr. Jazbinsek Beáta 
   Komló, Alkotmány u. 40. 
 
Alkotmány utca 60-64. 
Aranypohár dőlı 
Attila utca 
Bercsényi utca 
Bocskai utca 
Cseresznyák 
Damjanich utca 
Deák Ferenc utca 
Dugovics utca 
Esze Tamás utca 
Hamvasvölgy dőlı 
Hunyadi utca 
Malompart dőlı 
Malomszéle dőlı 
Szilvási út 
Vértanúk utca 1-31. 
Vértanúk utca 26-60. 
 
8. sz. körzet: dr. Perleczky László 
    Komló, Arany J. u. 6. 
 
Arany János utca 
Autósvölgy  
Batthyány utca 
Építık útja 
Fı utca 
Hízlalda utca 
Ipari út 
Iskola utca 
Kazinczy utca 
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Kisbattyán 
Lıtér  
Mecsekjánosi puszta 
Palánták dőlı 
Patak utca 
Somág-köz dőlı 
Sportvölgy  
Temetı dőlı 
Temetı  
Vak Bottyán utca 
Zrínyi tér 
Zrínyi utca 
 
 
 
 
9. sz. körzet: dr. Márki Tibor 
    Komló, Tompa M. u. 13. 
Eötvös utca 
Gagarin utca 
Irinyi utca 
Kossuth L. utca 105-125 
Petıfi utca 
Tompa Mihály utca 
Vörösmarty utca 
 
10. sz körzet: dr. Kovács László 
     Komló, Alkotmány u. 40. 
 
Alkotmány utca 1-41; 2-58; 66-86; 
Függetlenség utca 
Gadány 
Május 1. utca 
Március 15-e utca 
Pannónia utca 
Vértanúk utca 2-22 
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II. sz. függelék 

Házi gyermekorvosi körzetek 
 
1. sz. körzet: dr. Szamos Gyöngyi 
     Komló, Tompa M. u. 13. 
Arany János utca 
Autósvölgy  
Batthyány utca 
Dávidföldi kertek 
Eötvös utca 
Építık útja 
Fı utca 
Hízlalda utca 
Ipari út 
Iskola utca 
Kazinczy utca 
Kisbattyán 
Lıtér  
Mecsekjánosi puszta 
Palánták dőlı 
Patak utca 
Petıfi utca 
Somág-köz dőlı 
Sportvölgy 
Temetı dőlı 
Temetı  
Vak Bottyán utca 
Vörösmarty utca 
Zrínyi tér 
Zrínyi utca 
 
2. sz. körzet: dr. Kovács Angéla 
    Komló, Ságvári u. 7. 
 
Ágnes utca 
Anikó utca 
Benczúr Gyula utca 
Borbála utca 
Cecília utca 
Dankó Pista utca 
Dobó utca 
Dorottya utca 
Erzsébet utca 
Fürst S. utca 
Gárdonyi Géza utca 
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Gizella utca 
Gorkij utca 
Határtetı 
Ifjúság útja 
III-as akna 
Juhász Gyula utca 
Kossuth akna 
Krisztina utca 
Liszt Ferenc utca 
Lotz Károly utca 
Madarász Viktor utca 
Mecsek köz 
Mikszáth Kálmán utca 
Móricz Zsigmond utca 
Nagy László utca 
Munkácsy Mihály utca 
Öreg-hegy 
Pécsi út 35-37; 36-42;  
Petıfi tér 
Radnóti utca 
Rippl-Rónai utca 
Ságvári utca 
Sallai utca 
Széchenyi utca 
Székely Bertalan utca 
Szinyei Merse Pál utca 
Zengı utca 
Zichy utca 
 
 
 
 
 
 

3. sz. körzet: dr. Tamás Zsuzsanna 

                      Komló, Alkotmány u. 40. 
 
Alkotmány utca 
Aranypohár dőlı 
Attila utca 
Bercsényi utca 
Berek utca 
Bocskai utca 
Cseresznyák  
Damjanich utca 
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Deák Ferenc utca 
Dugovics utca 
Esze Tamás utca 
Függetlenség utca 
Gadány 
Gagarin utca 
Hamvasvölgy dőlı 
Hunyadi utca 
Irinyi utca 
Köztársaság utca 
Május 1. utca 
Malompart dőlı 

     Malomszéle dőlı 
     Március 15-e utca 
     Pannónia utca 
     Szilvási út 
     Vértanúk utca 
 
 
4. sz. körzet: dr. Fledrich János 
   Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Anna akna 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
Béketelep 
Bem utca 
Csermák dőlı 
Diófa utca 
Dózsa György utca 
Engel Adolf utca 
Fenyı utca 
Gesztenyési út 
Gyöngyvirág utca 
Hársfa utca 
Hóvirág utca 
Jókai Mór utca 
József Attila utca 
Kinizsi Pál utca 
Kisfaludy utca 
Kiss János utca 
Kórház utca 
Kossuth Lajos utca 
Kıbánya 
Kölcsey utca 
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Liliom utca 
Madách Imre utca 
Magyar Bálint utca 
Majális tér 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
İsz utca 
Pécsi út 1-34. 
Rákóczi utca 
Rezeda utca 
Rozmaring utca 
Rózsa utca 
Sóstó 
Szegfő utca 
Táncsics Mihály utca 
Tavasz utca 
Tél utca 
Templom tér 
Toldi Miklós utca 
Városház tér 
Viola utca 
Zobáki út 
Zobákpuszta 
MÁNFA 
 
5. sz. körzet: dr. Hermann Zoltán 
   Komló, Körtvélyes u. 10. 
Bartók Béla utca 
Cserma utca 
Erkel Ferenc utca 
Hegyhát utca 
Kodály Zoltán utca 
Körtvélyes dőlı 
Körtvélyes utca 
Lehár Ferenc utca 
Mecsekfalu 
Mecsekfalui út 
Nagyszántó utca 
Sikonda: Cinege köz 
      Erdei út 
      Fecske köz 
      Fülemüle utca 
      Fürdı utca 
      Fürj köz 
      Harkály köz 
        Kakukk köz 
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      Pacsirta utca 
      Rigó köz 
      Sikondai út 
      Tóparti út 
      Villa sor 
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III.  sz. függelék 

 

Fogorvosi körzetek 
 

1. sz. körzet: dr. Mátyás Magdolna 
   Komló, Vértanúk u. 3. 
Alkotmány utca 
Aranypohár dőlı 
Bercsényi utca 
Bocskai utca 
Cseresznyák  
Damjanich utca 
Dugovics utca 
Függetlenség utca 
Gorkij utca 
Hamvasvölgy dőlı 
Juhász Gyula utca 
Mikszáth Kálmán utca 
Nagy László utca 
Pannónia utca 
Petıfi tér 
Somág-köz dőlı 
Vértanúk utca 2-24 
 
Oktatási intézmények:  
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola 
Felsıszilvási Óvoda 
Szilvási Óvoda 
Hunyadi Utcai Óvoda 
Gagarin Általános Iskola „A” osztályai 
 

1. sz. körzet: dr. Vándor Éva 

       Komló, Vértanúk u. 23. 
Attila utca 
Deák Ferenc utca 
Esze Tamás utca 
Hunyadi utca 
Köztársaság utca 
Malompart dőlı 
Malomszéle dőlı 
Május 1. utca 
Március 15-e utca 
Patak utca 
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Szilvási út 
Vértanúk utca 1-31; 26-60;  
 
3. sz. körzet: dr. Révész András 
     Komló, Kossuth Lajos u.103. 
 
18 ÉV FELETTI LAKOSSÁG  
Fürst S. utca 
Határtetı 
Körtvélyes dőlı 
Móricz Zs. utca 
Pécsi út 35-57 
Pécsi út 36-42 
Radnóti utca 
Ságvári utca 
Sallai utca 
Sikonda: Cinege köz 
      Erdei út 
      Fecske köz 
      Fülemüle utca 
      Fürdı utca 
      Fürj köz 
      Harkály köz 
        Kakukk köz 
      Pacsirta utca 
      Rigó köz 
      Sikondai út 
      Tóparti út 
      Villa sor 
 
0-18 ÉV KÖZÖTTI LAKOSSÁG  
Körtvélyes utca 
Nagyszántó utca 
Hegyhát utca 
Cserma utca 
Sikonda: Cinege köz 
      Erdei út 
      Fecske köz 
      Fülemüle utca 
      Fürdı utca 
      Fürj köz 
      Harkály köz 
        Kakukk köz 
      Pacsirta utca 
      Rigó köz 
      Sikondai út 
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      Tóparti út 
       Villa sor 
MÁNFA 
 
Oktatási intézmények:  
„KÖOK” Szakközépiskola   Komló, Alkotmány u. 2. 
Nagy László Gimnázium          Komló, Alkotmány u. 2. 
Felsıszilvási Általános Iskola 
 
4. sz. körzet: dr. Mühl Attila 
    Komló, Kossuth Lajos u.103. 
0-18 ÉS 18 ÉV FELETTI LAKOSSÁG 
Ágnes utca 
Anikó utca 
Arany János utca 
Autósvölgy 
Bartók Béla utca 
Borbála utca 
Cecília utca 
Dankó Pista utca 
Dobó utca 
Dorottya utca 
Építık útja 
Erkel Ferenc utca 
Erzsébet utca 
Gizella utca 
Kazinczy utca 
Kodály Zoltán utca 
Krisztina utca 
Lehár Ferenc utca 
Liszt Ferenc utca 
Mecsek köz 
Palánták dőlı 
Sportvölgy 
Temetı  
Temetı dőlı 
Vak Bottyán utca 
Zrínyi M. utca 
Zrínyi tér 
 
 18 ÉV ALATTI LAKOSSÁG  
Cserma utca 
Hegyhát utca 
Körtvélyes utca 
Nagyszántó utca 
Oktatási intézmények 
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Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
Komló, Ságvári E. u. 1. 
Körtvélyesi Óvoda 
Sallai utcai Óvoda 
Kenderföld – Somági Általános Iskola 
 
 
5. sz. körzet: dr. Nyers Olympia 
   Komló, Kossuth L. u. 85. 
Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Anna akna  
Bajcsy Zsilinszky utca 
Béke telep I.II.III sor 
Bem utca 
Csermák dőlı 
Diófa utca 
Dózsa György utca 
Engel Adolf utca 
Fenyı utca 
Gadány 
Gesztenyési út 
Gyöngyvirág utca 
Hársfa utca 
Hóvirág utca 
III-as akna 
Jókai utca 
József Attila utca 
Kinizsi utca 
Kisfaludy utca 
Kiss János utca 
Kórház utca 
Kossuth akna 
Kossuth L. u. 1-103, 2-44 
Kıbánya 
Kölcsey utca 
Liliom utca 
Madách utca 
Magyar Bálint utca 
Majális tér 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
İsz utca 
Rákóczi utca 
Rezeda utca 
Rozmaring utca 
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Rózsa utca 
Sóstó 
Szegfő utca 
Táncsics Mihály utca 
Tavasz utca 
Tél utca 
Templom tér 
Toldi utca 
Viola utca 
Zobák puszta 
Zobáki út 
 
Oktatási intézmények:  
Szilvási Általános Iskola 
Gesztenyési Óvoda 
Belvárosi Óvoda 
Gagarin Általános Iskola „B” és 1-2.”I” osztályai 
 
6. sz. körzet: dr. Márki Eszter 
    Komló, Városház tér 19. 
 
0-18 ÉS 18 ÉV FELETTI LAKOSSÁG 
Batthyány utca 
Benczúr Gyula utca 
Berek utca 
Cserma utca 
Dávidföldi kertek 
Eötvös utca 
Gagarin utca 
Gárdonyi Géza utca 
Hízlalda utca 
Ifjúság útja 
Ipari út 
Irinyi utca 
Iskola utca 
Fı utca 
Kisbattyán 
Kossuth L. u. 105.- 
Kossuth L. u. 46-52. 
Lıtér 
Lotz Károly utca 
Madarász Viktor utca 
Mecsekfalu 
Mecsekfalui út 
Mecsekjánosi puszta 
Munkácsy Mihály utca 
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Öreg-hegy 
Pécsi út 1-34 
Petıfi utca 
Rippl-Rónai utca 
Széchenyi utca 
Székely Bertalan utca 
Szinyei Merse Pál utca 
Tompa Mihály utca 
Városház tér 
Vörösmarty utca 
Zengı utca 
Zichy utca 
 
18 ÉV ALATTI LAKOSSÁG  
Fürst S. utca 
Ságvári utca 
Sallai utca 
Radnóti utca 
Pécsi út 35-57, 36-42 
Móricz Zsigmond utca 
 
Oktatási intézmények 
Komló Városi Óvoda (Tompa Mihály u. 2/1.) 
Mecsekjánosi Óvoda 
Gagarin Általános Iskola „C” és 3-5”I” osztályai 
Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
 
 
 

8. sz. napirend 
 

Forr-Line Kft. munkahely teremtési támogatás kérelme 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Major Jánosné  ügyvezetı 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kupás Tamás Levente tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a kiosztásra került 
kérelemben a vállalkozó +1 fı alkalmazását vállalná, ha 875.000,- Ft-ot megítél 
munkahely teremtési támogatásra a testület. Kéri a képviselı-testületet, hogy a 
875.000,- Ft-os támogatást 7 fı munkavállaló alkalmazásával fogadja el. 
 
Mátyás János indoklást kért a munkahely teremtési támogatás alacsonyabb 
összegérıl. 



 58 

 
Polics József tájékoztatta a képviselı urat, hogy novemberben készült egy kimutatás a 
támogatásokról. Az átlag 1 évre 1 fıvel 250.000,- Ft-os támogatást jelentett. Jelenleg 
125.000,- Ft, mivel a másik felét a Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány fizeti. Minden 
esetben folyamatos volt az egyeztetés a pályázókkal. Jelen esetben a hímzıgép 
megvásárlására kértek több támogatást.  
 
Borbás Sándor hiányosnak ítélte meg a tájékoztatást. Megköszönte a kiegészítést.  
 
Mátyás János véleménye, hogy ezeket az információkat senki nem ismerte. A 
vállalkozó 2 évre kötelezi el magát 7 munkavállalóval.  
 
Jégl Zoltán úgy gondolta, hogy a vállalkozó már elıre tudta, hogy megkapja a 
támogatást.  
 
Hegedüs Norbert a munkaügyi központ jelentésével kapcsolatban elmondta, hogy a 
munkahelyteremtı beruházások pályázatára 792.229.359,- Ft van. Úgy véli, hogy 
jelenleg nagyon komoly támogatásokkal tudnak élni a vállalkozók. Üdvözölte Czomba 
Sándor államtitkár úr által kezdeményezett nyári diákmunkát, miszerint 150 diák tudja 
megkezdeni a nyári munkát az önkormányzatnál és az intézményekben július 1-ével. 
Pozitív, hogy az önkormányzat is ilyen módon hozzájárult a munkahelyteremtéshez. A 
nyilvántartott álláskeresık száma is kevesebb.  
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a levelet a vállalkozó írta, ma érkezett a levél. 
Valószínőleg nem volt tisztában az ülésekkel és a döntésekkel kapcsolatban. Egyedi 
elbírálású támogatásról van szó. A támogatási formák sok segítséget adnak a 
vállalkozásoknak. Fontos, hogy az ilyen kérelmeket támogassa a testület. 
Kispál László véleménye, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy milyen nagy 
a munkanélküliség. Ma a vállalkozók nehezen vállalnak elkötelezettséget. A Forr-Line 
Kft. értékteremtı beruházást kíván megvalósítani. Értékteremtı vállalkozásba 
befektetık több támogatást érdemelnének. Javaslata, hogy szavazzanak meg a 
vállalkozók részére 1 millió forintot.  
 
Borbás Sándor javaslata, hogy internetes felületen mindenki számára elérhetı legyen 
a munkahely teremtési támogatás odaítélése, hogy ki, milyen támogatást kapott. 
Fontosnak tartja a bizottság tagjaként, hogy a képviselık is megfelelı információt 
kapjanak.  
 
Mátyás János szerint, valóban nem két éves, hanem csak 1 éves támogatásról van szó. 
 
Polics József úgy véli, hogy az információs részét az ügynek túltárgyalták. Inkább egy 
évre kapjon támogatást, és késıbb igényelhet még egy évre. Az önkormányzat kerete 
véges, következetesnek kell maradni. Ma nem lehet tudni, hogy egy új vállalkozás 
milyen hosszútávon tud prosperálni. Ez a vállalkozás úgymond, bedolgozásban 
dolgozott, jelenleg megpróbál önállóan tovább dolgozni. A vállalkozók nincsenek 
kellıképpen tájékoztatva a támogatásokról. Kérte a bizottsági elnököket és 
összekötıket, hogy a termeket folyamatosan egyeztessék a tárgyalások érdekében. A 
munkanélküliség csökkenése jelenleg nem a Start Munkaprogramnak köszönhetı. 
Még több munkaerıpiaci szereplıre lenne szükség.  
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 5 igen, 10 nem szavazattal elutasított.  
 
Majd szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot a 875.000,- Ft-os 
támogatásról, 2 fı munkavállaló alkalmazásával, 1 évre, melyet a képviselı-testület 15 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

109/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Forr-Line Kft. munkahely teremtés támogatási kérelmét. 
 
1. A képviselı-testület a Forr-Line Kft. (Komló, Pécsi út 42/C.) kérelmét támogatásra 

érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 27/2010. (XII.16.) számú 
rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e.) és f.) pontja alapján a társaság Komló, Pécsi út 
42/C. szám alatti telephelyén varrógépek, tisztázógép, hímzıgép továbbá raktár, mőhely 
és iroda berendezés beszerzésének finanszírozására beruházással kapcsolatos kiadások 
átvállalása címén, továbbá marketing terv készíttetésének támogatása címén vissza nem 
térítendı munkahely teremtési támogatást nyújt. 

 
A munkahely teremtési támogatás összege: 875.000,- Ft, azaz Nyolcszázhetvenötezer 
forint. 
 

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

A támogatás felhasználásáról a folyósítást követı 60 napon belül a Kedvezményezett 
köteles hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni.  
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3. Kedvezményezett a támogatási szerzıdésben meghatározott határidıben köteles a 

támogatás iránti kérelem benyújtásának napján fennálló átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát 6 fı teljes munkaidejő (8 órás) munkaviszony keretében foglalkoztatott 
munkavállalóval növelni.  

A támogatási szerzıdésnek tartalmaznia kell a pályázati támogatással létrejövı 
munkahelyek (7 fı) tekintetében a munkavállalók felvételétıl számított 12 hónapos 
munkaviszony fenntartási kötelezettséget is.  

 
4. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 

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

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

elfogadott „támogatási keret tartalék” elıirányzat. 

 
Utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a támogatási szerzıdés elıkészítésérıl és annak 
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
 
Határid ı:  2013. július 31. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 Polics József polgármester 
 
 
 
 
 

megnevezés egységár 
Nettó Ft 

db összesen Ft 

gyors varrógép 80 000,- 4 320 000,- 
interlock tisztázógép 150 000,- 1 150 000,- 
hímzıgép 1 800 000,- 1 1 800 000,- 
marketing terv, saját márka kialakítás, 
szellemi tulajdonjogok 

150 000,- 1 150 000,- 

anyagtároló raktárberendezés 120 000,- 1 120 000,- 
székek varrógépekhez 6 000,- 10 60 000,- 
varrógéplámpák 5 000,- 10 50 000,- 
hőtıszekrény 60 000,- 1 60 000,- 
laptop 110 000,- 1 110 000,- 
nyomtató 45 000,- 1 45 000,- 
irodafelszerelés, íróasztal, polcok, 
zárható szekrény 

100 000,- 1 100 000,- 

szabászasztal 35 000,- 1 35 000,- 
összesen   3 000 000,- 
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9. sz. napirend 
 
RAPID Bt. munkahely teremtési támogatás kérelme 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Papp József   ügyvezetı 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Mátyás János elmondta, hogy ez a cég 20 éve mőködik, jelenleg próbál fennmaradni, 
ezért kérte a támogatást. 3 milliós beruházást szeretne megvalósítani, csak 1 fıt tudna 
alkalmazni.  
 
Kispál László indítványozta, hogy ne legyen 500.000,- Ft alatti támogatási összeg. 
Kérte, hogy szavazzanak meg a vállalkozások számára 500.000,- Ft-ot.  
 
Polics József elmondta, hogy ennyi a rendelkezésre álló összeg. Éves szinten 40-50 fı 
új munkahely létrejöttét tudják támogatni 250.000,- Ft/fı összegbıl. Az egyeztetések 
mindig folyamatosak. A vállalkozókkal mindig egyeztetnek. Más támogatási formákra 
is adtak lehetıséget. Nem lehet eltérni a támogatott összegtıl, mert akkor 
késıbbiekben nem lesz mibıl támogatni a munkahelyteremtést.  
 
Mátyás János javaslata, hogy legyen egy norma, amit mindig megadnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 5 igen, 10 nem szavazattal elutasított.  
 
Majd az eredeti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
RAPID Bt. munkahely teremtés támogatási kérelmét. 
 
1.) A képviselı-testület a RAPID Bt. (székhely: Komló, Kórház u. 1.) kérelmét 
támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 27/2010. 
(XII.16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján a társaság Komló, 
Ipari u. 6. szám alatti telephelyén a termelés növeléséhez szükséges eszközök és gépek 
(plazmavágó, villástargonca, földgéphez törıfej) beszerzésének finanszírozására beruházással 
kapcsolatos kiadások részbeni átvállalása címén vissza nem térítendı munkahely teremtési 
támogatást nyújt. 

A munkahely teremtési támogatás összege: 125.000,- Ft, azaz Egyszázhuszonöt 
forint. 
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2.) A megítélt támogatást Kedvezményezett kizárólag a támogatás iránti kérelmében 
foglalt beruházási költségvetésnek megfelelı célokra és a költségvetésben beállított pénzügyi 
keret erejéig használhatja fel. 

A támogatás felhasználásáról a folyósítást követı 60 napon belül a Kedvezményezett 
köteles hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni.   

 
megnevezés ár 

plazmavágó 800.000,- Ft + Áfa 
villástargonca 1.200.000,- Ft + Áfa 
meglévı VOLVO földgéphez törıfej 1.000.000,- Ft + Áfa 
összesen 3.000.000,- Ft + Áfa 
 

3.) Kedvezményezett a támogatási szerzıdésben meghatározott határidıben köteles a 
támogatás iránti kérelem benyújtásának napján fennálló átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát 1 fı teljes munkaidejő (8 órás) munkaviszony keretében foglalkoztatott 
munkavállalóval növelni.  

A támogatási szerzıdésnek tartalmaznia kell a pályázati támogatással létrejövı 
munkahelyek (1 fı) tekintetében a munkavállaló felvételétıl számított 12 hónapos 
munkaviszony fenntartási kötelezettséget is.  
 

4.) A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 
szerzıdés megkötése, továbbá a kedvezményezett valamennyi számlavezetı bankjának arra a 
célra adott megbízása (nyilatkozata), amely alapján a számlavezetı pénzintézet – a támogatási 
szerzıdés kedvezményezett általi megszegése esetén – a jogosulatlanul igénybe vett 
munkahely-teremtési célú támogatás összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett 
bankszámlájáról hatósági átutalással beszedheti.  

5.) A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 12. sz. 
mellékletében elfogadott „támogatási keret tartalék” elıirányzat. 

Utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a támogatási szerzıdés elıkészítésérıl és annak 
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı:  2013. július 31. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 Polics József polgármester 
 

10. sz. napirend 
 
Mohács-Víz Kft. taggyőlési határozatainak jóváhagyása 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Schäffer Róbert  ügyvezetı  
      Csollák István  cégvezetı 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 10 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

111/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, valamint 
a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Mohács-Víz Kft. 
taggyőlési határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a Mohács-Víz Kft. 2013. május 23. napján 
tartott rendkívüli taggyőlésének 27-35/2013. (05.23.) számú határozatait és a polgármester 
valamennyi szavazatát. A képviselı-testület egyetért a társasági szerzıdés e napon történt 
módosításával, a módosított társasági szerzıdést elfogadja. 
 
 

11. sz. napirend 
 
Komló-Víz Kft. taggyőlési határozatainak jóváhagyása 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Mester Zoltán  ügyvezetı 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy nagy a bizonytalanság és a kockázat, ezért nem 
támogatja.  
 
Mátyás János véleménye, hogy a jövıben majd a DRV Zrt. lesz a tulajdonos.  
 
Polics József elmondta, hogy a DRV nyilatkozata, jegyzıkönyve a képviselı-testületi 
ülés napján került kiküldésre. 400 szolgáltatóból jelenleg 84 kérte az akkreditációját a 
május 31-i határidıig. Közöttük van a Mohács-Víz Zrt., a Baranya-Víz Zrt. is, jelenleg 
ezeknek az adatoknak a feldolgozása történik. Kemény munkát végeztek ebben a 
kérdésben 2-3 éven keresztül. A lehetıségeket, szempontokat megvizsgálták ezek 
alapján hozták meg a döntést.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 10 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

112/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Komló-Víz Kft. taggyőlésével kapcsolatos elıterjesztést. 
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A képviselı-testület megismerte és elfogadta a Komló-Víz Kft. 2013. évi üzleti tervét, 
egyúttal tudomásul veszi és utólagosan jóváhagyja a társaság 2013. május 15-én tartott 
taggyőlésén hozott 9-14/2013 (VI. 15.) számú határozatokat, valamint a polgármester 
döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Komló-Víz Kft. jövıjét érintı ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselı-testületet, illetve szükség esetén külön elıterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 
 
 

12. sz. napirend 
 

Pécsi út 44. szám alatti sporttelep vagyonkezelésbe adása  
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Ordas Miklós   elnök 
     Mayerhoff Attila  ügyvezetı  
  
 
Javasolta, hogy az elıterjesztéshez csatolt vagyonkezelési szerzıdés - a Sportközpont 
vagyonkezelési szerzıdésében is rögzített - üzemeltetési veszteségek megtérítésével 
kapcsolatos rendelkezéssel egészüljön ki a tulajdonos jogait és kötelezettségeit 
tartalmazó VII. fejezetébe illesztendı 5. pontként.  Eszerint: 
"A Tulajdonos köteles a Vagyonkezelı felelısségi körén kívül esı okból keletkezı 
üzemeltetési veszteségeket megtéríteni a tárgyévet követıen tételes elszámolás 
alapján. A tételes elszámolást Vagyonkezelı köteles tárgyévet követı január 15. 
napjáig Tulajdonosnak megküldeni. Tulajdonos által elismert és tárgyévet követı 
költségvetésébe betervezett veszteség megtérítésére vonatkozó kötelezettség 
teljesítésének rendjérıl felek tárgyévet követı év május 30. napjáig külön 
megállapodásban rendelkeznek." 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kispál László véleménye, hogy fel kell hívnia a figyelmet a létesítmények 
helyzetérıl. A szakosztályok és létszámok jelentısen csökkennek. Sok sportesemény 
már a városi sportcsarnokban van megtartva, nem lesz kinek felújítani a KBSK-t. 
Olyan gazdát kellett volna találni, amelyik belakja a pályát. Szerinte a 
Városgondnokság (Start munkaprogramnak) részére kellett volna felajánlani 
használatra a létesítményt. Szavazáskor tartózkodni fog. 
 
dr. Barbarics Ildikó  jogilag hiányosnak ítélte meg a vagyonkezelıi szerzıdésben 
rögzítetteket. Megkérdezte, hogy a KBSK-nak volt-e biztosítása a létesítményeire, és 
ha volt, akkor milyen biztosítást kötöttek. Vajon lesz-e annyi bevétele, hogy a 
kötelezettségeinek majd eleged tudjon tenni.  
 
Jégl Zoltán utalást keresett a szerzıdésben az ingatlan fenntartási kötelezettségek 
felsorolásáról. Megkérdezte, hogy van-e ilyen. A képviselı-társak válaszoltak, hogy: 
igen. 
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Hegedüs Norbert úgy véli, hogy jól fogják kezelni a létesítményt. Elkötelezettek 
kellenek a sport iránt. 2013-ban az Országos Roma Kupa Komlóra fog kerülni. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy a szerzıdés VI. 11. 2.) pontjában szerepel a 
negyedéves beszámolási kötelezettség. Amennyiben értéknövelı beruházás történik, 
akkor errıl egyeztetni fognak. Az V. 5. ill. 6. pontból az derül ki, hogy akinek az 
eszközeibıl történik az adott értéknövelı beruházás, alapesetben a vagyonnövekmény 
annak a tulajdonába kerül.  
 
dr. Barbarics Ildikó  fenntartja azt, hogy az erımő értéknövelı beruházása 
ellentételezése nincs meg a másik oldalon. Ha már van egy szerzıdés, akkor az legyen 
egységes mindkét fél részérıl. 
 
Polics József elmondta, hogy január 15-ig benyújtott és május 30-áig külön 
megállapodásban rögzített tételekrıl beszélnek. A pályázatok kérdése egyértelmő. 
Önkormányzati ingatlanon valósul meg a beruházás, így kevesebb támogatásra lesz 
szükség. Teljes felújításokra csak új pályázati források megjelenésekor lesz lehetıség. 
Jelenleg két pályázatuk fut, mely energetikai korszerősítésre vonatkozik. Sokféle 
hasznosítást megpróbáltak, kevés haszonnal. Jelenleg minimális létszámmal van jelen 
a Városgondnokság a KBSK telephelyein. Elsısorban akkor lehet az épületeket 
belakni, ha megtörténnek a felújítások. Az épületek belülrıl rossz állapotban vannak. 
A tömegsport a fıépületben folytatódik. Az elıterjesztésben foglalt határozati 
javaslatok és a vagyonkezelési megállapodás az elsı lépése annak, hogy elinduljon a 
KBSK egy normális úton.  
 
A polgármester a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátotta, 
melyet a képviselı-testület 11 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a Gazdasági, településfejlesztési bizottság, 
valamint a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Pécsi út 44. 
sportlétesítmény ingatlanainak vagyonkezelésbe adásáról szóló javaslatot. 
 

1. A képviselı-testület a Pécsi út 44. szám alatti sporttelepen található 1240, 1244, 1245 és 1246 
hrsz-ú ingatlanokat versenyeztetés nélkül 2013. július 1. napjától kezdıdıen határozatlan 
idıre és ingyenesen Komló Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Komlói 
Főtıerımő Zrt. vagyonkezelésébe adja.  

 
Az ingatlanok vagyonkezelésbe adása 2013. június 30-i könyvszerinti értéken történik. 
 
A képviselı-testület a Komlói Bányász Sport Klub vagyonkezelésbe adandó ingatlanok eddigi 
mőködtetését megköszönve, felkéri a KBSK elnökét, hogy az ingatlanok birtokbaadásakor 
legyen jelen és mőködjön közre.  

 
2. A képviselı-testület kifejezi azon igényét, hogy a vagyonkezelésbe adott vagyon hasznosítása 

elsıdlegesen a városi sportszakosztályok tevékenységéhez és mőködéséhez, valamint egyéni 
és civil szervezetek sport- és szabadidıs tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása 
céljából, elsısorban bérbeadás keretében valósuljon meg.  
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Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:   Mayerhoff Attila igazgatósági elnök Főtıerımő Zrt. 

 
3. A képviselı-testület a 1. számú mellékletben foglalt vagyonkezelıi szerzıdést jóváhagyja, 

egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 
Utasítja a jegyzıt, hogy a vagyonkezelıi jog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzése iránt 
intézkedjen. 

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

Polics József polgármester 
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1. sz. melléklet 
 

Vagyonkezelési Szerz ıdés 
 

 
amely létrejött egyrészr ıl a Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, 
Városház tér 3., törzsszáma: 724100 adószáma: 15724 100-2-02 képviseli: Polics József 
polgármester), mint  Tulajdonos, 
 
másrészrıl a Komlói F őtıerımő Zrt. (székhelye: 7300 Komló, Bem utca 24., 
cégjegyzékszáma: Cg.02-10-060315, adószáma: 11003818-2-02, képviseli: Mayerhoff Attila 
igazgatósági elnök), mint Vagyonkezel ı (továbbiakban együtt: Felek ) között,  
 
alulírott helyen és idıben az alábbi feltételekkel: 
 
       

I. Elızmények 
 

1. Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak az 
alábbi ingatlanok: 

a. a komlói 1240 hrsz-ú, „sporttelep” megnevezéső, 1 ha 9253 m2 területő 
ingatlan, melyet terheli a Baranya Megyei Vízmő Vállalat javára bejegyzett 
vízelvezetési szolgalmi jog 

b. a komlói 1244 hrsz-ú, „épület” megnevezéső 7371 m2 területő ingatlan, melyet 
terheli a Baranya Megyei Vízmő Vállalat javára bejegyzett vízelvezetési 
szolgalmi jog 

c. a komlói 1245 hrsz-ú, „sporttelep” megnevezéső, 3 ha 5675 m2 területő 
ingatlan 

d. a komlói 1246 hrsz-ú, „sporttelep” megnevezéső, 1 ha 6398 m2 területő 
ingatlan. 

 
Felek rögzítik, hogy a sporttelepekhez vezetı komlói 1242 hrsz-ú „közút” 
megnevezéső, 1 ha 9253 m2 területő ingatlan nem képezi jelen vagyonkezelési 
szerzıdés tárgyát. 

 
 

2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanokat jelenleg a Komlói Bányász 
Sport Klub használja verseny- és szabadidısport tevékenység végzése céljából. 

 
3. Felek megállapítják, hogy Komló Város Önkormányzat által önként vállalt közfeladat a 

verseny- és szabadidısport tevékenység támogatása, a tevékenység végzéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a tevékenység költségvetési támogatása. 

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

Önkormányzata. Vagyonkezelı megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11.§ (1) pontjában meghatározott feltételeknek.  
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5. A Képviselı-testület113/2013. (VI.27.) számú határozatában döntött  a I.1-2. pontokban 
körülírt ingatlanok Vagyonkezelı vagyonkezelésbe adásáról és  jelen vagyonkezelıi 
szerzıdés tartalmáról.  

 
II. A szerzıdés célja 

 
A vagyonkezelési jog létesítésének célja az önkormányzat által a verseny- és 
szabadidısporttal kapcsolatos önként vállalt közfeladat ellátása érdekében az önkormányzati 
tulajdonú vagyonelemek hatékonyabb és gazdaságosabb hasznosítása, valamint a vagyon 
rendeltetésszerő hasznosításával és az ingatlan távfőtéssel- és használati melegvízzel 
történı kiszolgálásával  Vagyonkezelı bevételeinek növelése. 

 
 

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

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

kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság kezelésébe adása. 

 
2. Szerzıdı felek megállapodnak, hogy jelen szerzıdés aláírásával, a Vagyonkezelı 

javára vagyonkezelıi jogot alapítnak a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában álló, I.1. 
pontban körült ingatlanokra. 

 
Vagyonkezelı a vagyonkezelıi jogot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 
11. (3) bekezdése, valamint a Képviselı-testület 20/2007 (X.8.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: Vagyonrendelet) 11-14.§-ai alapján a I.6. pontban 
hivatkozott képviselı-testületi határozatban foglaltak szerint versenyeztetés nélkül és 
ingyenesen szerzi meg.  

 
3. Tulajdonos jelen szerzıdés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását 

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

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

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

 
5. Felek jelen szerzıdés szerkesztésével és ellenjegyzésével 

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

 
6. Jelen szerzıdésben foglalt jogügylet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 109.§ (11) bekezdése alapján illetékmentes. 
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IV. A szerzıdés hatálya 
 

1.  Szerzıdı Felek jelen szerz ıdést 2013. július 1. napjától kezd ıdıen határozatlan 
idıre kötik.   

 
2. Az ingatlan birtokbaadása 2013. július 1. napja. Vagyonkezelı a vagyon birtokbavétele 

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

 
 

V. A vagyonkezel ıi jog tartalma, 
a vagyon tulajdonjoga  

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

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

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

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

 
3. A vagyonkezelıi joggal átadott vagyon Tulajdonos tulajdonában marad.  

 
4. Vagyonkezelı tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan fejlesztéséhez bankhitelt, 

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

 
5. Amennyiben a vagyont érintıen a Tulajdonos pénzeszközeibıl értéknövelı beruházás 

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

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

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

 
 

VI. A Vagyonkezel ı jogai és kötelezettségei 
 

1. Vagyonkezelı jogosult a vagyon birtoklására, használatára és hasznosítására azzal, 
hogy azt nem idegenítheti el, meg nem terhelheti, a vagyonkezelıi jogot át nem 
ruházhatja.  
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2. Vagyonkezelı jogosult a vagyonnal vállalkozási tevékenységet végezni, az 
alapszabályában és jelen szerzıdésben meghatározott feltételekkel. Vagyonkezelı a 
vagyonnal történt vállalkozási tevékenységébıl származó bevételt, köteles 
nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni. 

 
3. Vagyonkezelı a vagyon hasznosításakor köteles figyelembe venni Tulajdonos 

elsısorban a városi sportszakosztályok tevékenységéhez és mőködéséhez, valamint 
egyéni és civil szervezetek sport- és szabadidıs tevékenységéhez szükséges feltételek 
biztosítására vonatkozó igényét. 

 
4.  A Vagyonkezelı vagyonkezelıi feladatai ellátásához alvállalkozót, vagy közremőködıt 

igénybe venni nem jogosult.   
 

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

 
6.  A Vagyonkezelı köteles a vagyon állagát megırizni, karbantartani, valamint a vagyon 

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

 
7.  Az 6. pontban meghatározott tartalékképzési kötelezettség ez esetben, a bevételekben 

megtérülı értékcsökkenés erejéig áll fenn. A kötelezettségek teljesítésének 
vizsgálatára évente, a tényleges bevételi adatok alapján kerül sor, amikor 
megállapításra kerül a meg nem térülı értékcsökkenés összege, valamint az 
elengedhetı hosszú távú kötelezettség összege is.  

 
8.  A Vagyonkezelı köteles a vagyon kezelésénél betartani a vonatkozó jogszabályokat, 

különös tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és mőszaki, valamint egyéb szakmai és 
környezetvédelmi elıírásokra.  

 
9.   Vagyonkezelı a használatba adott ingatlanra vagyonbiztosítást köt, melynek díját 

köteles viselni. A biztosítási érték minimum az eszközök nettó értéke. 
 
10. Vagyonkezelı fentieken túlmenıen köteles gondoskodni: 

•  a vagyon ırzésérıl,  
• jogszabályban meghatározott értékhatárt elérı, vagy meghaladó árubeszerzés, 

építési beruházás, szolgáltatás megrendelése esetén a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról,  

•  tőrni a Tulajdonos ellenırzését a vagyonkezeléssel kapcsolatban, valamint  
• a vagyonnal kapcsolatos adatok szolgáltatásáról, amennyiben azt jogszabály, vagy 

jelen szerzıdés elıírja.  
 

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

 
 11.1. A Vagyonkezelı köteles évente vagyonkezelési tervet készíteni, amelyet a 

Tulajdonossal a tárgyévet megelızı év december 31-ig egyeztet. A vagyont az éves 
vagyonkezelési terv szerint fejlesztheti, amelynek végrehajtásáról a tárgyévrıl szóló 
beszámolóval egyidejőleg köteles beszámolni a tulajdonosnak. 
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11.2. Vagyonkezelınek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási 
kötelezettsége van. Vagyonkezelı negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követı 
hónap 15-éig köteles a vagyonkezelésbe vett ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök 
állapotának változásairól a jegyzı által meghatározott módon és formában adatot 
szolgáltatni. 

 
11.3. A Vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeirıl olyan elkülönített 
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyvszerinti bruttó 
és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett 
változásokat. A nyilvántartást ezen szerzıdés mellékletét képezı tételes 
vagyonkimutatás szerint, az abban szereplı értékekkel kell megnyitni.  
 
11.4. A vagyonkezelésbe vett eszközök használatbavételét követıen 
negyedévenként értékcsökkenést kell elszámolni, amirıl a Vagyonkezelı a 
Tulajdonosnak a negyedévet követı hónap 6. napjáig jelentést köteles készíteni. Az 
értékcsökkenést a 2013. december 31. napáig a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 
30. § (2) bekezdése, 2014. január 1. napjától pedig a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 
17-19.§-ai szerint kell elszámolni.  
 
11.5. A vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékelésekor el kell számolni az 
eszközökön a tárgyévben elvégzett beruházások, felújítások, a tárgyévben elszámolt 
és visszaírt terven felüli értékcsökkenés hatását. Az év közben terv szerint elszámolt 
értékcsökkenést korrigálni kell a Vagyonkezelı elızıekben említett elszámolási 
különbözetével, s minderrıl a Tulajdonos részére adatot kel szolgáltatni.  
 
11.6. A vagyon használatából, mőködtetésébıl származó bevételt, illetve közvetlen 
költségeit és ráfordításait Vagyonkezelı elkülönítetten köteles nyilvántartani. Az 
elszámolt és a bevételekben megtérülı értékcsökkenés összegének felhasználásáról 
évente köteles elszámolni. Vagyonkezelı évente egyszer köteles, a tárgyévet követı 
év február 15. napjáig a vagyonkezelésbe vett ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök 
állapotának tárgyévi változásairól adatot szolgáltatni Tulajdonosnak.  
 
11.7.  Vagyonkezelı a kezelt vagyonnal kapcsolatban egyebekben a számvitelrıl 
szóló 2000. C. törvény rendelkezései szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési 
kötelezettségét teljesíti.  

 
 

VII. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei 
 
1.  A Tulajdonos jogosult a vagyonnal történı gazdálkodást ellenırizni. Az ellenırzés 

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

 
2. Az ellenırzés olyan idıpontban történhet, hogy szükségtelenül ne zavarja a 

Vagyonkezelı szakmai feladatellátását. Az ellenırzés idıpontját a Tulajdonos az 
ellenırzés megkezdése elıtt legalább három nappal korábban köteles bejelenteni a 
Vagyonkezelınek.  

 
3.  A Vagyonkezelı a tulajdonosi ellenırzést köteles tőrni, az ellenırzés érdekében 

kötelezhetı minden közérdekbıl nyilvános adat, valamint – a személyes adatok 
védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem 
sértı – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására 
és okirat bemutatására.  
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4.  A Tulajdonos köteles továbbá,  
• a Vagyonkezelıvel jelen szerzıdés rendelkezéseinek teljesítése érdekében 

együttmőködni,  

• a Vagyonkezelı által szolgáltatott adatokat a jogszabályoknak megfelelıen, 
célszerően kezelni és felhasználni,  

• a tulajdonosi hozzájárulásokat igénylı kérelmekkel kapcsolatban a kézhezvételt 
követı három munkanapon belül írásban nyilatkozni.  

 
5.  A Tulajdonos köteles a Vagyonkezelı felelısségi körén kívül esı okból keletkezı 
üzemeltetési veszteségeket megtéríteni a tárgyévet követıen tételes elszámolás alapján. A 
tételes elszámolást Vagyonkezelı köteles tárgyévet követı január 15. napjáig 
Tulajdonosnak megküldeni. Tulajdonos által elismert és tárgyévet követı költségvetésébe 
betervezett veszteség megtérítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének rendjérıl felek 
tárgyévet követı év május 30. napjáig külön megállapodásban rendelkeznek. 
 
 

VIII. A kártérítési felel ısség alakulása 
 

1.  Vagyonkezelı a polgári jog általános szabályai szerinti felelısséggel tartozik, jelen 
szerzıdésbıl eredı kötelezettségével, a kezelt vagyonban bekövetkezett kárért. 

  
2.  Vagyonkezelı a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerzıdésben 

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

 
3.  Vagyonkezelı köteles a vagyonkezelésre átadott vagyont az elháríthatatlan külsı ok 

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

 
4.  A vagyon mőködtetése során harmadik személy által okozott kárért Vagyonkezelı felel, 

amely független az adott megtérülési igényétıl a harmadik személy felé.  
 
5.  A felmerült kárról a Szerzıdı Felek együttesen jegyzıkönyvet vesznek fel, melyben – 

ha lehetséges - megállapítják a kárfelelıst is. A kár megtérítése ügyében a Szerzıdı 
Felek közvetlen tárgyalnak és vállalják az ıket terhelı kár peren kívüli rendezését.  
 

 
IX. A vagyonkezel ıi szerzıdés módosítása és  

a vagyonkezel ıi jog megsz őnése 
 

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

 
2. A vagyonkezelıi jog megszőnik:  

• a szerzıdés írásbeli felmondásával,  

• rendkívüli felmondással,  
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• az adott vagyontárgyra vonatkozóan, a vagyontárgy megsemmisülésével,  

• a Vagyonkezelı jogutód nélküli megszőnésével a megszőnés napján,  

• ha a Vagyonkezelı ellen jogerısen csıd-, vagy felszámolási eljárás indul, a 
jogerıre emelkedés napján,  

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

• közös megegyezéssel,  

• jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.  

 
3.  Bármelyik fél jogosult a szerzıdést rendes felmondással 6 hónapos felmondási idıvel 

az év utolsó napjára indoklás nélkül felmondani. Rendkívüli felmondás esetén – ide 
nem értve az azonnali hatályú felmondás esetét – a felmondás a közléstıl számított 2. 
hónap végéig szól.  

 
4.  A Tulajdonos a vagyonkezelési szerzıdését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti 

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

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

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

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

 
5.   Azonnali felmondásnak van helye, ha  

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

• a Vagyonkezelı a vagyonban súlyos kárt okoz,  

• amennyiben a Vagyonkezelı a jogszabályokban és a szerzıdésben elıírt 
felújítási, karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a Tulajdonos felszólítására 
nem kezdi meg – a felszólítás kézhezvételétıl számított 120 napon belül – vagy a 
felszólításban megjelölt határidıig nem fejezi be,  

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

 
6.  Közös megegyezéssel történı szerzıdés megszüntetése esetén Szerzıdı Felek a 

megszüntetés és elszámolás feltételeirıl megállapodnak.  
 
 

X. Elszámolás a kezelt vagyonnal 
 

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

 
2. Vagyonkezelı vagyonkezelıi joga nem terjed ki az általa használt ingatlanvagyon 

elidegenítésére és megterhelésére. Vagyonkezelıt terhelik azok a kötelezettségek, 
amelyek a kezelésébe adott vagyon használatával kapcsolatosak (karbantartás, 
üzemeltetés), és köteles viselni a vagyonhoz főzıdı közterheket.  

 
3. Vagyonkezelı a használatra vonatkozó jogosultságának, az ellátási szerzıdés 

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

 
4. A Vagyonkezelı köteles a kezelt vagyonnal folyamatosan elszámolni, a hatályos 

jogszabályi rendelkezések és a Tulajdonos rendelkezései szerint elszámolni. Az 
elszámolás alapját a kezelésbe adás idıpontjában és az elszámoláskor a Szerzıdı 
Felek nyilvántartásaiban szereplı – jelen szerzıdés hatálya alá tartozó - vagyon 
képezi. 

 
5. A Vagyonkezelı a vagyonkezelıi jog megszőnésekor köteles a kezelt vagyonnak a 

vagyonkezelésbe adás idıpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított 
különbözetével (csökkenésével, vagy növekedésével) elszámolni. Az elszámolási 
különbözet kiegyenlítésének feltételeirıl a Szerzıdı Felek állapodnak meg.  

 
6. Jelen szerzıdés rendes felmondással történı megszüntetése esetén a Vagyonkezelı 

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

 
7.  Az elszámolás módja a tételes, helyszíni átadás-átvételi eljárás, amelyrıl a Szerzıdı 

Felek jegyzıkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi eljárás befejezéséig a 
Vagyonkezelı a kezelt vagyonnal a felelıs ırzés szabályai szerint köteles eljárni 
(Ptk. 196. §).  

 
XI. Záró és egyéb rendelkezések 

 
1. A Szerzıdı Felek, a jelen szerzıdés teljesítése során felmerülı vitás kérdésekben 

kötelesek 30 napon belül megkísérelni az egyezségkötést.  
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2. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény, továbbá a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Vagyonrendelet és más vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 

 
3.  A szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi vagyonkezelésbe adott vagyonról 

szóló kimutatás, az aktuális állapotnak megfelelıen.  
 
A Szerzıdı Felek, jelen szerzıdést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag aláírták.  
 
Komló, 2013. ……..  
 
 
             
    Komló Város Önkormányzata      Komlói F őtıerımő Zrt. 

  Tulajdonos              Vagyonkezel ı  
Képv.: Polics József polgármester    képv.: Mayerho ff Attila  

     igazgatósági elnök 
 
Tulajdonos részérıl ellenjegyzem 2013….. …. napján:  
  
      
Dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

A szerzıdést szerkesztettem és ellenjegyzem 2013. …….. napján: 
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13. sz. napirend 

 
A Komlói Főtıerımő Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi 
beszámolója, határozatok jóváhagyása, valamint vezetıik 2012-2013. évi 
prémiumfeladatai  
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Mayerhoff Attila  ügyvezetı 

Folkner Károly  cégvezetı 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Mátyás János megkérdezte, hogy meddig tud lábon maradni a cég, ha a kintlévısége 
az idén is emelkedett. Az ártámogatási rendszer változtatásával mínusz 44 millió 
forintot veszítettek. Körülbelül mintegy 160 millió forintnyi összegő a kintlévıség. A 
nem fizetési morál nyíl egyenesen tör felfelé. A régóta nem fizetıknél már nem ér 
semmit a rezsicsökkentés.  
 
Polics József elmondta, hogy korrekcióra fog kerülni a díjmegállapításra vonatkozó 
rész. Ha a kintlévıségek csökkennének, akkor a mőködıképesség garantált lenne. Ha a 
jelenlegi számokat nézzük, több százmillió forint nagyságrendő az az összeg, amely 
kintlévıség. Sajnos keletkeztek újabb növekmények is, ami nehezebbé tette a cég 
helyzetét. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság, 
valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói 
Főtıerımő Zrt. 2012. évi beszámolójával és 2013. május 17-én tartott összevont igazgatósági, 
felügyelı bizottsági és alapítói ülésén hozott határozatok jóváhagyásával, valamint a Komlói 
Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi beszámolójával kapcsolatos tájékoztatásról és 2013. április 19-i 
közgyőlésérıl, továbbá mindkét társaság vezetıinek 2012-2013. évi prémiumfeladatairól szóló 
elıterjesztést. 

I. 
 

1. A képviselı-testület, mint a Komlói Főtıerımő Zrt. egyedüli részvényesi jogainak 
gyakorlója elfogadja a társaság 2012. évi beszámolóját és mellékleteit a könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt. 

A képviselı-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 3-4/2013. (05. 17.) számú 
igazgatósági, a 2-3/2013. (05. 17.) számú felügyelı bizottsági határozatait. A képviselı-
testület egyetért az 1-2/2013. (05.17.) számú alapítói határozatokkal, azokat jóváhagyja. 
 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2013. évi eredményérıl legkésıbb 2014. 
június 30. napjáig tájékoztassa a képviselı-testületet. 
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Határid ı: 2014. június 30. 
Felelıs:  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
 

2. A képviselı-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2012. évi 
prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök 
részére kiírt 2012. évi prémiumfeladatok közül a lakossági és nem lakossági kintlévıség 
állomány növekedésének megállításának és 2%-os csökkentésének elérése nem volt sikeres, 
ezért az elnök éves prémiumkeretének 90%-ára jogosult prémium címén.  A képviselı-
testület engedélyezi az éves prémiumkeret 90%-ának megfelelı prémiumösszeg kifizetését. 

 
Felhatalmazza a polgármestert az errıl szóló alapítói határozat kibocsátásra. 
 
Határid ı: azonnal  
Felelıs:  Polics József polgármester 
 

  
3. A képviselı-testület Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére a 2013. évre 

vonatkozóan az alábbi prémiumfeladatokat tőzi ki: 

 
1.) A „Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati támogatással 
megvalósuló projekt határidıre és elıírt költségkeretben történı megvalósítása. 
(prémium keret 30%-a)   
2.) A társaság belsı informatikai rendszerének átalakítása, integrált vállalatirányítási 
rendszer bevezetésének elıkészítése. (prémium keret 25%-a) 
3.) 2013. II. félévére vonatkozóan – a piaci villamos energia/földgázárak függvényében 
– új üzemmenet kidolgozása és a szükséges áramvásárlási szerzıdések megkötése. 
(prémium keret 20%)     
4.) A földgáz helyettesítési lehetıségeinek vizsgálata más tüzelıanyaggal a biomassza 
kazán esetében. Pozitív eredmény és rendelkezésre álló forrás esetén a beruházás 
megvalósítása. (prémium keret 20%-a) 
5.) Mind a webes (honlap), mind az írott formán keresztül a felhasználók 
tájékoztatásának fokozása. (prémium keret 5%-a)       

 
II. 

4. A képviselı-testület, mint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részvényeit 51,54%-ban 
tulajdonló Komlói Főtıerımő Zrt. egyedüli részvényesi jogait gyakorló tulajdonosi testület 
jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2013. április 19. napján tartott Közgyőlésérıl, 
valamint 2012. évi beszámolójáról szóló tájékoztatást.  

 
A képviselı-testület tudomásul veszi a közgyőlés 1-6/2013. (04.19.) számú határozatait és 
jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Komlói Főtıerımő Zrt. képviseletében 
leadott közgyőlési szavazatait. 

 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2013. évi eredményérıl legkésıbb 2014. 
június 30. napjáig tájékoztassa a képviselı-testületet. 

 
Határid ı: 2014. június 30. 
Felelıs:  Folkner Károly  cégvezetı 
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14. sz. napirend 
Távhı árakról állásfoglalás 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Mayerhoff Attila  ügyvezetı 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett megjegyezte, hogy az idei állásfoglalás ugyanaz, mint a tavalyi. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi, ellenırzési 
bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a távhı árakkal 
kapcsolatos állásfoglalásról szóló elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A képviselı-testület az elıterjesztés 3. sz. melléklete szerinti állásfoglalást 

megtárgyalta, az abban foglaltakkal teljes mértékben egyetért, a távhı 
szolgáltatásról szóló törvény alapján a Magyar Energia Hivatal megkeresésére a 
legmagasabb hatósági ár megállapításával kapcsolatban a 3. sz. melléklet 
szerinti állásfoglalást teszi, kiemelt figyelemmel az alábbiakra: 

 
a. A távhıármegállapítást és a távhıszolgáltatói ártámogatást egymással szoros 

összefüggésben kell kezelnie. Az energiaszolgáltatásból származó díjaknak és a 
kapott támogatásnak fedeznie kell az indokolt költségeket és meghatározott 
nyereséget. 
 

b. Javasoljuk, hogy kerüljön kidolgozásra egy hosszú távra szóló árképzési 
modell, amely a társaságok számára a kiszámíthatóságot biztosítaná, mind az 
árak és támogatás mértékére, mind azok hatályba lépésére vonatkozóan. 
 

c. Javasoljuk, hogy a kapcsolt hı- és villamos energia termelés egy 
technológiaként legyen kezelve. A kapcsolt hı- és villamos energia termelés 
értékcsökkenése legyen elismert költség. 
 

d. A távhıszolgáltatáshoz kapcsolódó vízszolgáltatás tekintetében a 
távhıszolgáltató részére biztosított legyen a vásárlási áron történı 
továbbszámlázás lehetısége.  
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e. Tekintettel arra, hogy a Komlói Főtıerımő Zrt. nem érte el az elismert 2%-os 

nyereségkorlátot a Tszz. hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében kérjük a 
jelenlegi távhıszolgáltatói ártámogatás növelésének a lehetıségét. 
 

f. A jelenleg kilátásba helyezett újabb 10%-os mértékő díjcsökkentést kb. 525 
Ft/GJ mértékő támogatás növelés tudna kompenzálni. 

2.) A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az állásfoglalásról haladéktalanul 
tájékoztassa a Magyar Energia Hivatalt. 

 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
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3. sz. melléklet 

Tisztelt Hivatal ! 
 
A távhıszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) hatályos 
rendelkezései alapján a hatósági távhıármegállapításra vonatkozóan Komló Város 
Önkormányzat képviselı-testülete az alábbi állásfoglalást kívánja megtenni. 
 
Az energiaszolgáltatás területén a 2013-as év legmeghatározóbb eleme a lakossági díjtételek – 
jelen állásfoglalás kiadásakor hatályos jogszabályok alapján – 10%-os csökkenése, amelyet 
társaságunk is maradéktalanul végrehajtott. A távhıszolgáltatás esetében a villamos energia 
számlákban megjelenı kapcsolt termelés szerkezetátalakítási díjból befolyó összeg képezi a 
díjcsökkenés ellensúlyozására szolgáló forrást. 
Erre alapozva kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ármegállapítás és a támogatási rendszer 
szoros összefüggésben kell, hogy álljanak egymással. A távhı díjak csökkentése miatt kiesı 
árbevétel kompenzálása mindenképpen szükséges a társaság mőködıképességének fenntartása 
érdekében.  
 
Lényeges, hogy az ár- és támogatás megállapítással kapcsolatban a kiszámíthatóság, 
tervezhetıség kritériuma fokozottabban érvényesüljön. A jelenleg hatályos jogszabályok 
alapvetıen általános megfogalmazásokat tartalmazna pl. az elismert költségek tekintetében. 
Ezen változtathatna egy hosszútávra szóló számítási modell, amely alapján a társaságok 
meghatározhatnák, hogy milyen támogatásra lennének jogosultak. 
A támogatás mértéke mellett azt is meg kellene határozni, hogy mikortól lép hatályba. A Tszt. 
jelenleg csak a Magyar Energetikai- és Közmőszabályozási Hivatal részére ír elı határidıt az 
ármegállapításra vonatkozó rendeletet megalapozó javaslat elıterjesztésére. Az ezen alapuló 
miniszteri rendelet kihirdetésének határideje nincs rögzítve. 
 
Továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, miszerint a számviteli szétválasztás során a 
kapcsolt hı- és villamos energia termelés a távhıtermelés alá tartozzon teljes egészében. A 
kapcsolt hı- és villamos energia termelı technológia fizikailag, mőszakilag egy egységet 
alkot, annak hıtermelésre és villamos energia termelésre való szétválasztása csak elvi alapon 
lehetséges. Ebbıl adódóan az egyes társaságok szétválasztási elvei eltérıek, nehezítve ezáltal 
az azonos alapon történı összehasonlítást. A nyereségkorlát vizsgálatakor is célszerő a 
kapcsolt hı- és villamos energia termelést együttesen kezelni. 
 
Az – elsısorban a jelentıs import miatti – alacsony piaci villamos energia árak következtében 
a gázmotoros kapcsolt hı-és villamos energia termelés társaságunknál nem gazdaságos. A 
technológia leállítása következtében csak a változó költségek csökkenésével lehet számolni, 
de az állandó költségek továbbra is fennmaradnak. Az állandó költségek közül a beruházásra 
felvett hitel törlesztése és hitelei a meghatározók. Ezért indokoltnak látjuk, hogy legalább a 
kapcsolt termelés értékcsökkenése elismert költsége legyen a távhıtermelésnek.  
 
A Komlói Főtıerımő Zrt. vásárolja meg és számlázza tovább változatlan áron – külön 
díjtételként – a használati melegvíz készítéséhez szükséges vizet. Fontos, hogy a vízdíjak 
csökkentésére vonatkozó jogszabályok alapján továbbra is biztosított legyen a mindenkori 
vásárlási áron történı továbbszámlázás lehetısége.  
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Az alábbi diagram célja szemlélteni azt, hogy az anyagjellegő és személyi jellegő ráfordítások 
terén évrıl évre csökkenés mutatkozik. Mindezen folyamatosan csökkenı mőködési költségek 
ellenére sem érte el a társaság 2012. évben a távhıszolgáltatókra megengedett 2%-os 
nyereségkorlátot.  
 
 

 
 
Ebbıl kifolyólag indokoltnak látnánk a jelenlegi díjtételek mellett a távhıszolgáltatói 
ártámogatás emelést, legalább olyan mértékben, hogy a megengedett nyereségkorlátot 
elérhessük. 
 
Amennyiben az év folyamán újabb 10%-os lakossági díjcsökkenés valósulna meg akkor az – 
a 2012. évi mennyiségek figyelembe vételével 78,2 millió Ft árbevétel kiesést jelentene, 
amelyet 525 Ft/GJ távhıártámogatás növekmény tudna pótolni. A kapcsolt 
termelésszerkezetátalakítási díj 1,2 Ft/kWh-ról 1,31 Ft/kWh-ra történı növelése remélhetıleg 
megfelelı forrást biztosít a távhıszolgáltatók által igényelt kompenzációra. 
 
Üdvözlettel 
 

Polics József s.k. 
polgármester 
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15. 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 bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság a határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy a törvény ad-e lehetıséget a családiházas övezetek részére 
valamilyen kedvezményt. 
 
dr. Barbarics Ildikó  kérdése az volt, hogy ha a csökkentés kerülne alkalmazásra, - 
ami meghatározott összegő díjfizetést jelent - , akkor a társasházat sújtja, vagy a 
társasházat érintı díjtételbıl jön le. 
 
Polics József elmondta, hogy a családiházas övezetekben sokkal nagyobb 
kedvezmények vannak jelen. Ezért született az a határozat, amely szerint ez év végéig 
felül kell vizsgálni a társasházakban lévı üres lakások utáni díjfizetést. A 20 %-os 
díjkedvezmény két féle lehet: van, ahol a társasház van jogviszonyban, van, ahol az 
egyén van szerzıdésben. Akkor a társasház által megállapított felosztási elvek alapján 
fog 20 %-al csökkenni a díj, azokkal az adatszolgáltatási kötelezettségekkel, amely a 
rendelet mellékletében szerepel.  
Úgy gondolja, hogy a 20 %-os csökkenés – figyelembe véve a július 1-tıl életbe lépı 
13,65 %-os csökkenést – üres lakás esetében majdnem 40 %-os csökkenésre ad 
lehetıséget, egyben és határidıre történı fizetés esetén. Normál esetben július 1-tıl 
pedig a 13,65 %-os csökkentés lesz és továbbra is megmarad a családiházas övezetek 
kedvezménye december 31-ig. Ebben a kérdésben még új végrehajtási rendeletek is 
lesznek. A rezsicsökkentés is december 31-ig szól. Késıbbiekben még további 
változások is várhatók.  
 
dr. Barbarics Ildikó  elismételte az adatokat: a lakosoké a 20% kedvezmény, de a 
társasház fizeti. Tulajdonképpen a társasház által befizetett összeg is csökkenni fog.  
Megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy az alapdíj bizonyos százaléka a fogyasztási 
költségnek. Itt viszont fordított a helyzet, mert a 20 % elengedésébıl a fizetendı díj 80 
%-a felel meg az alapdíjnak. Itt egy díj megosztásról van szó. A 80 % lesz az alapdíj a 
20 % pedig a fogyasztással érne fel. Jelentıs ez a fajta különbség a többi cég 
alapdíjaihoz képest a gyakorlathoz viszonyítva.  
 
Polics József elmondta, hogy aki 1 köbméter vizet fogyaszt, annál az alapdíj és a 
változó költség kb. 50-50 %-os. Figyelembe kell venni, hogy a 13.65 %-os 
díjcsökkentés mindenkinél meg fog történni. A társasháznál van egyedül lehetıség 
+5%-os kedvezményre.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2013. (VI. 27.) 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 
igénybevételérıl szóló önkormányzati rendelet módosítása” címő elıterjesztést. 
 

1. Utasítja a jegyzıt, hogy a rendelet megküldésével a társasházak közös képviselıit a 
testület döntésérıl tájékoztassa és kérje be tılük a rendelet gyakorlatban történı 
alkalmazásának tapasztalatait, melyeket – a határozat 2. pontjával egyidejőleg – 
beszámoló, vagy – amennyiben szükséges – rendeletmódosítás keretében legkésıbb a 
novemberi rendes ülésre terjesszen a képviselı-testület elé. 

 
2. Utasítja a jegyzıt, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért 

felelıs miniszter rendeletének hatálybalépését követıen, lehetıség szerint a novemberi 
rendes képviselı-testületi ülésre a hulladékról szóló törvényben és a miniszteri 
rendeletben foglaltaknak megfelelıen, a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével 
kidolgozott módosító rendelet tervezetét terjessze a képviselı-testület elé.  

 
Határid ı: novemberi rendes képviselı-testületi ülés 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
A polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
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19/2013. (VI. 28.) 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) 16. §-a az alábbi (5)-
(6) bekezdésekkel egészül ki: 
„(5) A társasházi lakás tulajdonosának közös képviselı által igazolt és a közös képviselı által 
benyújtott, a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozata alapján a nem lakott társasházi lakás 
után az általános díjtétel 20%-kal csökkentett mértékét kell megfizetni. 
(6) A rendeletben megállapított díjkedvezmények kizárólag abban az esetben vehetık igénybe, 
ha a kedvezmény igénylıjének nincs a közszolgáltató felé lejárt határidejő tartozása.” 
 

2. § 
 

A Rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2013. június 27. 
 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 
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16. sz. napirend 

 
2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Orbán Irén   könyvvizsgáló  
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

20/2013. (VI. 28.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.)  
SZÁMÚ RENDELET (a továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 

(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2013. évi 
költségvetés fı elıirányzata:  
 
a./ bevétel fıösszege: 4.752.422.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 5.072.413.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 319.991.000 Ft 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló 
város felhalmozási bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 1.092.720.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 1.412.711.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 319.991.000 Ft 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló 
város mőködési bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 3.659.702.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 3.659.702.000 Ft-ra 
módosul 
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(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban elıírt kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint 
változnak: 
 
1. személyi jellegő kiadások 1.042.517.000 Ft 

2. munkaadókat terhelı járulékok 249.399.000 Ft 

3. dologi jellegő kiadások 1.211.756.000 Ft 

4. ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft 

5. felhalmozási kiadások  1.219.660.000 Ft 

6. speciális támogatások 106.465.000 Ft 

7. egyéb kiadások 1.242.616.000 Ft 

8.  költségvetési létszámkeret 337,5 fıben állapítja meg 
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 556 fıben állapítja meg. 
 

2. § 

(1) A Kvr. 5. § (5) bekezdés kiegészül az : 
 
„A Városgondnokságot bízza meg a hatósági ebtartó telep, illetve a Gorkij u. 1. sz. alatti 
bérlakások létesítése beruházások megvalósításával. Ezek forrásainak egyidejő 
átcsoportosítása mellett. A folyósítás a számlával igazolt költségek alapján történik. 
 
A GESZ részére 4.753 eFt fejlesztési forrást biztosít az étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó 
HACCP elıírásokból eredı felújítási és beruházási feladatokra utólagos elszámolási 
kötelezettség mellett.” 

3. § 

 
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 320.013.000 Ft-ra változik.  
 
 - mőködési céltartalék 203.483.000 Ft 
 - mőködési általános tartalék 941.000 Ft 
 - fejlesztési céltartalék 115.589.000 Ft 
 

4. § 

 
Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
Komló, 2013. június 27. 
 
 
dr. Vaskó Ernı         Polics József 
címzetes fıjegyzı        polgármester 
 
 
 
 



 

Személy i 

juttatás

Munkaadó- 

kat terhelı 
járulék és 

szoc. 
Hj.adó

Dologi 

kiadás

Ellátot-tak 
pénzbeni 

juttatása

Mőködési 
(Áht-n 

kív üli,belüli

Felhalmo-
zási(beruh.  

f elúj.)

Társ.,szoc.p

.e.jutt.tám.

Komló Városi 
Óvoda 1 139567 36560 69599 0 245726 0 0 0 0 0 0 0 245726
Közösségek Háza, 

Színház-és 

Hangv erseny terem 2 33787 8633 41172 0 83592 0 0 0 0 0 0 0 83592

József  A.Köny v tár és 

Múzeális Győjtemény 3 19111 5095 13128 0 37334 0 0 0 193 693 0 0 0 231027

GESZ 4 125126 32924 288660 0 446710 0 0 0 1579 6 174 0 0 454463

1-4. összesen 317591 83212 412559 0 813362 0 0 0 195272 6174 0 0 1014808
Komló és Térsége 
Óv odái 5 110994 29151 45883 0 186028 0 0 0 0 0 0 0 186028

Városgondnokság 6 274590 43319 290414 0 608323 0 0 0 37329 8 000 0 0 653652
Közös Önkormány zati 
Hiv atal 7 271688 74238 201500 0 547426 2000 0 0 7372 0 2581 0 559379

Intézmény összesen: 974863 229920 950356 0 2155139 2000 0 0 239973 14174 2581 0 2413867

Önkormányzat 8 67654 19479 261400 0 348533 166041 20249 764977 815852 10463 212418 320013 2658546

Együtt (1-8.) 1042517 249399 1211756 0 2503672 168041 2024 9 764977 1055825 24637 214999 320013 5072413

(ezer forintban)

2. sz. mellékletKöteles és nem köteles feladatok együtt

Komló Város Önkormányzat és intézményei

2013. évi elıirányzata

Tartalék(m

ők.,f elh.ált.

)

Összesen 

Pénzeszköz-átadás

Beruházás Felújítás
Hitel, 

kölcsön
Intézmény  

megnev ezése
Cím

Mőködési kiadás

Mőködési 

kiadás 

összesen

 
 
 
 
 
 
 



 

Komló Városi Óvoda 1 18340 73

Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem 2 9144 15

József A. Könyvtár és Múzeális 
Győjtemény 3 7714 7

GESZ 4 67990 65

1-4 összesen: 103188 0 160 0

Komló és Térsége Óvodái 5 8084 52

Városgondnokság 6 80685 0 29 553

Közös Önkormány zati Hiv atal 7 3675 0 76,5

Intézmények összesen: 195632 0 317,5 553

Önkormányzat 8 10800 46834 20 3

Együtt (1-8.): 206432 46834 337,5 556

Köteles és nem köteles feladatok együtt 2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei

2013. évi elıirányzata

(ezer forintban)

Mőködési bev ételek
OEP teljesítmény -

f inanszírozás
Engedély ezett 

létszám

Közf oglalkoz-

tatottak 

létszáma

Intézmény  megnev ezése Cím

 
 
 
 
 
 
 



 

GESZ
6 812    1 660    37 944  1 579     3 174   51 169  

Komló Városi Óvoda
2 035    463       39         2 537  

József A. Városi 
Könyvt. és Muzeális 
Gy.

3 323    1 019    2 288    6 630  

Közösségek Háza, 
Színház és 
Hangv.terem

7 027    1 653    5 629  14 309  

Komló és Térsége 
Óvodái

436  150  1 139  1 725  

Városgondnokság
219 983  29 750  85 837  37 329   372 899  

Közös Önkormányzati 
Hivatal

     1 283           405        3 480        2 581    7 749  

Intézmények össz.:
240 899  35 100  136 356  -   -   -   38 908  3 174  -   -   -   -   -   2 581  -   457 018  

Önkormányzat
483  1 763  908 - 26 115  4 101 - 72 976 - 1 463  33 856  47 148 - 165  61 288 - 

Int.f in.korr.
33 856 - 33 856 - 

Együtt:
241 382  36 863  135 448  26 115  -   4 101 - 34 068 - 4 637  -   47 148 - -   -   -   2 746  -   361 874  

Felhalm.
Társ.-és 
szoc.pol. 
ellátások

Tartalék
Tám. 

ért. felh. 
kiad.

Beruházási 
kiadás

Intézmény
Személyi 
juttatás

M.adót 
terh.jár.

Dologi 
kiadás

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

(ezer forint)
2013. június 27.

Tám. ért. 
mők. 
kiad.

Ellátottak 
juttatásai

Összes 
kiadásMők.

Pénzeszköz-átadás
Felújítás

Költségv. 
tám.

Hitel 
törleszt

és

Kölcsön 
nyújtás

 
 
 
 



 

Mők. Felhalm.

GESZ
6 649    31 244  10 181      3 095              51 169    

Komló Városi Óvoda
36         2 018        483                   2 537    

József A. Városi 
Könyvt. és Muzeális Gy.

     2 937                172           3 521              6 630    

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

     3 161                969         10 179            14 309    

Komló és Térsége 
Óvodái

2 496    771 -                    1 725    

Városgondnokság
294       19 657      334 560  18 388           372 899    

Közös Önkormányzati 
Hivatal

6 119    1 630                  7 749    

Intézmények össz.:
21 692  31 244  -        -       -       33 856      -        -           -        -       351 838  18 388     457 018     

Önkormányzat
29 939 - 21 062    6 846 -     45 565 -    -      61 288    

Int.f in.korr.
33 856 -     -      33 856    

Együtt:
8 247 -   31 244  -        -       -       -             -        21 062    -   -       344 992  27 177 -    361 874     

Összes 
bevétel

Felh.és 
tıkejell.be

v.

Finanszí-
rozás

Sajátos 
bevétel

M.c.központi 
ktgvetési 

tám.

F.c.közpon
ti ktgvetési 

tám.

Hitel-
felvétel

Támog.ért. 
mők.bev.

Támog.ért. 
felh.bev.

Átvett pénzeszköz
Intézmény

Pénz- 
maradvány

Mők.bev.

2013. június 27.
(ezer forint)

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

 
 
 
 
 
 
 



 3/a. számú melléklet 
 

Önkormányzat elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás- bevétel emeléssel járó 

(ezer Ft) 
 
 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (2013.01-.04. hó) 

- mőködési célú költségvetési támogatás    11.955                              
- személyi juttatás      483 
- munkaadót terhelı járulékok     130 
- mőködési célú tartalék      1.274 
- finanszírozási kiadás      10.068 
  személyi juttatás madót t.jár.       összesen 
 GESZ          1.650       445    2.095          
 K.V.Óvoda          2.210       597  2.807           
 Könyvtár   135         37     172         
 KH  251         68     319      
 K.és T. Óvodái   2.012       543  2.555  
 Gondnokság   386       104     490             
 Hivatal   1.283       347  1.630         
 

2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás – prémiumévek program 

- mőködési célú költségvetési támogatás    1.943                              
- mőködési célú tartalék      1.406 
- finanszírozási kiadás      537 
  személyi juttatás madót t.jár.   összesen 
 K.és T. Óvodái  423     114  537               
 

3. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 

- mőködési célú költségvetési támogatás    2.226                              
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások   1.064 
- dologi kiadás       1.162 
 

4. Komló és Térsége Óvodái intézményhez tartozó Sallai és Körtvélyesi tagóvodák 
stabilitási tartalék elıirányzat arányos részének zárolása 

- mőködési célú költségvetési támogatás    -1.908                              
- finanszírozási kiadás      -1.908 
  személyi juttatás madót t.jár.   dologi kiadás   összesen 
 K.és T. Óvodái  -487   -113  -1.308          -1.908               

 
5. 2012, évi pénzmaradvány felhasználása 9/2013. (IV.25.) sz.r. – tárgyévi helyesbített 

pénzmaradvány 

- mőködési célú pénzmaradvány     -27.358                              
- mőködési célú tartalék      -27.358 
- felhalmozási célú pénzmaradvány    -2.581                              
- felhalmozási célú tartalék      -2.581 

 



 92 

6. 85/2013. (V.30.) sz. határozat – Szennyvíz beruházási pályázat benyújtása a KEOP-
1.2.0/09-11 sz. pályázati konstrukció keretében 

- felhalmozási célú támogatásértékő bevétel   -45.565 
- beruházási kiadás      -45.565 

 
3/b. számú melléklet 

 
Önkormányzat és intézmények közötti, 
valamint kötelezı elıirányzatok közötti 

átcsoportosítási javaslat 
(ezer Ft) 

 
 
 

1. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása – 
pénzeszközátadás Magyarszék Község Önkormányzat részére 4.018.167,- Ft, 
Magyarhertelend Község Önkormányzat részére 2.827.599,- Ft – megállapodás 
alapján 

- mőködési célú költségvetési támogatás    6.846                              
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    -6.846 

 
2. Szociális kölcsönök nyújtása 

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások   -165 
- kölcsön nyújtása      165 
 

3. Polgármesteri keret elıirányzatának átcsoportosítása 

- mőködési célú tartalék      -115 
- mőködési célú pénzeszközátadás    115 
 

4. 61/2103. (IV.24.) sz. határozat - Nem költségvetési szervek 2013. évi támogatása  

- mőködési célú tartalék      -26.000 
- mőködési célú pénzeszközátadás    26.000 
  

5. 2013. évi nagyrendezvények pályázati támogatásához önkormányzati saját rész 
biztosítása 

- dologi kiadás       -650 
- finanszírozási kiadás      650 
  dologi kiadás  
 KH       650 
 
 

6. Közfoglalkoztatási pályázathoz 10 % önkormányzati saját rész biztosítása – GESZ 10 
fı  

- mőködési célú tartalék      -124 
- finanszírozási kiadás      124 
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  személyi juttatás madót t.jár.   összesen 
 GESZ       109        15 124         
 

7. Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık létszámának meghatározása 
a köznevelési tv. 2. sz. melléklete szerint: Városi Óvoda intézménynél + 1 fı 
foglalkoztatása 2013. szeptember 1-tıl 

- mőködési célú tartalék      -465 
- finanszírozási kiadás      465 
  személyi juttatás madót t.jár.   összesen 
 K.V.Óvoda       366       99  465         
 

 
8. Óvodákból 3 fı karbantartó bérének és kapcsolódó költségeinek átcsoportosítása 

GESZ-be 2013.03.01-tıl 

- finanszírozási kiadás      0 
  személyi juttatás madót t.jár.   dologi kiadás     összesen 
 GESZ 2.508  650   51  3.209 
 K.V.Óvoda   -981 -256  -17 -1.254   
 K.és T. Óvodái       -1.527                  -394           -34                 -1.955 
 
 

9. Gyepmesteri telep létesítése 

- beruházási kiadás      -7.682 
- finanszírozási kiadás      7.682 
  beruházási kiadás  
 Gondnokság       7.682      
 
      

10. Komló, Gorkij u. 1. bérlakás építése 

- beruházási kiadás      -11.259 
- finanszírozási kiadás      11.259 
  beruházási kiadás  
 Gondnokság       11.259         
 

11.   Kifizetett kártérítések elıirányzatának átcsoportosítása Városgondnokság részére 
(Kátyú miatt: Gábor Zsolt 50.000 Ft, Fuchs Attila 14.000 Ft, Baumann Edit 61.200 Ft, 
kaszálás miatt: Veres Lajos 39.620 Ft, elesett: Kornis Gábor 60.756 Ft) 

- mőködési célú tartalék      -226 
- finanszírozási kiadás      226 
  dologi kiadás  
 Gondnokság       226         
 
 

12. 82/2013. (V.30.) sz. határozat – Szociális földprogramok megvalósításának 
támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás 

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások   -5.000 
- mőködési célú tartalék      5.000 
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13. 85/2013. (V.30.) sz. határozat – Szennyvíz beruházási pályázat benyújtása a KEOP-
1.2.0/09-11 sz. pályázati konstrukció keretében 

- beruházási kiadás      -8.500 
- fejlesztési célú tartalék      8.500 
 

14. 36/2013. (II.21.) sz. határozat – Vis maior támogatási igény benyújtása (csapadékvíz-
elvezetés) 

- fejlesztési célú tartalék      -1.676 
- felújítási kiadás      1.676 
 
 

15. 172/2012. (XI.29.) sz. határozat – Komló Város hatályos bel- és külterületi 
szabályozási tervének módosítása – áfa összegének helyesbítése 

- fejlesztési célú tartalék      -30 
- beruházási kiadás      30 
 

16. GESZ pótigény kérelme az intézményi konyhák HACCP elıírásainak való 
megfeleléshez 

- fejlesztési célú tartalék      -4.753 
- finanszírozási kiadás      4.753 
  felújítási kiadás beruházási kiadás        összesen 
 GESZ         3.174           1.579          4.753 
 

17. Intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálat elıirányzata 

- felújítási kiadás      -213 
- dologi kiadás       213 

 
18. Reprezentáció elıirányzata 

- dologi kiadás       -1.633 
- munkaadót terhelı járulékok     1.633 
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3/c. számú melléklet 
 

Intézmények elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás – bevétel módosítással járó 

(ezer Ft) 
 
Közös Önkormányzati Hivatal 
 

1. Képviselı-testület által jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány 

- mőködési célú pénzmaradvány     3.538 
- felhalmozási célú pénzmaradvány    2.581 
- dologi kiadás       3.538 
- kölcsön nyújtás      2.581 

 
2. Reprezentáció elıirányzata 

- dologi kiadás       -58 
- munkaadót terhelı járulékok     58 
 
   

GESZ 
 

1. Pénzmaradvány 

- mőködési célú pénzmaradvány     45 
- dologi kiadás       45 
 

2. Pénzmaradvány KÖOK főtéselıleg 

- mőködési célú pénzmaradvány     6.604 
- dologi kiadás       6.604 
 

3. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.136 
- személyi juttatás      1.003 
- munkaadókat terhelı járulékok     133 

 
 4. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.905 
- személyi juttatás      1.500 
- munkaadókat terhelı járulékok     405 
 

 5. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    54 
- személyi juttatás      42 
- munkaadókat terhelı járulékok     12 

 
 6. Továbbszámlázott bevétel – kiadás elıírása 

- mőködési bevétel      31.244 
- dologi kiadás       31.244 
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Komló Városi Óvoda 
 

1. Pénzmaradvány 

- mőködési célú pénzmaradvány     36 
- dologi kiadás       36 

 
2. Baranya Megyei Német Önkormányzat támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    20 
- dologi kiadás       20 

 
3. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    463 
- személyi juttatás      440 
- munkaadókat terhelı járulékok     23 

 
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény 
 

1. Pénzmaradvány 

- mőködési célú pénzmaradvány     2.937 
- személyi juttatás      774 
- munkaadót terhelı járulékok     384 
- dologi kiadás       1.779 

 
2. TÁMOP Könyv-Világ-Csoda 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    3.521 
- személyi juttatás      2.414 
- munkaadót terhelı járulékok     598 
- dologi kiadás       509 

 
 
Közösségek Háza 
 

1. Pénzmaradvány 

- mőködési célú pénzmaradvány     3.161 
- személyi juttatás      1.914 
- munkaadót terhelı járulékok     517 
- dologi kiadás       730 

 
2. TÁMOP Garabonciás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    4.016 
- személyi juttatás      1.578 
- munkaadót terhelı járulékok     401 
- dologi kiadás       2.037 

 
3. TÁMOP 5-let(t) ház 
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- mőködési célú támogatásértékő bevétel    5.363 
- személyi juttatás      3.284 
- munkaadót terhelı járulékok     667 
- dologi kiadás       1.412 

 
 

4. NKA támogatás Mindenmás fesztivál 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    300 
- dologi kiadás       300 

 
5. NKA támogatás Kórusfesztivál 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    500 
- dologi kiadás       500 

 
Komló és Térsége Óvodái 
 

1. Pénzmaradvány 

- mőködési célú pénzmaradvány     2.496 
- személyi juttatás      15 
- dologi kiadás       2.481 

 
 
Városgondnokság 
 

1. Pénzmaradvány 

- mőködési célú pénzmaradvány     294 
- dologi kiadás       294 

 
2. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása (2012.12-2013.04. hó) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    11.763 
- személyi juttatás      10.364 
- munkaadót terhelı járulékok     1.399 

 
3. Start munka program támogatása (03-04. hó) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    319.294 
- személyi juttatás      206.147 
- munkaadót terhelı járulékok     27.830 
- dologi kiadás       85.317 
- felhalmozási célú támogatásértékő bevétel   18.388 
- beruházási kiadás      18.388 

 
4. Szociális földmunka program bértámogatása (2012.12.hó-05. hó) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    3.503 
- személyi juttatás      3.086 
- munkaadót terhelı járulékok     417 
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17. sz. napirend 

 
A gyermekvédelemrıl szóló 4/2013 (II.22.) sz. rendelet módosítása 
 
Elıadó:    dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
Az Egészségügyi és szociális bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolta.  
 
Schalpha Anett kiment a terembıl. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 14 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

21/2013. (VI. 28.) sz. rendelet 
 
 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL  
szóló 4/2013. (II.22) sz. rendelet módosításáról 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b.) 
pontjában, 18. § (2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében 
és a 29. § (3) bekezdésében, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsának 3/2012. (II. 7.) számú határozatában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

 
1. §  

 
A Gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati 
rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 

2. § 
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Ez a rendelet 2013. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Komló, 2013. június 27. 
 

 
Polics József        dr. Vaskó Ernı 
polgármester      címzetes fıjegyzı 
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1. sz. melléklet a 20 /2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

2. sz. melléklet a 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium kivételével Komló közigagatási területén lévı 
önkormányzati és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában mőködı 
köznevelési intézményekben fizetendı téritési díjak 
 

Ellátási formák: Nyersanyag norma 
(Ft/fı/nap) ÁFA nélkül 

Intézményi térítési díj 
(Ft/fı/nap) ÁFA nélkül 

Óvoda   
Tízórai 60 60 
Ebéd 165 165 

Uzsonna 60 60 
Általános iskola   

Tízórai 70 70 
Ebéd 240 240 

Uzsonna 60 60 
Középfokú intézmények   

Reggeli 140 140 
Ebéd 265 265 

Vacsora 170 170 
 

Az intézményi térítési díjaik az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 
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Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium köznevelési intézményben fizetendı téritési díjak 

Ellátási formák: Nyersanyag norma 
(Ft/fı/nap) ÁFA nélkül 

Intézményi térítési díj 
(Ft/fı/nap) ÁFA nélkül 

Óvoda   
Reggeli 90 90 
Tízórai 60 60 
Ebéd 165 165 

Uzsonna 60 60 
Vacsora 140 140 

Általános iskola   
Reggeli 140 140 
Tízórai 70 70 
Ebéd 240 240 

Uzsonna 60 60 
Vacsora 170 170 

Szakiskola   
Reggeli 140 140 
Tízórai 80 80 
Ebéd 265 265 

Uzsonna 70 70 
Vacsora 170 170 

 
Az intézményi térítési díjaik az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 
 
 
 

 
18. sz. napirend 

 
Önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
 
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl szóló önkormányzati rendelet 
módosítása egy további, technikai jellegő szövegrésszel egészül ki a helyi víziközmő-
szolgáltató változásából adódóan. Ahol a jelenlegi rendelet Komló-Víz Kft.-t említ, annak 
helyébe a „helyi víziközmő-szolgáltató” kifejezés lép, amely a rendelet alkalmazásában a 
mindenkori szolgáltatót jelenti. Az SZMSZ vonatkozó rendelkezése értelmében a 
bizottság megtárgyalta a módosítást is, amely kiosztásra került. 
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Az Egészségügyi és szociális bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett visszaérkezett a terembe. 
 
Mátyás János örült a rendeletmódosításnak. Érdeklıdött, hogy akinek adóssága van, az is 
igénybe veheti-e.  
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy határozottan jól mennek a dolgok. Aki egy alacsonyabb 
költségő lakásba szeretne költözni a nehéz anyagi helyzete miatt, visszamenılegesen 
rendeznie kell az elmaradt adósságait. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 15 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

22/2013. (VI. 28.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZATI  LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉR İL SZÓLÓ 

17/2011. (VI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁ RÓL 
 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
 

1.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletérıl szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdése az elsı mondatát követıen a következı 
szövegrésszel egészül ki:  
 
 
„(1) …Egy eljárás keretein belül önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkezı 

pályázó egy meghirdetett lakást jelölhet meg pályázatában, önkormányzati lakás 
bérleti jogával nem rendelkezı pályázó pedig legfeljebb három meghirdetett lakást 
jelölhet meg.. …” 
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2.§ 
 
A Rendelet 12. § (2) a) pont helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„a) a vele együtt költözni szándékozókat is figyelembe véve számított havi jövedelme 

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegének a 
kétszeresét, egyedülálló esetében annak háromszorosát, ha az együtt költözni 
szándékozók között fogyatékos vagy tartós beteg hozzátartozó él, a mindenkori 
öregségi nyugdíj minimális összegének a 220 %-át, egyedülálló esetén annak 320 
%-át,” 

3.§ 
 
A Rendelet 13. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„13.§ 
 

„(1) A 12. § (2)-(4) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a pályázat 
benyújtásakor egy önkormányzati lakásra vonatkozóan legalább 3 éves 
lakásbérleti jogviszonnyal rendelkezı bérlı is pályázhat a megüresedett 
önkormányzati lakásra, ha a 12. § (2) d) pontban nevesített bérbeadó, 
közszolgáltatók és adóhatóság felé a pályázat benyújtását megelızı 12 hónapon 
keresztül nem állt fenn lejárt esedékességő tartozása. A bérlı elıbbieknek 
megfelelı érvényesen benyújtott pályázata elsıbbséget élvez a Bizottság döntése 
során.”  

4.§ 
 

A Rendelet 13. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) A pályázat benyújtásakor egy önkormányzati lakásra vonatkozóan legalább 3 éves 

lakásbérleti jogviszonnyal rendelkezı bérlı akkor is benyújthatja pályázatát, ha a 
12. § (2) bekezdés d) pontja szerint számított lejárt esedékességő tartozása 
legfeljebb 200.000 Ft, és a megpályázott lakás rendszeres havi bérleti díjával és 
rezsiköltségeivel együtt vállalja a lejárt esedékességő tartozásának legfeljebb 24 
havi egyenlı részletben történı megfizetését.   
E bekezdésben foglalt lejárt esedékességő hátralékkal rendelkezı bérlı pályázata 
nem élvez elsıbbséget a Bizottság döntése során.  
A hátralék rendszeres havi határidıre történı megfizetése szerzıdésben vállalt 
lényeges kötelezettségnek minısül, amelynek elmaradása felmondási oknak 
minısül.” 
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5. § 
 

A Rendelet 12. § (2) d) pontjában, 15. § (2) b) pontjában, 18. § (1) bekezdésében és a 25. 
§ (2) c) pontjában a „Komló-Víz Kft” szövegrész helyébe a „helyi víziközmő-
szolgáltató” szövegrész kerül. 

6.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 

 
Komló, 2013. június 27. 

 
 
 
 dr. Vaskó Ernı        Polics József   
címzetes fıjegyzı      polgármester 

 
 

INDOKOLÁS 
 

1. § 
 

Itt kerül rögzítésre annak a lehetısége, hogy egy önkormányzati lakás bérleti jogának 
elnyeréséhez akár több, legfeljebb három pályáztatásra meghirdetett lakást jelölhet meg a 
kérelmezı, ha nem az elsıbbséget élvezı, önkormányzati lakásbérleti jogviszonnyal már 
rendelkezı bérlıként jelentkezik. Utóbbi pályázói kör esetében már értelmezhetetlen 
lenne ez a rendszer. Ha már elsıbbséget élvez, akkor meggondoltan egy meghirdetett 
lakást jelöljön a meglévı bérlı.  
 

2. § 
 
E paragrafus által kerül megemelésre az egyedülálló pályázó esetében az egy fıre 
számított jövedelemhatár 14.250 Ft-tal.  
 

3-4. § 
 

Az ide tartozó módosításokkal egészül ki a meglévı önkormányzati lakásbérlık pályázati 
lehetıségének feltételrendszere. Elsıbbségi pályázati pozícióhoz további feltétel egy adott 
lakás kapcsán a legalább három éves bérleti jogviszony fennállta, továbbá a pályázat 
benyújtását megelızı 12 hónapon keresztül meglévı tartozásmentesség. Hátralékkal 
rendelkezı bérlınél pedig szintén a három éves jogviszony megléte, de ebben az esetben 
mellérendelt helyzetben van a bérlı a külsıs pályázókkal.  

 
5. §  
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Hatálybalépéssel összefüggı rendelkezés. 
 
 

19. sz. napirend 
 

A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Merk Ferenc   szakmai referens 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
a rendelet módosítását elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán egyetért a rendelet módosításával. Véleménye szerint idıkorlátot kellene 
beépíteni, mert nem lehet tudni, hogy fog majd mőködni a gyakorlatban.  
 
Kispál László véleménye, hogy a módosítás elfogadható. Komlói mutatványos nincs. 
Akik ide érkeznek árusítani, messzebbrıl jönnek. Kéri a képviselı-testületet, fogadjon el 
1.500 ft/négyzetméteres árat, és az építményadóval rendelkezı vállalkozó kapjon 66 %-os 
kedvezményt, vagyis 500 ft/négyzetméteres árat. Az a vállalkozó, aki építményadót nem 
fizet, fizethessen 1000 ft/négyzetméteres árat. 
 
Borbás Sándor véleménye, hogy Kispál László javaslatát ilyen formában nem lehet 
támogatni.  
 
Kispál László úgy gondolja, hogy minden rendelet és a képviselı-testület felállása az 
SZMSZ szerinti mőködése írásban lehetıséget biztosított volna, de ı ezt nem használta ki. 
A bizottsági üléseken már tárgyalták ezt a javaslatot. Kéri, hogy szavazzanak róla és 
támogassák. 
 
Schalpha Anett elmondta, hogy valóban tárgyalták az ügyet a bizottsági üléseken. A 
javaslatot írásban kellett volna elıterjeszteni.  
 
Mátyás János megkérdezte, hogy csak ezért nem fogadják el a javaslatot?  
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy a jelenlegi szabályok alapján, ha valaki engedély nélküli 
közterület használatot követıen ismételten kéri az engedélyt, akkor a polgármester köteles 
kiadni. Ez a rendeletmódosítás azt a lehetıséget biztosítja, hogy a polgármester úrnak 
lehetısége legyen megtagadni. Az esetek súlyától függıen lenne lehetıség az engedély 
megtagadására. A szabályok szerint a bizottság felülbírálhatja a döntést. 
A korábbi rendszerben a Komlói napokkal kapcsolatban egy liciteljárást folytattak le a 
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Komlón kívüli vállalkozók közremőködésével. Az új szabályozás alapján meghívásos 
rendszerben történik a helyek kiadása a Közösségek Házán keresztül. Olyan vállalkozókat 
kerestek meg, akik olyan tevékenységgel foglalkoznak, amely beleillene a profilba. 
Kérték ıket, hogy javaslatukkal, észrevételeikkel kapcsolatban értesítsék az 
önkormányzatot. Nagyon alacsony százalékban kaptak visszajelzést a vállalkozóktól. A 
jelenlegi szabályok alapján, szemben a bérleti díjakkal 1.500,- Ft-ért jöhetnek árulni a 
vállalkozók. Viszont vannak olyan formai szabályok a rendeletmódosításra, melyet illene 
betartani. 
 
Polics József elmondta, hogy jelenleg komlói vállalkozók jelentkeztek, közöttük csak két 
nem komlói vállalkozó van. Az elınyök és kockázatok mindig jelen vannak egy ilyen 
rendezvényen. A visszajelzéseket, és a helyet figyelembe véve az eredetileg kiküldött 
elıterjesztést javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. Annak ellenére, hogy nem 
került szabályszerően benyújtásra a rendeletmódosításhoz kapcsolódó javaslat, 
szavazhatnak róla, de nem támogatja. Megkérdezte Kispál Lászlót, hogy ragaszkodik-e a 
szavazáshoz. 
 
Kispál László elmondta, hogy ragaszkodik hozzá. A rendeletmódosítás, csak két 
számmal változna.  
 
Polics József elmondta, hogy a nem szabályszerően beadott javaslat az, hogy az a komlói 
vállalkozó, aki építményadóval rendelkezik, az 1500,- forintos díj 66 %-os 
kedvezményben részesüljön, akinek nincs építményadója az 33 %-os kedvezményt 
kapjon. A polgármester nem támogatja a javaslatot.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Kispál László javaslatát, melyet a képviselı-testület 
5 igen, 10 nem szavazattal elutasított. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselı-testület 10 igen, 5 
tartózkodással elfogadott és a következı rendeletet alkotta: 
 

23/2013. (VI. 28.) sz. rendelet 
 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (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. §  
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A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 12. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az 

engedélyben foglalt feltételektıl eltérı módon használ, az egyébként fizetendı 
közterület-használati díj kétszeresének megfizetésére köteles, továbbá elutasítható 
az ugyanazon célú közterület használatra vonatkozó késıbbi kérelme.” 

  
2. § 

 
A Rendelet 1. mellékletének 23) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„23) A Komlói Napok rendezvény ideje alatt az Eszperantó tér és a Bem utca (Pécsi út 

és a Pannon Volán buszpályaudvar közötti szakaszán, ideértve a Bem utcáról 
megközelíthetı zúzottköves parkolót is) területén 

 
alkalmi árusítás, szolgáltatás, vendéglátás 1500 Ft /m²/nap, 
mutatványos tevékenység      290 Ft /m²/nap.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
Komló, 2013. június 27. 

 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernı        Polics József   
címzetes fıjegyzı      polgármester 
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INDOKOLÁS 
 

1. § 
 

A közterület-felügyelık visszatérıen észlelnek engedély nélküli közterület-használattal 
kapcsolatos eseteket, amelyekkel összefüggésben eddig is eljárt az engedélyezı hatóság a 
kétszeres díj utólagos elıírása miatt. E tényállásokkal kapcsolatban indokolt kilátásba 
helyezni olyan jövıre vonatkozó szankciót is, amely nem teszi lehetıvé automatikusan 
olyan engedély kiadását, ahol korábban elkerülték annak elızetes beszerzését.  

2. § 
 

A 77/2013. (V.30.) számú képviselı-testületi határozatnak megfelelıen lefolytatásra 
kerültek a Komlói Napok kiemelt belvárosi helyszíneire meghívásra kerülı 
vállalkozókkal az egyeztetések. A legnagyobb alapterület igényt bejelentı vállalkozóktól 
mind visszaérkezetek a nyilatkozatok, amelyekben nem tették szóvá a 2012-ben is már 
alkalmazott közterület-használati díj mértékét. A mutatványosok több, mint tíz év 
elteltével kerülnek vissza a belvárosba, ahol az érvényben lévı közterület-használati díj 
még nem került alkalmazásra. Számos feltételt figyelembe kell venni esetükben, ezért már 
több fordulóban lezajlottak képviselıikkel az egyeztetések. Ennek az eredménye a 
rendelettervezetben szereplı díj összege. 
 

3. § 
 
Hatályba léptetı rendelkezés. 

 
 

20. sz. napirend 
 

Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
 
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 
15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési Bizottság 
javaslata alapján – engedélyezi a neckartenzlingeni kiküldetést. 
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A hivatalos delegáció tagjai:  
 Kupás Tamás Levente  alpolgármester 
 Kupás-Makrai Lívia   képviselı 
 Szarka Elemér    képviselı 
 Hegedüs Norbert    képviselı 
 Ábel János    Komló Város Német Nemzetiségi   
       Önkormányzat elnöke 
 Föglein Károly   Komló Város Német Nemzetiségi   
       Önkormányzat tagja 
 Sashalmi Lajos   Komlói Német Klub tagja 
  
A kiutazás ideje:    2013. július 11-15. 
 
A hivatalos delegáció kiutazási költségei:  

− Napidíja:  2 nap x  7fı x 32 EUR   448    EUR 

 
A delegáció tagjainak szállítását és a gépkocsivezetıt a Komlói Főtıerımő Zrt. biztosítja. 
 
A Képviselı-testület utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a kiutazáshoz szükséges valuta 
kiutalásáról gondoskodjon.  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 
 

21. sz. napirend 
 

Eragny-sur-Oisei kiküldetés módosítása 
 
Elıadó:    dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
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 
15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a címzetes fıjegyzı úr elıterjesztése, továbbá a Pénzügyi, Jogi és 
Ellenırzési Bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a franciaországi Eragny-sur-Oise 
városba való hivatalos kiküldetés módosítását és az alábbi határozatot hozta:  
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1. A hivatalos kiküldöttek:  Polics József  polgármester 
    Laho Andrea  tolmács 
 
2. A kiutazás ideje:    2013. június 14-16. 
 
3. A kiutazás költségei:  

• Napidíja: 2 nap x 2 fı x 28 EUR                 112 EUR 

• Váratlan kiadásokra elılegként felhasználható keretösszeg      188 EUR 

 Összesen:             300  EUR 
 

• Repülıjegy ára odaút 1 fıre :(Air France Légitársaság)           164.900.- Ft 

− Repülıjegy ára visszaút 2 fıre:( EasyJet Légitársaság)            106.200.- Ft 

− Csomagár: 5.325.-Ft/fı/út  x 3 =       15.975.- Ft 

•  Összesen:                         287.075.- Ft, 

melynek kifizetése számla ellenében történik. 
 

 
A képviselı-testület utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a kiutazáshoz szükséges elıleg és valuta 
kiutalásáról gondoskodjon. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı jegyzı 
 
 

22. sz. napirend 
 

Települési értéktár létrehozása 
 
Elıadó:    Polics József   polgármester 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kispál László elmondta, hogy a Komlói Vállalkozók Klubja mentor szerepként 
igyekezett létrehozni hasonló célkitőzést. A Komlóikum szervezetükbe 12 ember vett 
részt, melynek Jégl Zoltán volt az elnöke. Kérése, hogy a bizottságba Jégl Zoltánt fogadja 
be a képviselı-testület. 
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dr. Barbarics Ildikó  az elıterjesztésben megfogalmazott bizottságokkal kapcsolatos 
megnevezéseket megtévesztınek találta. 
 
Borbás Sándor hozzátette, fontosnak tartotta a bizottság, hogy bevonjanak külsı 
szakértıket, vendégeket, meghívottakat, akik egy-egy témában szakértık lehetnek. 
Tisztában vannak azzal, hogy volt már ehhez hasonló törekvés, ennek következtében van 
már egy olyan alapanyag, mely használható és használatra érdemes.  
 
Polics József elmondta, hogy jelen esetben a Települési Értéktár Bizottság a Gazdasági 
településfejlesztési bizottsággal egyenlı ebben a témakörben. A szabályzata minden olyan 
dolgot lehetıvé tesz, amit több képviselı-társa hangoztatott. Minden résztvevıt és civil 
szervezetet bevonnak, aki részt kíván venni a bizottság munkájában.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

119/2013. (VI. 27.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a 
települési értéktár kialakításával kapcsolatos javaslatot. 
 
Komló város Önkormányzata a települési értéktár kialakítását határozza el. 
 
A képviselı-testület külön Települési Értéktár Bizottságot nem alakít, a bizottsági 
teendık ellátásával a Gazdasági és településfejlesztési bizottságot bízza meg. 
 
A képviselı-testület a települési értéktár megalakításával és mőködésével kapcsolatos 
eljárási szabályokra vonatkozóan az elıterjesztés mellékletét képezı mőködési 
szabályzatot elfogadja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének elnökét tájékoztassa. 
 
Felelıs: Polics József  polgármester 
Határid ı: 2013. július 27. 
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1. sz. melléklet 

S Z A B Á L Y Z A T  

a települési értéktár létrehozásáról 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.A szabályzat célja a települési helyi értékek (esetleg a továbbiakban: 
komlóikumok) körének meghatározása, védelme és megırzése feltételeinek 
biztosítása. 
 
2. A komlóikum: Komló városa szempontjából meghatározó jelentıségő, a 
városhoz való tartozást kifejezı egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, 
hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság – települési értéktár bizottsági minıségében eljárva 
(továbbiakban: TÉB) - annak minısít. 
 
A Települési Helyi Értékek Győjteménye a TÉB által komlói, kiemelkedı helyi 
jelentıségőnek nyilvánított javak összessége. Ezek körét (felsorolását), 
fellelhetıségét, bemutatását az egyediségükre, speciális komlói kötıdésükre, 
jellemzıire vonatkozó leírással vagy egyéb dokumentációval együtt a szabályzat 
melléklete tartalmazza. 
 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
 
3. Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a települési értéktár bizottsági 
teendık ellátásával a gazdasági, településfejlesztési bizottságot hatalmazza fel.  
 
A bizottság tagjainak száma: 6 fı, értéktár bizottságként eljárva munkájába külsı 
szakértıket vonhat be, így például a helyi közmővelıdési feladatellátás 
intézményét, továbbá a nemzeti és megyei értékek győjtésével, megırzésével, 
hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességő szakmai és civil 
szervezeteket.  
 
A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el. 
 
4. A TÉB feladatkörében eljárva a bizottság elnökének feladata: 
-  a bizottság ülésének összehívása, vezetése, 
-  a bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételérıl való gondoskodás, 
-  a bizottság képviselete külsı állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági 

szervek, szervezetek elıtt, 
-  a települési értéktárba felvett alkotások megyei értéktár részére történı 

továbbítása. 
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A BIZOTTSÁG MŐKÖDÉSI SZABÁLYAI 
 

5. A TÉB szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
6. A települési értékké minısítéshez a jelenlévık több mint felének egybehangzó 
szavazata szükséges. 
 
7. A TÉB feladata: 
 
- a települési értékek megırzésérıl és szélesebb körben történı 
megismertetésérıl való gondoskodás (pl. évente a győjtemény közzététele a helyi 
sajtó vagy az önkormányzati honlap útján, stb.) 
- a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint 
módosítása, a Települési Helyi Értékek Győjteményének összeállítása, 

- a döntés a TÉB rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról, 
- félévente - legkésıbb a félévet követı hónap utolsó napjáig - a képviselı-

testület és a város lakosságának tájékoztatása a végzett tevékenységrıl, 
- Hungarikumok Győjteményébe való felvételre való javaslattétel. 

 
8. A TÉB mőködésével kapcsolatos adminisztratív teendık ellátásáról a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 
 
9. A TÉB mőködésének anyagi fedezetét az önkormányzat biztosítja. 
 
 

A JAVASLATTÉTEL ÉS DÖNTÉS SZABÁLYAI 
 
9. Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot 
tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetıség szerint dokumentálni köteles.  
A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. 
Rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó. 
 
10. A beérkezett javaslatot az értéktár bizottság vizsgálja meg, a javaslattevıt 
szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevı a 
hiánypótlásnak a megállapított határidıig nem tesz eleget, a bizottság érdemi 
tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a 
javaslattevı az értéktárba történı felvételt ismételten indítványozza. 
 
11. Az értéktárba való felvételrıl a javaslat beérkezését követı 90 napon belül a 6. 
pontban írt szavazati aránnyal a TÉB dönt, melyrıl a javaslattevıt írásban értesíti.  
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NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL 

 
12. A TÉB által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013. (VI. 19.) Korm. 
Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal – szakterületenként 
kategóriák szerint elkülönítve - kell nyilvántartásba venni.  
 
13. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételrıl 
szóló döntést követı 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni. 
 
Komló, 2013. június 27. 

 
       Polics József 
       polgármester 
 
 
 
 

23. sz. napirend 
 
 

Interpellációk, bejelentések 
 

 
Schalpha Anett megköszönte a Mecsekfalui falunap alkalmából nyújtott segítséget. Egy 
új program kerül megrendezésre „A Komlói Éjszakák a bányászlámpák fényében” 
címmel. A rendezvény távlovas és távhajtó éjszakai futam, melynek helyszíne a komlói 
Eszperantó tér és a Mecsekjánosi sportpálya, ami július 13-án kerül megrendezésre.  
Lesz egy elızetes állatorvosi vizsgálat, majd a késıbbiekben megismerkedhetnek az 
érdeklıdık a lovakkal még a futam elıtt. A különleges programra mindenkit szeretettel 
várnak.  
 
dr. Makra István Edéné a 20. Nemzetközi Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál 
résztvevıinek és rendezıinek megköszönte az emberfeletti munkát. A vendégek jól 
érezték magukat, sokan tetszésüket fejezték ki.  
 
dr. Barbarics Ildikó  a Komlói Munkáskórus nevében meghívta az érdeklıdıket a július 
29-én szombaton 17.00 órakor tartandó évadzáró koncertre a Mánfai templomba. 
 
Borbás Sándor szintén megköszönte a Mecsekfalui napok munkálataiban dolgozóknak a 
segítséget, valamint kiemelten megköszönte a Körtvélyesben dolgozó közcélú munkások 
munkáját is. 
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Polics József köszönetet mondott a 20. Nemzetközi Kodály Zoltán Gyermekkórus 
Fesztivál alkalmából nyújtott segítségért, támogatásokért, hozzájárulásokért. A város 
ismét bebizonyította, hogy összefogással csodákra vagyunk képesek.  
 
A nyílt testületi ülést 17 óra 34 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernı  Polics József 
 címzetes fıjegyzı  polgármester 


