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

2016. március 30-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:   a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 13 fő képviselő, Gerencsér Ágnes és Schalpha Anett igazoltan 
hiányzik. A képviselő-testületi ülést 16 óra 00 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, 
hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadott. 
 

1. sz. napirend 
Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. 
 
Pista József: hiányolja a külföldön dolgozók jövedelmének forintosítására vonatkozó 
eljárásrendet. Tény, hogy a külföldön dolgozók bére magasabbnak tűnik a hazaiaknál, de 
magasabbak a megélhetési költségeik is. Ezzel együtt az országba áramló jövedelmek nagy 
részét ők biztosítják. Magasabb felső jövedelemhatárt tartott volna indokoltnak. 
 
Polics József: a jövedelemhatárokon egy főre jutó jövedelmeket kell érteni, így volt ez a 80 
ezer és most az 50 ezer és 100 ezer forintos jövedelemhatár esetében is. Ez egy négytagú 
család esetében legfeljebb 400 ezer forintos nettó jövedelmet jelent. A beérkező kérelmek, 
tapasztalatok, élethelyzetek függvényében kerül finomításra a rendelet. Úgy véli, hogy ha egy 
főre jutó nettó 100 ezer forintos összeg fölé emelnék a jövedelemhatárt, az már meghaladná a 
szociálisan támogatandó kategóriát. Ez esetben már a család a CSOK támogatással is képes 
megoldani a lakáskérdést, nem kell hozzá önkormányzati támogatás. Nagyszámú érdeklődő 
ügyfél van, az önkormányzat számára is fontos információkat hordoznak az egyes esetek.  
 
Pista József: változatlanul az a kérdése, hogy aki például Németországban dolgozik, az ő 
jövedelme hogyan kerül forintosításra. A másik kérdése, hogy a jövedelemhatárt miért nem 
lehet a szakmunkás-minimálbérhez igazítani. Úgy tudja, a szakmunkás-minimálbér 117 ezer 
forint körül van. Aki ekkora jövedelemmel rendelkezik, az már kikerül azok köréből, akik a 
támogatást igénybe vehetik, pedig dolgozik és adott esetben könnyebben is tudná fizetni a 
rezsit és a hiteltörlesztést, mint aki a 100 ezer forint alatti jövedelemhatárba tartozik. 
 
dr. Barbarics Ildikó: az előző képviselő-testületi ülésen elmondottakat változatlanul 
fenntartja, azt gondolja, hogy a mostani jövedelemhatárokkal sem került megoldásra az 
általuk jelzett probléma. A Szocialista frakció fenntartja azt az álláspontját, hogy fontos lenne, 
hogy a közfoglalkoztatottak ne csak a munkaügyi statisztikában jelenjenek meg pozitív 
tényezőként. Az a véleménye, hogy jelen pillanatban kettős mércével mérünk és van egy 



olyan feltétel, amely miatt egy jelentős társadalmi réteget kizárunk a támogatás 
igénybevételének lehetőségéből. Ez a módosítás sem változtatott ezen.  
 
Polics József: nagyon lényeges, hogy a rendeletben szereplő jövedelemhatárok nettó 
összegeket jelentenek, míg a képviselő úr által példaként említett szakmunkás-minimálbér 
bruttó összeget takar. ezeket nem szabad összekeverni. Ez két szakmunkás esetében két 
gyermekkel nettó 50-60 ezer forint közötti egy főre jutó jövedelmet jelent, nem többet, így 
belefér a rendelet által előírt jövedelemhatárok közé. Az euróban kapott bér egyszerűen 
átszámítható forintra, nem hiszem, hogy ez gondot jelentene. Várják a jelentkezőket, az utolsó 
napirendnél látszik, hogy milyen nagy az érdeklődés, pedig még egy hónapja sem él a 
rendeletünk. 
Az önkormányzatnak figyelembe kell vennie a családok érdekeit és nem verhetjük őket olyan 
költségekbe, amik meghaladják a lehetőségeiket, lehetetlenné teszik az életüket. Nem 
kívánják olyan csapdába csalni a családokat, mint amiket a devizahitelek jelentettek. Ha a 
családból egy fő közfoglalkoztatott, a másik viszont az elsődleges munkaerőpiacon dolgozik, 
nincs kizárva a rendelet által nyújtott támogatási forma igénybevételéből. Ha mindkét fél 
közfoglalkoztatott (és ez a foglalkoztatási forma sem biztos) és vissza kell fizetnie az 
önkormányzat felé a kapott kölcsönt, hozzá téve a rezsit, ami ugyan alacsonyabb, mint a 
korábbiakban, az álláspontja szerint túlzott terhet jelentene a család részére. Senki nem lesz 
elküldve, aki konkrét igénnyel fordul az önkormányzathoz, meg fogják vizsgálni, hogy 
megfelel-e a feltételeknek és a képviselő-testület dönt, hogy támogatásra érdemesnek ítéli-e a 
kérelmet.  
A most kihirdetésre kerülő és a kihirdetést követően azonnal hatályba lépő rendelet 
segítségével hét család lakáshoz jutását tudja segíteni az önkormányzat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet, melyet a képviselő-testület 
minősített többséggel 11 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő 
rendeletet alkotta: 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

6/2016. (III. 30.)  
 

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 

A lakáscélú támogatásokról szóló 5/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
 

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

1. § 

 



Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról 
szóló 5/2016. (III.4.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„ (1) Az első lakásvásárlás és a CSOK-hoz kapcsolódó használt lakás vásárlás akkor 

támogatható, ha a kérelmező és a vele együtt költözők egy főre jutó havi 
jövedelme legalább 50.000 Ft, és legfeljebb 100.000 Ft.”  

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2016. március 30-án, a kihirdetésének napján 16:18 órakor lép hatályba. 

 
3. § 

 
E rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 
Komló, 2016. március 30. 

 
 
 dr. Vaskó Ernő        Polics József   
címzetes főjegyző      polgármester 

 
 
 
 
 

2. sz. napirend 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződések 
módosítása 
Előadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:  Mayerhoff Attila  igazgatósági elnök 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többséggel 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
35/2016. (III. 30.) sz. határozata 

 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó 

szerződések módosítása 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a pénzügyi ellenőrzési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán 
beruházásához kapcsolódó szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület egyetért a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és az Erste Bank Hungary 
Nyrt. 2009. július 29. napján 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
ONK-0169/2008/M1 számú hitel és a hozzá kapcsolódó ONK-0169/2008/OV/M1 
számú óvadéki szerződés, valamint az ONK-0169/2008/ENG/M1. számú 
engedményezési szerződés jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztés 5., 6. és 7. 
számú mellékleteit képező ONK-0168/2008/M2, ONK-0169/2008/OV/M2 és ONK-
0169/2008/ENG/M2. számú módosításával.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozatnak megfelelő 
alapítói határozat kibocsátásra.  

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Erste Bank 
Hungary Nyrt. Vállalati Hitel-, Kölcsön- és Bankgarancia Ügyletekre vonatkozó 
Általános Szerződési Feltételei 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb 
árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére c. dokumentumának megismerését 
követően az ONK-0168/2008/M2. számú hitelszerződés záradékát aláírja.  

4. A képviselő-testület felhatalmazza Mayerhoff Attila igazgatósági elnököt a jelen 
határozatnak megfelelő szerződésmódosítások aláírására. 

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

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. sz. napirend 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1-15 
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat 
támogatása 
Előadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:  Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 
     Kasziba Zsuzsanna  intézményvezető 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
Polics József: a társulás tanácsa a mai napon tárgyalta a kérdést és elfogadta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
egyszerű többséggel 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

36/2016. (III. 30.) sz. határozata 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott  
TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának b ővítése, 

fejlesztése” című pályázat támogatása 
 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Szociális és egészségügyi bizottság 
és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1-15 „Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása tárgyú 
előterjesztést. 
 
1.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás pályázatot nyújtson be a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívásra az előterjesztésben 
ismertetett fejlesztési igényekkel, illetve a határozat 1. sz. mellékletében szereplő 
költségvetési számokkal. 
 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a határozat 2. és 3. sz. mellékletében 
szereplő támogató hozzájáruló nyilatkozatok, illetve a határozat 4. sz. mellékletében szereplő 
támogató és tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.  
 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos egyéb szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 



4. sz. napirend 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 
módosítása az orvosi ügyelethez történő csatlakozások miatt 
Előadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető 
 

A Szociális és egészségügyi bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Zoltánné: a Szociális és egészségügyi bizottság ülésén tájékoztatást kaptunk arról, 
hogy a társulás tanácsa a mai napon tárgyalta a megállapodás módosítását és elfogadta azt. 
 
Polics József: valójában Szászvár és Vékény települések orvosi ügyeletünkhöz történő 
csatlakozása a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelethez április 1. napjával, ami szükségessé 
teszi a társulási megállapodás módosítását. A májusi vagy a júniusi testületi ülésen – ahogy az 
a határozati javaslatban is jelzésre került – ismételten a Tisztelt Testület elé kerül majd 
hasonló tárgyú előterjesztés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többséggel 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
    
 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

37/2016. (III. 30.) sz. határozata 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásának módosítása az orvosi ügyelethez  

történő csatlakozások miatt 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Szociális és egészségügyi bizottság, 
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának az orvosi 
ügyelethez történő csatlakozások miatti módosítását megvitatta. 
 

1. A Képviselő-testület támogatja Szászvár nagyközségnek és Vékény községnek az 
UNIMEDKER Kft. által biztosított háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelethez való, a 
további tagönkormányzatokra irányadó, azonos feltételekkel való csatlakozását 2016. 
április 1. napjával. 

 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

2016. április 1-től hatályos társulási megállapodását az 1. számú mellékletben foglalt 
tartalommal.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  



 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat és 

az UNIMEDKER Kft. között a felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti szolgálat 
biztosítása tárgyában kötött szerződést a változásoknak megfelelően aktualizálja.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
  



1. sz. melléklet 
 
 

 

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA  

2016. 
 
 
 

 

 
 
 
 
         
       ……………………….. 
               Polics József 
           elnök 

 

 



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 az önkormányzati feladat- és hatáskörének 

hatékonyabb, célszerűbb ellátása az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodást adja ki: 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.) A Társulás neve, székhelye: 

 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 
 
2.) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza a társulás tagjainak nevét, székhelyét 
és képviselőjét. 
 
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, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 
gazdálkodó szerv, mely a Társulási Megállapodásban megállapított keretek között intézményt, 
vagy más szervezetet alapíthat. A gazdálkodási feladatok adminisztratív teendőinek 
elvégzésével Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetét bízza meg, külön 
megállapodásban foglaltak alapján.  
 
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: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat (továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat), Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ), Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde (továbbiakban: Szilvási 
Bölcsőde), melynek valamennyi alapítói joga a Társulás Tanácsát illeti meg.  A Társulás által 
alapított intézményeket a 3. számú melléklet tartalmazza.  
 
8.) E megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásában a Társulás 
települései együttműködnek.  

 



 
II.  
 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
 
A Társulás célja az önkormányzati önállóság fejlesztésének elősegítése, a térség települései 
együttműködésének előmozdítása, valamint a térség érdekeinek a településfejlesztési 
fórumokon való képviselete. Komló és térsége települései, helyi önkormányzatai 
együttműködésének, összefogásának szervezése, összehangolása, a térség halmozottan 
hátrányos helyzetéből 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 
résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő 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, 

- kiegészítő alapellátási szolgáltatások (központi orvosi ügyelet), 

- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, 

- szociális alapellátás: 

o idősek nappali ellátása, 

o házi segítségnyújtás, 

o jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

o étkeztetés, 

o szociális szakellátás, 

o családok átmeneti otthona, 

o hajléktalanok átmeneti szállása, 

- belső ellenőrzés, 

- informatikai szolgáltatás, 

- tűz- és munkavédelem, 

- közművelődési feladatok - Közkincs kerek-asztal, 



- sport- és ifjúsági feladatok, 

- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), 

- gyepmesteri feladatok ellátása. 

 
E pontban meghatározott feladatellátása során: 

- szakmai és komplex program előkészítő, 

- javaslattevő, 

- programmenedzselő, 

- koordináló, 

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

 
 
 
 
 

III. 
 

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 
 

 
Területfejlesztési feladatok 

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

Egészségügyi feladatok 
 
1.) A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a térség 
egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének 
romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer működtetése az egészségre 
ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 
 



2.) A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése, 
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, Szászvár, Vékény. 
 
 3.) A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. 
 

Szociális és gyermekjóléti feladatok 
 
1.) A Társulás Tanácsa megalapította a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményeit 2007. január 1. napjával.  
A Társulás Tanácsa által 2010. július 1. napjával megalapításra került a Szilvási Bölcsőde.  
 
Ezekben az intézményekben biztosítja a szociális alap- és szakellátást, valamint a gyermekek 
napközbeni ellátását a társulás valamennyi tagönkormányzata részére.  
 
A család és gyermekjóléti szolgálat keretében ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ai, valamint a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti feladatokat a Társulás 
közigazgatási területén található közös önkormányzati és polgármesteri hivatalok részére. 
 
A család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait, 
a járásszékhely településen külön szakmai egységben, illetve a Gyvt. 39. § (3a) bekezdése és 
40/A. §-a szerinti feladatokat, továbbá a közvetítői tevékenységet is a Komlói járás 
közigazgatási területére kiterjedően. 
 
2.) Fenti intézmények alapítói jogokkal felruházott irányító szerve a Társulás Tanácsa, az 
összes irányítói jogot a Társulás Tanácsa gyakorolja felettük. 
 
3.) A Társulás Tanácsa felhatalmazta Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy 
a személyes gondoskolást nyújtó ellátásokról, illetve a gyermekjóléti alapellátásokról, és azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson - a szociális 
törvény 92. § (2) bekezdés¸ illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény előírásai figyelembe vételével.  
 

4.) Megállapodás útján ellátott feladatok: 

• A Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett időskorúak 
ápolást, gondozást nyújtó otthonában (7300 Komló, Liliom u. 9.) a Társulás 
közreműködésével elhelyezést biztosítanak. A Társulás tagjai e feladatellátás 
alapelveként rögzítik, hogy kizárólag az igénylő lakhelye szerint illetékes 
tagönkormányzat képviselő-testületének beutaló határozatával, a feladatellátó 
intézmény beutalási rendszere szerinti eljárás alapján biztosítható ellátás, amennyiben 
az illetékes képviselő-testület a szükséges többletfedezetet a Társulás részére 
biztosítja, mely a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett 
idősek 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 működtetési 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 főre 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 ellenőrzését. A szakmai felügyeletet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Szilvási Bölcsőde tekintetében Komló Város 
Önkormányzata jegyzője látja el. 
 
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 Szászvár 
Nagyközség Önkormányzatáé. (7349 Szászvár, Bányász tér 1.; 676 hrsz.) 
Az épületek és berendezéseiknek tulajdonjoga az Egyházaskozári mikro-körzet tekintetében 
az Egyházaskozári Önkormányzaté. (7347 Egyházaskozár, Fő 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, Egyházaskozár Önkormányzata a 
feladat-ellátásához leltár szerint biztosítja. 
 

 
Ellenőrzési feladatok 

 
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége ellátja a társult önkormányzatoknál a 
belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, 
pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, informatikai rendszerellenőrzéseket 



végeznek. A belső ellenőrzési feladat a társulás által kötelezően vállalt közszolgálati 
tevékenység. 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött 
szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 
 
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége a társult önkormányzatok 
vonatkozásában ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, ellenőrzést végezhet a helyi 
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi 
irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, 
a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott 
támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. 
 
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége: 
 

• Elkészíti és aktualizálja a Társulás önkormányzataira vonatkozó Belső 
ellenőrzési kézikönyvet. 

• Kidolgozza a társult önkormányzatok éves ellenőrzési terveit (éves és stratégiai 
ellenőrzési tervek), kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli 
ellenőrzések figyelembevételével. 

• Elkészíti és végrehajtja az ellenőrzési programot és a kapcsolódó 
dokumentumokat. 

• Kiválasztja az ellenőrzési módszereket. 

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

• Nyomon követi az intézkedéseket, utóvizsgálatot végez. 

• Elkészíti az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéseket. 

• A belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység 
végrehajtásába nem vonható be. 

 
 

Munka és tűzvédelmi feladatok 
 
1.) A Társulás Kistérségi Irodájának jogutódjaként a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
látja el a Társulás önkormányzatainál és intézményeinél a munka- és tűzvédelmi feladatokat, 
valamint a munka- és tűzvédelmi oktatást. 
 
2.) Írásba foglalja a munka- és tűzvédelmi eljárással kapcsolatos feladatokat. 
 



3.) Igény szerint elkészíti a munka- és tűzvédelmi eljárással kapcsolatos tájékoztatót, 
beszámolót. 
 
4.) Pályázati lehetőségek 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 működtetését. 
 
2.) A Társulás önkormányzatainál lévő informatikai rendszert működteti. 
 
3.) A pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, és a pályázatot benyújtja a Társulás 
nevében. 
 
 

Közművelődési feladatok 
 

 
1.) A Társulás területén a közművelődési feladatok közös megszervezése. 
 
2.) A közművelődési feladatok térségi ellátásához pályázatok benyújtása. 
 
3.) Közkincs Kerekasztal működetése a Komlói Közösségek Háza Színház- és 
Hangversenyterem szervezésében. 
 
4.) A Közkincs Kerekasztal térségi települései művelődési és művészeti értékeit, 
rendezvényeit, kezdeményezéseit megismerik és megismertetik. 
 

 
Intézmények 

 
1.) A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt tart fenn, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat, működtethet, kinevezi vezetőit. 
 
2.) A kinevezési jogkört a Társulás Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke 
gyakorolja. 
 
3.) A feladat ellátásáról a települési önkormányzatok képviselő-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 rendjétől eltérő feladatellátás módjáról a Társulás és a tagok külön 
megállapodásban rendelkeznek. 
 



6.) A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: 
 
6.1.) A Társulás a tagokat a Társulás fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 
költségekről, a képviselő-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 – 
keletkező különbözetet a Társulás és a tagönkormányzat társulási határozatban foglaltak 
szerint egymás között rendezi. Az egyes tagokat terhelő pénzügyi hozzájárulás összege évente 
kerül megállapításra - tagdíj formájában - a költségvetés elfogadásával egy időben, amelyről a 
Társulás Tanácsa határozatban dönt. A Társulás tagönkormányzatainak képviselő-testületei 
költségvetési rendeletükben fogadják el a tagdíj mértékét. 
 
6.2.) Az egyes képviselő-testületek a részükre megállapított pénzügyi hozzájárulást a Társulás 
50800142-11068051 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára történő 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 működő sportszervezetek társadalmi kapcsolat 
rendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítésére. 
 
5.) A sport- és ifjúsági rendezvények támogatása a köznevelési intézmények bevonásával. 
 
     

Gyepmesteri feladatok 

A Társulás a jogszabályban foglalt (a jelenleg hatályos jogszabály: 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet) gyepmesteri feladatok ellátását és a gyepmesteri telep üzemeltetését a Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága intézménnyel kötött feladat-ellátási megállapodás útján 
látja el. 
 
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 csatlakozni január 1. 
napjával és július 1. napjával lehetséges. A Társuláshoz való csatlakozásról, a csatlakozás 
tervezett időpontjától legalább 6 hónappal megelőzően kell dönteni, a csatlakozó település 
döntéséről pedig 30 napon belül írásban értesíteni kell a Társulás Tanácsát. 

 
2.) A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott 
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 
 
3.) A tagsági viszony a települési önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján jön 
létre és szűnik meg. Új tag felvételekor (a társuláshoz történő csatlakozáskor) a Társulási 
Megállapodás módosítása szükséges, melyhez szükséges a társulásban részt vevő 
önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott határozata. 
 
4.) A Társulásban az önkormányzatot a képviselő-testület által delegált tag képviseli. A 
delegált tag helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.  
 
5.) A képviselő-testület által delegált tag évente egy alkalommal beszámol a képviselő-
testülete részére a Társulás működéséről.  
 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 
1.) A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó határozata 
megküldésével az év végén kiválhat. 
 
2.) A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a 
Társulás képviseletét ellátó személynek írásban bejelenteni. 
 
3.) A társulási tagság megszűnik, 

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 

- jogszabályban előírt rendelkezés folytán, 

- ha a Társulás Tanácsa a Társulás megszűnését kimondja, s azt a 
Társulást képező települések képviselő-testületei megerősítik 
határozatukkal, 

- Társulás Tanácsa minősített többséggel felmondja. 

4.) Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő 
támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét, vagy a Társulás felé fennálló egyéb 
kötelezettségét nem teljesíti. 
 
5.) Tag kizárása 

• A Társulás Tanácsa minősített többséggel dönt a Társulásból történő kizárásról, 
amennyiben bármely tag a Társulás működését ellehetetleníti, vagy megakadályozza. 



• A Társulás Tanácsa kizárhatja azonnali hatállyal azon tagját, aki a Társulási 
Megállapodás jóváhagyásához, módosításához szükséges képviselő-testületi döntését a 
Társulás Tanácsának határozatában meghatározott határidőig 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 Társulás Tanácsát a Társulás tagjai által 
delegált tagok alkotják. A Társulás Tanácsában minden tag egy teljes értékű szavazattal 
rendelkezik. A Társulás Tanácsa döntéseit határozattal hozza.  

 
 

A TÁRSULÁS ELNÖKSÉGE  
 
1.)  A Társulás Elnöksége háromtagú. A Társulás Elnökségének vezetője az elnök, tagjai a két 
alelnök. 

 
2.) A Társulás Elnökét a Társulás Tanácsa saját tagjai sorából, az önkormányzati ciklus 
idejére választja meg. A Társulás Elnöke szervezi a Társulás munkáját. 

 
3.) A Társulás Elnökségének ülését a Társulás Elnöke vezeti. Az Elnökség feladatait a 
Társulás Elnöke osztja ki, rendelkezik a felelősökről és a határidőkről. 
 
4.) A Társulás bankszámlája felett a Társulás Elnöke teljes jogkörrel önállóan, a két alelnök 
együttesen rendelkezik. 

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

 
2.) A Társulás Elnökének feladata: 

- képviseli a Társulást, 

- ellátja a kötelezettségvállalási, utalványozási, kiadmányozási 
jogosítványt, 



- előkészíti, összehívja és vezeti a Tanács üléseit, 

- érvényt szerez az SZMSZ szabályainak, 

- elkészítteti a Társulás működéséhez szükséges szabályzatokat. 

 
 

A TÁRSULÁS ALELNÖKEI 
 

A Társulás Tanácsa – a Társulás Elnökének 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 TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK BIZOTTSÁGAI 

 
1.) A Társulás Tanácsa előkészítő, szervező, javaslattevő és ellenőrzési hatáskörrel ágazati, 
szakmai és eseti bizottság létrehozásáról dönt. 

 
2.) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a tanács tagjai közül kell megválasztani. A 
Társulás Elnöke és az alelnökök bizottságnak nem lehetnek tagjai, a bizottsági elnök más 
bizottságnak nem lehet tagja. 
 
3.) A Társulás Tanácsának tagját legfeljebb két bizottság tagjának lehet megválasztani. 
 
4.) A bizottságok elnökeit és tagjait díjazás nem illeti meg a bizottságban végzett 
munkájukért. A Társulás Elnöke írásban engedélyezheti az indokolt és igazolt költségek 
megtérítését. 
 
5.) A bizottságok előkészítik a Társulás Tanácsának döntéseit, ellenőrzik a döntések 
végrehajtását.  
 
6.) A bizottság tevékenységi körébe tartozó ügyben előterjesztés 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 rendelkező szervezeteket. 

 
11.) A Társulás Tanácsa az alábbi bizottságokat hozza létre: 
 



- Területfejlesztési Bizottság 

- Humánszolgáltató Bizottság 

- Pénzügyi Bizottság 

- Jegyzői Kollégium 

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

 
14.) A bizottságok külső tagja csak a térség valamely településén állandó lakcímmel 
rendelkező személy lehet. 

 
15.) A Bizottság működésére – e fejezetben foglalt eltérésekkel – a Társulás Tanácsának 
működésére vonatkozó szabályok az irányadók. 
 

V. 
 

A társulási szervek működése 
 

A Társulás Tanácsának ülései 
 

1.) A Társulás tagjainak a száma: az 1. sz. mellékletben meghatározott 21 önkormányzat. 
 
2.) A Társulás Tanácsa a Társulás döntéshozó szerve. 
 
3.) A Társulás önálló jogi személy. A társulási feladat- és hatáskörök a Társulás Tanácsát 
illetik meg. A Tanács feladatai és hatáskörei a Társulás Elnökségére átruházhatók. 
A Társulás Tanácsa hatásköréből nem ruházható át:  
 

- egyhangú döntést igénylő kérdések, 

- kinevezések, megbízatások adományozása, visszavonása, 

- intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése. 

 
4.) A Társulás Tanácsa rendes üléseit szükség szerinti számban, de évente legalább 6 
alkalommal tartja a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében. 
 
5.) A Társulás Tanácsa rendes üléseit a Társulás Elnöke hívja össze. A Társulás Elnökének 
akadályoztatása esetén az alelnökök jogosultak az ülés összehívására. Együttes 
akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök hívja össze. Az ülés meghívóját és az 
előterjesztéseket a Társulás Tanácsa tagjainak, az SZMSZ-ben meghatározott tanácskozási és 
konzultációs joggal rendelkező meghívottaknak, továbbá a részvételi joggal jelenlévőknek 
olyan időpontban kell megküldeni, hogy az ülés előtt 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. 
 
7.) A Tanács Elnöke - a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezésére - 
köteles a Társulás Tanácsa ülésének összehívására. 
 
8.) A Társulás Tanácsa üléseire meg kell hívni: 

a.) a Társulás Tanácsának tagjait, akik szavazati joggal vesznek részt a Társulás 
Tanácsa ülésein,  

 b.) a Megyei Kormányhivatal vezetőjét, 
 c.) Komló Város Jegyzőjét. 

 
 

A TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK DÖNTÉSHOZATALA 
 
 
1.) A Társulás Tanácsának ülései fő szabályként nyilvánosak. 
 
2.) A Társulás Tanácsa zárt ülést tart: 
 

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

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

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

Zárt ülés tartása esetén az ülésen a Társulás Tanácsának tagjai, továbbá meghívása esetén a 
Társulás Tanácsának munkaszervezeti feladatait ellátó munkatársak, az érintett és a 
szakértő 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 rendelkező tagok 
több mint a fele (11 fő) 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 jelenlévő képviselők több mint a felének egybehangzó igen 
szavazata szükséges, amely annyi tag igen szavazatát jelenti, ami eléri az általuk képviselt 
település lakosságszámának egyharmadát. Szavazategyenlőség esetén a Társulás Elnöke vagy 
az őt képviselő személy szavazata dönt. 
 
8.) Minősített többség szükséges a Társulás Tanácsának döntésekor: 

• A térség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – 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, 

• sürgősségi indítványhoz, 

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

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

• tag kizárásához, 

• abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz. 

 
9.) Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen 
lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a 
felét. 
 
10.) A döntéshozatalból kizárt az a tag, vagy képviselője, akit, vagy akinek hozzátartozóját az 
ügy érinti. Az érintettséget a tag köteles bejelenteni. 
 
11.) A döntésből kizárt tagot a jelenlét szempontjából figyelembe kell venni, nevét a 
jegyzőkönyvben 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 Társulás Tanácsa minősített többséggel ezt ügyrendi 
kérdésként jóváhagyja. A titkos szavazás lebonyolítása háromtagú eseti bizottság feladata. 
 
15.) Titkos szavazásnál a szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. 
 
16.) A szavazás rendje:  



• A Társulás Elnöke az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati 
javaslatot egyenként megszavaztatja. 

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

• A feltett elnöki kérdésre történő szavazás sorrendje: először az igennel, majd a 
nemmel válaszolók., végül tartózkodók. 

• A szavazás eredményének megállapítása után a Társulás Elnöke kihirdeti az 
eredményt. 

 

17.) A Társulás Tanácsának határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – 
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni és következők 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, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Szilvási Bölcsőde alapítói és irányítási joga magában 
foglalja az alábbiakat: 
 

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

• gondoskodik a települési önkormányzatok támogatása megállapításáról, 

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

•  ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét, a gesztor önkormányzat 
közreműködésével, 

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

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

• gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről, 

•  az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, 



• gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról,  

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

• ha működés ellenőrzése során jogszabálysértést tapasztal, gondoskodik annak 
megszüntetéséről, 

• a települési önkormányzatok képviselő-testületeit a határozati kivonattal értesíti az 
intézmény működését érintő döntésekről, 

• az intézmény szakmai felügyeletét ellátó gesztor önkormányzattal kapcsolatot tart. 

 

VII . 
 

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 
 
1.) A Társulás jelen Társulási Megállapodásában vállalt tevékenységek, feladatok 
megszervezését és végrehajtását a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és Komló Város 
Önkormányzata látja el.  
 
 
2.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal feladata: 
 

• A Társulás Tanácsa döntéseinek előkészítése, végrehajtása, a feladatok megvalósítása. 

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

• A Társulás Tanácsa elé kerülő előterjesztések elkészítése. 

• A Társulás Tanácsa és szervei ügyviteli feladatainak ellátása. 

• A Társulás Tanácsa üléseiről a jegyzőkönyvek elkészítése. 

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

• A tagönkormányzatok munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása. 

• A térség kommunikációs és informatikai feladatainak ellátása. 

• A Társulási Megállapodásban és jogszabályban előírt 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, ellenőrzi azok 
megvalósítását; 

o pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 

o a térségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt 
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi 
területéről 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 érintő intézkedéseit illetően; 

o közreműködik a térségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

o forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához; 

o képviseli a térséget területfejlesztési ügyekben; 

o koordinálja a térségben működő társulások és már – a területfejlesztésben érdekelt 
– szervezetek együttműködését, együttműködik 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 elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések 
szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

o véleményt nyilvánít a térségi megbízott kiválasztásával szemben. 

 
3.) Komló Város Önkormányzat feladata: 

A tagönkormányzatok belső ellenőri feladatainak ellátása. 
 
 

VIII. 
 

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

biztosítanak 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 ellenőrzését a Pénzügyi Bizottság látja el. 

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

támogatásából képződik. A vagyon szaporulata a Társulást illeti meg. A Társulás 
intézményeinek megszűnése 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 elősegíti: 

- az önkormányzatok közszolgáltatásainak biztosítását, 

- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, 

- a települések összehangolt fejlesztéséhez és működéséhez az anyagi 
eszközök hatékonyabb felhasználását. 

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

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

 
6.) A tagdíjat és a tagdíjon kívüli egyéb – a Társulás folyamatos működtetéséhez szükséges - 

pénzügyi fedezetet a Társulás tagjai lakosságszámuk arányában, illetve külön 
határozatban, megállapodásban rögzítettek szerint köteles megfizetni a Társulás részére. 
Amennyiben a tagok nem bocsátják a Társulás rendelkezésére a hozzájárulást a megadott 
határidőn túl, kétszeri, határidővel történő fizetési felszólítást követően sem, a Társulás 
jogosult azonnali beszedési megbízással leemelni. (Az azonnali beszedési nyilatkozat a 
jelen megállapodás melléklete). 

 
A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban 
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. A kizárást 
megelőzően a Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával 
kezdeményezheti azon önkormányzatok részére nyújtott szolgáltatás megszüntetését, amely 
három hónapja fennálló legalább ötszázezer forint, illetve a fizetési kötelezettsége 50 %-ának 
megfelelő összegű lejárt tartozása van és fizetési haladékot nem kért a hátralék megfizetésére. 
A fizetési haladékot a fizetési határidő lejáratát követően három munkanapon belül 
kérelmezhet a fizetésre kötelezett a Társulás Elnökétől. A fizetési haladék időtartamára 
vonatkozóan a Társulás Elnöke egyeztetést folytat a fizetési haladékot kérő 



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 igényléséből kizárhatja a Társulás tagjainak több 
mint fele minősített többséggel hozott határozatával. 
 
7.) A Társulás a vagyonát tervezett céljai megvalósításához használhatja fel. 

 
8.)  A Társulás a többcélú kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott 

vagyont – az aktiválást követően - ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében 
5 évig nem idegenítheti el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik 
szükségessé és az abból származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás 
ellátásnak fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az 
értékesített vagyon kapcsolódott, vagy az adott közszolgáltatás térségi szintű ellátásának 
fejlesztési szükségleteire fordítja. 

 
9.) Az adott közszolgáltatás térségi szintű ellátásának megszűnése esetén, a támogatással 

létrehozott térség tulajdonát képező 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 Társulás Tanácsa önállóan, költségvetési határozatban 

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

végezheti. 
 

IX. 
 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 
A Társulás megszűnik, amennyiben tagjainak a száma a megállapodásban szereplő tagok 
felére csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri el a térség 
lakosságszámának 60 %-át.  
 
A Társulás megszűnik: 

a./ a tagok közös megegyezésével 
b./ a bíróság jogerős döntése alapján 

 



1.) A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással a megszűnéstől számított 6 hónapon 
belül elszámolnak. A megszűnéskor meglévő vagyont a Társulás Tanácsa értékesíteni 
köteles. A fennmaradó vagyont a tagok egymás közt megosztják a megszűnés évét 
megelőző 5 évben általuk befizetett hozzájárulás arányában. 

 
2.) Amennyiben a megszűnés időpontja és a megalakulás időpontja közt 5 év még nem telt el, 

a fennmaradó vagyon felosztása a tagok által a megszűnésig teljesített hozzájárulás 
arányában történik. 

 
3.)  A Társulás megszűnése esetén a vagyoni kötelezettségek (vagyoni hátrány) tekintetében a 

társult tagok évi hozzájárulásuk arányában állnak helyt. 

 
4.) Amennyiben az adott feladat többcélú kistérségi társulásban történő ellátása három éven 

belül megszűnik (a támogatási megállapodás aláírását követően) – kivéve, ha a feladat 
jogszabály által kerül megszüntetésre – úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatást 
kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 

 
5.) A számlát kezelő önkormányzat a támogatás felhasználásáról – a mindenkori zárszámadás 

keretében, a támogatás felhasználásáról kötött megállapodás szerint – köteles elszámolni. 

 
X. 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
 
1.) A Társulás működésének ellenőrzését Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési 

egysége látja el. 

 
2.) A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 

között – a Társulás Elnöksége előtt – tárgyalásos formában egyeztetni. Eredménytelen 
egyeztetést követően a tagok a bírósághoz fordulhatnak. 

 
3.) A tagok e Társulási Megállapodásban eredő vitáik esetére kikötik a Komlói Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét. 

 
4.) A Társulási Megállapodás módosításához szükséges a társulásban részt vevő 

önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott 
határozata. 

 



5.) Komló Város Önkormányzata igényli a központi költségvetési támogatást. A támogatás 
beérkezését követő napon az önkormányzat átutalja a Társulás számlájára. 

 
Hatályba lépés: A jelen Társulási Megállapodás rendelkezései 2016. április 1. napjával 
lépnek hatályba, mellyel egyidejűleg a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása valamennyi korábbi módosítása hatályát veszti. 
 
 
 
K o m l ó, 2016. március 30. 
 
 

  



A Társulási Megállapodás mellékletei 

 

 

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

2. számú melléklet: Települések lakosságszáma 

3. számú melléklet: Társulás Intézményei 

4. számú melléklet: Azonnali beszedési nyilatkozat 

 



1. sz. melléklet 
KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS ÖNKORMÁNYZATAI 
1. BIKAL KÖZSÉGI  

ÖNKORMÁNYZAT 
7346 BIKAL, KŐMŰVES JÓZSEF  

ZRÍNYI U. 2. POLGÁRMESTER 

2. BODOLYABÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

7394 BODOLYABÉR, PATAKI SÁNDORNÉ  

PETŐFI U. 21. POLGÁRMESTER 

3. EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉG 7347 EGYHÁZASKOZÁR, WEISZ KORNÉLIA 

ÖNKORMÁNYZAT FŐ TÉR 1. POLGÁRMESTER 

4. HEGYHÁTMARÓC KÖZSÉG 7348 HEGYHÁTMARÓC, VARGA LÍVIA 

ÖNKORMÁNYZATA HUNYADI U.71. POLGÁRMESTER 

5. HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI 7694 HOSSZÚHETÉNY, DR. CSÖRNYEI LÁSZLÓ  

ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÚT 166. POLGÁRMESTER 

6. KÁRÁSZ KÖZSÉGI  7333 KÁRÁSZ, LÉP PÉTER 

ÖNKORMÁNYZAT  PETŐFI U. 36. POLGÁRMESTER 

7. KÖBLÉNY KÖZSÉGI 7334 KÖBLÉNY, KLESCH CSABA 

ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH TÉR 1. POLGÁRMESTER 

8. LIGET KÖZSÉGI 7331 LIGET, VARGÁNÉ SZABÓ 
GABRIELLA 

ÖNKORMÁNYZAT JÓZSEF A. U. 9. POLGÁRMESTER 

9. MAGYAREGREGY 7332 MAGYAREGREGY, FÜLÖPNÉ RÁKOSA 
ILDIKÓ 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 73. POLGÁRMESTER 

10. MAGYARHERTELEND 7394 MAGYARHERTELEND, SZELEDI KATALIN 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 46. POLGÁRMESTER 

11. MAGYARSZÉK  7496 MAGYARSZÉK, KÁRPÁTI JENŐ 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 51. POLGÁRMESTER 

12. MÁNFA 7304 MÁNFA, HOHN KRISZTINA 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FÁBIÁN B. U. 58. POLGÁRMESTER 

13. MÁZA 7351 MÁZA, PECZE GÁBOR 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KOSSUTH U. 24. POLGÁRMESTER 

14. MECSEKPÖLÖSKE 7305 MECSEKPÖLÖSKE, PAPP ISTVÁN 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZABADSÁG U. 21. POLGÁRMESTER 

15. OROSZLÓ KÖZSÉG 7370 OROSZLÓ, MOLNÁR GÁBOR 

ÖNKORMÁNYZATA PETŐFI U. 29. POLGÁRMESTER 

16. SZALATNAK 7334 SZALATNAK, BREGÓ JÁNOS 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BÉKE U. 3-5. POLGÁRMESTER 

17. SZÁSZVÁR  7349 SZÁSZVÁR, DUNAI PÉTER 

NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

MÁJUS 1. TÉR 1. POLGÁRMESTER 

18. SZÁRÁSZ KÖZSÉG 7184 SZÁRÁSZ, SIMON PÉTER 

ÖNKORMÁNYZAT PETŐFI U.20. POLGÁRMESTER 

19. TÓFŰ 7348 TÓFŰ, WALKE ZSOLT 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 18. POLGÁRMESTER 

20. VÉKÉNY 7333 VÉKÉNY, ENDRÓDI TIBOR 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FŐ U. 51. POLGÁRMESTER 

21. KOMLÓ  7300 KOMLÓ, POLICS JÓZSEF 

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSHÁZ TÉR 3. POLGÁRMESTER 

 



2. sz. melléklet 
LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 

 
 

Sorszám Település neve 2015 

1. 
Komló 

 25 522 

2. 
Mánfa 

 829 

3. 
Kárász 

 348 

4. 
Szalatnak 

 326 

5. 
Vékény 

 149 

6. 
Szászvár 

 2 446 

7. 
Hegyhátmaróc 

 160 

8. 
Egyházaskozár 

 795 

9. 
Szárász 

 43 

10. 
Tófű 

 143 

11. Bikal 745 
 

12. 
Máza 

 1259 

13. 
Köblény 

 233 

14. 
Bodolyabér 

 241 

15. 
Hosszúhetény 

 3 360 

16. 
Liget 

 416 

17. 
Magyaregregy 

 763 

18. 
Magyarhertelend 

 677 

19. 
Magyarszék 

 1072 

20. 
Mecsekpölöske 

 426 

21. 
 

Oroszló 323 

  
Összesen 

 
40 276 

 
 



3. sz. melléklet 
 

 
A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEI 

 
 
 
1.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

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

 
 
2.) Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 

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

   7300 Komló, Kazinczy u. 2-4. 
   7347 Egyházaskozár, Fő tér 9. 
    
 
3.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde 

Székhely: 7300 Komló, Függetlenség u. 28. 



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 működési hozzájárulás jogcímén – jogosult 

azonnali beszedési megbízást benyújtani a mindenkori banki alapkamattal növelt tőketartozás 

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, 20.... ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….  ……………………………………… 
Számlavezető pénzintézet    Számlatulajdonos 
 
 
  



Záradék: A Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyták. 
 

Önkormányzat 
megnevezése 

Jóváhagyó határozat száma Képviselő  
aláírása 

 
Bikal Község 
 

  

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 
 

  

Oroszló Község 
 

  

Szalatnak Község 
 

  

Szászvár Község 
 

  

Szárász Község 
 

  

Tófű Község 
 

  

Vékény Község 
 

  

Komló Város 
 

  

 
      K.m.f. 
 
 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 



5. sz. napirend 
Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása 
Előadó:    Polics József   polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Szarka Elemér József: nagy örömmel tárgyalta a bizottság az előterjesztést, hiszen immár 
harmadízben kerül a képviselő-testület elé a pályázat. 
 
dr. Barbarics Ildikó: már bizonyos tekintetben a bizottsági ülésen is említésre került, de 
szeretné pontosítani, hogy azon a részen, ahol az úgynevezett nyitott kerékpársáv lesz, ott az 
úttestnek azon a szakaszán történik-e valamilyen változtatás, adott esetben szélesítés, vagy a 
kerékpársáv egész egyszerűen felfestéssel leválasztásra kerül az úttestből. 
 
Pista József: az a kérdése, hogy a trafóháztól lefelé a sikondai elágazásig, tehát a Kalamár-
féle teleknél lesz-e a kerékpárút? Ha igen, az önkormányzat visszaveszi-e a telket, amit 
tudomásom szerint korábban eladott a vállalkozónak? 
 
Polics József: a nyitott kerékpársáv egy elfogadott forma, bizonyos forgalmi egyenértéket 
meg nem haladó utaknál engedélyezett, erre vonatkozóan jogerős építési engedéllyel 
rendelkezik az önkormányzat. Kerékpár emblémával vagy sárga színű felfestéssel lesz 
jelezve, 1,25 vagy 1,30 méter szélességben. Ez nemcsak a sikondai utat, hanem a Mecsekfalui 
utat, a Mikszáth Kálmán utcát és lefelé a Pécsi utat is érinti. A Tóparti út bejövő, felújított 
szakasza is vegyes forgalmú út lesz. Ez sok településen bevett gyakorlat, akár az Alföldön, de 
Budapesten és a Balaton körül is. Az út a Fülemüle út, Fürj köz vonalától a Mecsekfalui útig 
önkormányzati tulajdonú telkekre lett megtervezve. Ahogy azt a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság elnöke említette, ez már a harmadik eset, hogy a pályázat 
benyújtásra kerül: az elmúlt év őszén már a KÖZOP-os pályázat keretében kitűzésre került az 
út tengelye, a kollégák megkezdték a terület előkészítését például a bozótok irtásával. Az a 
tapasztalat, hogy a telekhatárt jelző kerítések és a jogi határok nem esnek egybe, de reményei 
szerint a pontos kitűzés során sem válik szükségessé telek visszavétele, ilyen költség nem is 
szerepel a pályázat költségvetésében. Az engedélyek és a tervek önkormányzati területre 
vonatkoznak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
egyszerű többséggel 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

38/2016. (III. 30.) sz. határozata 
 

Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Kerékpárút építésére 
vonatkozó pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést. 
 



1.) A Képviselő-testület a TOP-3.1.1-15 pályázati konstrukció keretében jóváhagyja a 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” 
című pályázat benyújtását legfeljebb bruttó 235.038.900,- forint beruházási 
összköltséggel. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
és a szükséges dokumentumok aláírására. 
 

2.) A képviselő-testület a pályázati menedzsment lebonyolítására a 272/2014.(XI.5.) 
Korm. rendelet alapján a Baranya Megyei Önkormányzattal kíván együttműködési 
megállapodást kötni. 
Felhatalmazza a polgármestert a Baranya Megyei Önkormányzattal az 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 

összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, a 
pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten megtárgyalja. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

6. sz. napirend 
TOP-1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos 15/2016. (II.18.) és 33/2016. 
(III.3.) határozatok módosítása 
Előadó:    Polics József   polgármester 
 
 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
elfogadásra javasolja. 
 
Szarka Elemér József: együttes ülésen tárgyalta a bizottság az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja. Kiemelte, hogy három ponton módosulnak a korábban tárgyalt határozati 
javaslatok: az ÁFA miatt a 420 millió forintos beruházási összeg 500 millióra emelkedik, a 
képviselő-testület a pályázat menedzsment lebonyolítására a Baranya Megyei 
Önkormányzattal kíván együttműködési megállapodást kötni és az önerőt központi forrásból 
megkapjuk, önerőre nincs szükség. 
 
Pista József: kérte a polgármestert, hogy vázolja, hogy az 500 millió forintos beruházási 
összeg mit takar. 
 
Polics József: 300 millió forint plusz ÁFA az építési költség. Kérdezte Pista József képviselő 
urat, hogy részletesen kívánja-e a költségek felsorolását, egyben emlékezteti a képviselő-
testületet, hogy a részletes anyag a korábbi testületi ülésen már tárgyalásra került. 
Teljes belső és külső rekonstrukció, energetikai korszerűsítés, részleges akadálymentesítés, a 
már korábban jelzett Sík-féle ingatlan megvásárlásának költsége, külterületi eladórészek 
korszerűsítése, teljes környezetrendezés támfalakkal, parkolókkal, vízelvezetéssel, 
útburkolatokkal, növényesítéssel adják ki az építési költségeket. Ehhez jönnek a kapcsolódó 
költségek: a projektmenedzsment, a közbeszerzés, a műszaki ellenőrzés és tervezés költsége. 
Egyetlen pontban volt bizonytalanság: az ÁFA-ban. Többféle megközelítés is van és a mai 



napig nem kapott az önkormányzat egyértelmű választ. Korábban, amikor a 420 millió 
forintos változat bekerült a képviselő-testület elé, akkor az építési költség nettó módon, míg 
az egyéb kapcsolódó költségek bruttó módon voltak megjelenítve. Ismét kiemelte, hogy a mai 
napig nem érkezett egyértelmű válasz a kérdésben, így az önkormányzat számára az a 
legkedvezőbb, ha a legrosszabb helyzetre készülve maximum 500 millió forintos pályázat 
kerül benyújtásra. Ha ennél részletesebb kimutatást kér képviselő úr természetesen azt is a 
rendelkezésére tudja bocsátani. 
 

Pista József: azért tette fel a kérdést, mert ugyan sok minden elhangzott már a korábbiakban 
(például a Sík-féle adásvétellel kapcsolatban), pontos számokról nem esett szó. Másrészt 
pedig ez az ötvenes években épült volt kenyérgyár épülete és emlékei szerint szinte tízévente 
felújításra kerül. Kicsi a belső tere, ezen nem lehet változtatni. Nagyobb piac esetén az árusok 
túlnyomó többsége a kültérre kényszerül. Az 500 millió forintos összeget, azaz 420 millió 
forint plusz ÁFA összeget nagyon magasnak tartja. Valóban sok minden elhangzott a 
korábbiakban, de konkrétumokat szeretne tudni: például, hogy a vállalkozótól megvásárlására 
kerülő, elég rossz állapotban lévő épület mennyibe fog kerülni, mi a cél a megvásárolt 
épülettel stb. Kibővül-e esetleg a piac? 
 

Polics József: csak a pontosság kedvéért jegyezi meg, hogy a XX. Kodály Zoltán 
Gyermekkórus Fesztiválra lett felújítva az épület tornya, ezen kívül az épületen a szükséges és 
soron következő felújítási munkák (még sok esetben azok sem, gondolok itt a beázások 
okozta károkra) lettek elvégezve. Az elmúlt hat évben nagyobb összeget biztosan nem 
fordított vásárcsarnok épületére az önkormányzat. A vásárcsarnok előtti térburkolat 1994-
1998. között újult meg, az épületen komolyabb állagmegóvást 2010-ben, 6 millió forintos 
költséggel végeztek. A szilvási kanyarból az épületre tekintve látható igazán, hogy milyen 
nagy a probléma. Az épület belső tere valóban nem lesz nagyobb, azonban a külső elárusító 
helyek a XXI. századnak megfelelő színvonalon lesznek kialakítva. Ez a költségbecslés egy 
erősebb, vázlatszintű dokumentációból került összeállításra és előzetesen egyeztetésre került a 
kereskedők képviselőivel is. Ingatlan-vásárlásra a pályázati kiírás a költségek 2 %-át teszi 
lehetővé, tehát a vételár azt nem haladhatja meg. A 4. számú határozati pontban is kiemelésre 
került, hogy ha a részletes pályázati dokumentáció összeállítása során bármilyen változás lesz, 
ami befolyásolja a költségeket, az előterjesztés ismételten visszakerül a képviselő-testület elé. 
Sikeres pályázat esetén az első mérföldkő másfél éven belül az engedélyezési terv és 
tenderdokumentáció összeállítása. Ha abban valami változás következik be, ugyancsak 
visszakerül az előterjesztés a testület elé, illetve akkor a kereskedőkkel is további 
egyeztetések válnak szükségessé. A jelenlegi pályázati rendszerben (a korábban tárgyalt 
kerékpárutas pályázat kivételével, ahol engedélyezési szintű terv van és pontosan lehet tudni, 
hogy hány méter nyitott kerékpárút lesz, hány méter kerül bővítésre, hány méter új szakasz 
lesz) még sok a nyitott kérdés, a későbbiek során többször vissza kell hozni a képviselő-
testület elé ezeket az előterjesztéseket. 
 

Pista József: elnézést kért, hogy rosszul emlékezett a dátumokra.  
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
egyszerű többséggel 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

39/2016. (III. 30.) sz. határozata 
 



TOP-1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos 
15/2016. (II.18.) és 33/2016. (III.3.) határozatok módosítása 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „TOP-1.1.3-15 számú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés” című pályázattal kapcsolatos 15/2016. (II.18.) és 33/2016. (III.3.) 
határozatok módosítása” tárgyú előterjesztést. 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 
című pályázat benyújtása” tárgyú 15/2016. (II.18.) és 33/2016. (III.3.) határozatai az alábbiak 
szerint módosulnak: 
 

1.) A Képviselő-testület a TOP-1.1.3-15 számú pályázati konstrukció keretében 
jóváhagyja a „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra  „A Komló város 
területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázat benyújtását, 
legfeljebb bruttó 500 millió forint összköltséggel. A képviselő-testület a pályázat 
menedzsment lebonyolítására a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a Baranya 
Megyei Önkormányzattal kíván együttműködési megállapodást kötni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, a 
szükséges dokumentumok aláírására és a Baranya Megyei Önkormányzattal az 
együttműködési megállapodás megkötésére. 
 

2.) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés” című felhívás alapján a támogatást igénylőnek a projekt regionális 
beruházási támogatással érintett elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt 
saját forrással kell rendelkeznie. Ugyanakkor a felhívás önerőre vonatkozó 3.8 pontja 
szerint a biztosítandó önerő központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül Komló 
Város Önkormányzata, mint pályázó részére.  

3.) A Képviselő-testület a 2.) pontban foglaltak figyelembe vételével kéri a teljes önerő 
biztosítását. 

4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 
összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 
önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 
megtárgyalja.  

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

 
A következő napirendet zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 
 
A polgármester az ülést 16 óra 40 perckor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 


