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

2017. május 25-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 13 fő képviselő, Bareithné Benke Nikolett és Hegedüs Norbert 
igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 04 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban 
történik. 
 
Napirend levételére tett javaslatot: a meghívóban szereplő 18. számú „A Baranyai 
Sbau Kft. és a Kalatherm Kft. munkahelyteremtés támogatási ügye” című napirend 
tárgyában. Új 18. számú napirendként javasolta felvenni és szóbeli előterjesztés 
alapján tárgyalni a „Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése” című előterjesztést.  
Az előterjesztések és a határozati javaslat kiküldésre kerültek.  
A további napirendi pontok számozása a meghívóban jelzetthez képest nem változik. 
 
Szavazásra bocsátotta a 18. számú napirend levételét, az új napirendi pont felvételét az 
eredeti napirendi pontokkal együtt, melyet a képviselő-testület kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirend 
 

Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházása, 
valamint tulajdonosi hozzájárulások megadása a Pécsi Egyházmegye részére 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  dr. Udvardy György megyéspüspök  
  Dohóczki Péter gazdasági igazgató 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy kiküldésre került az 
előterjesztés új 1. számú melléklete. A melléklet cseréjét a Pécsi Egyházmegye 
részéről érkezett megkeresés indokolta.  
A bizottságok az előterjesztést a módosítással együtt tárgyalták.  
Bizottsági ülésen az Egyház képviseletében Dohóczki Péter jelezte, hogy az 
előterjesztés előlapján szereplő cím helyesen: 7621 Pécs, Dóm tér 2.  
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 



Pista József alacsonynak tartja a 35 millió forintos vételárat. Úgy látja, hogy az ügyben 
ellentmondás van, és nem érti miért döntött a testület korábban használatról, ha most 
tulajdonba adás szerepel napirenden. Véleménye szerint már korábban is az eladást 
tervezték.  
 
Dr. György Zóra a demográfiai adatokról és az értékbecslésről érdeklődött. 
Megkérdezte, hogy miért csak három osztály érintett a Közösségek Házában való 
átköltöztetésben, és mi lesz a sorsa a többi osztálynak, valamint az ovisoknak?  
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az építkezéssel és 
helyhasználattal kapcsolatban Dohóczki Péter gazdasági igazgató úr ad tájékoztatást. 
 
Dohóczki Péter azt a tájékoztatást nyújtotta, hogy a jelenlegi iskola földszintjén nyáron 
kerülnek kialakításra az óvoda használatára alkalmas helyiségek. Az a három osztály, 
aki átadja a helyét az óvodának a Közösségek Házában lesz elhelyezve ideiglenesen. E 
tervekhez természetesen működési engedélyt kell módosítani, továbbá az ÁNTSZ, és a 
Katasztrófavédelem szakhatósági engedélyezésére is szükség lesz. Elmondta, hogy a 
szakhatósági egyeztetések megtörténtek, nincs akadálya, hogy a tanulók a tervek szerint 
folytassák a tanévet. 
 
Polics József szerint minden testületi ülés alkalmával részletes és alaposan kidolgozott 
előterjesztések alapján tárgyal a testület. Ez az ügy 2012-ben indult, és 2014-ben több 
napirend foglalkozott a kérdéssel. Akkor még nem lehetett téma az ingatlan tulajdonba 
adása, hiszen köznevelési feladat átadásáról és vagyonkezelésről szólt az előterjesztés, 
de az önkormányzati tulajdonú épületen történő felújítási kérdésekről már akkor is 
rendelkezett a képviselő-testület. 2016. évtől kezdődően egyre gyakrabban kellett 
tulajdonosként döntést hozni a képviselő-testületnek az Egyházmegye pályázatával 
kapcsolatban. A nyertes pályázatot követően az Egyházmegye azt a döntést hozta, hogy 
nem csak az iskola épületén végez hatalmas fejlesztést, hanem az óvoda épületét 
lebontva, 21. századi körülményeket teremtve új épületet biztosít a feladat-ellátáshoz. 
Ez követően merült fel az Egyházmegye részéről az igény arra, hogy az ingatlanok 
tulajdonjogának átadásra is kerüljön sor, a beruházás figyelembevétele mellett. Az 
utolsó képviselő-testületi ülés alkalmával – ahol ez konkrétan egy határozati pontban 
meg is jelent – döntött a testület arról, hogy nem adja át a tulajdonjogot az Egyházmegye 
részére. Azóta több egyeztetés történt az Egyházmegyével, és több változatban 
vizsgálták azt a kérdést, hogy az egyházi beruházás miként tud megvalósulni, a 1,5-2 
milliárd forintos fejlesztés milyen változást eredményez az önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékében, illetve a szerződés felbontása esetén miként történhet meg az 
elszámolás. Az Egyházmegyével folytatott egyeztetés, és a számos variáció mérlegelése 
után jutott arra az eredményre, hogy a képviselő-testület elé az ingatlan adásvétel útján 
és könyv szerinti értéken (35 MFt) történő értékesítését terjeszti a képviselő-testület elé. 
Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat nem kívánja ingyenesen tulajdonba adni az 
ingatlant.  
Ismertette, hogy jelen előterjesztés egy olyan előkészítő döntést tartalmaz, melynek a 
következő fázisa egy konkrét szerződés megkötése, amely a részletkérdésekre is 
kiterjed. E szerződést a június havi képviselő-testületi ülésen szeretné előterjeszteni.  



Egyelőre nem készült értékbecslés, mivel a határozati javaslat szerint értékbecsléstől 
függetlenül, a vagyonvesztés elkerülése érdekében könyvszerinti érték szerint értékesíti 
a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlant az önkormányzat. 
Az óvodai létszámmal kapcsolatban elmondta, hogy Komló város összes óvodájában a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően került meghatározásra a csoport létszámban 
megengedett 20%-os eltérési lehetőség, melyet az alapító okiratokban is rögzítettek. 75 
fő esetében a 20%-kal számolva 90 fő a megengedett létszám. A Szent Bernadett Óvoda 
alapító okiratában még nem szerepel a 20 %-os eltérés, annak rögzítése pótlásra szorul.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy polgármester úr változtatja a kijelentéseit egyik 
napról a másikra. Ezek után következtetni lehet arra, hogy már 2012-ben is meg volt az 
a szándék arra, hogy az épületegyüttes átkerüljön az egyház tulajdonába, illetve ha 
2012-ben még talán nem is fogalmazódott meg, de szerinte 2016-ban már egészen 
biztos felmerült ez a szándék, amikor a fenntartói jog átadásra került. 
Az elmúlt testületi ülések alkalmával már többször felvetette azt a kérdést, hogy az 
ingatlan jelenlegi értéke és az ahhoz képest aránytalanul nagy összegű beruházás miként 
érinti az önkormányzatot akkor, ha a használati megállapodás előbb megszűnne, hogyan 
és milyen elszámolás történne. E kérdéseire polgármester úr azt válaszolta, hogy a 
megoldás a következő ülésre – azaz a mostanra – kerül a képviselő-testület elé, illetve a 
2 %-os amortizációval a városnak nincs aggódni valója, sőt 50 év alatt nullára fog 
kifutni, és az ingatlanok nem kerülnek az egyház tulajdonába. Itt megjegyezte, hogy 
több képviselőtársa egyetértett a polgármester válaszával. Számára nyilvánvaló, hogy 
vannak háttér beszélgetések és információk, amiről a szocialista frakció nem tud. 
Természetesen örül a beruházásnak, de az eljárással nem ért egyet a frakció, mert 
inkorrektnek találják. Az előre meghatározott könyv szerinti értékkel szintén nem ért 
egyet, mert nem lehet tudni azt sem, hogy az értékbecslés milyen eredményt hoz, ezért 
tartózkodni fognak.  
 
Jégl Zoltán megemlítette az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság ülésén 
elhangzottakat, miszerint az egyház képviselője azt a kérdést tette fel hogy: „Kérem, 
Önök nem tudták, hogy 2012-ben 99 évre kaptuk kezelésbe az iskolát, és hogy ez 
tulajdonjoggal is járhat?” Elmondta, hogy benne is megfogalmazódtak hasonló 
aggodalmak, mint amelyeket képviselő asszony is említett. Az árnyalt 
megfogalmazások valóban azt az érzést keltik, hogy elhallgatásra kerülnek a dolgok.  
 
Pista József szerint valóban félreérthető volt a bizottsági ülésen elhangzott mondat. 
Véleménye, hogy nem szükséges a 99 évre való átadás, ha a tulajdonjogról lemond az 
önkormányzat. A könyv szerinti érték alapján számol a polgármester, ahelyett hogy 
értékbecslő bevonását alkalmazná. Vagyonvesztést nem támogat a Jobbik, ezért 
nemmel fog szavazni. 
 
Schalpha Anett elmondta, hogy a Szent Bernadett óvoda óvodavezetőjeként 
folyamatosan jelezte az Egyházmegye felé az épület hiányosságait. Az óvodát kívülről 
szépen felújították, de belül helyhiánnyal küzdenek, a belső terek nem felelnek meg az 
építési szabványoknak. Éppen ezért örül annak, hogy új, modern óvodát terveznek 
építeni. Véleménye, hogy az Egyházmegye levelében a „demográfia” csak egy rosszul 



megfogalmazott szövegrész lehetett. 
Javasolta a nemzeti köznevelési törvény átolvasását a létszámokkal kapcsolatban. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy hiba történt az óvoda alapító okiratának 
szerkesztésekor, mert a törvényi 20% -os túllépés lehetőségét nem rögzítették. Ennek 
pótlása szükséges, mert 77 kisgyermek jár az óvodába, és a jelenlegi alapító okirat 75 
gyermeket engedélyez. 
 
Dr. Makra István Edéné véleménye, hogy a demokráciában az ellenzék részéről való 
aggodalom és tisztánlátás igénye helyénvaló. A baj akkor kezdődik, ha az alapvető 
szabályoknak, törvényeknek, valamint a tényeknek nem nézünk utána. Dr. Barbarics 
Ildikó megfogalmazását sértőnek találta. Nem vette jó néven a jövő tekintetében a 
negatív képeket sugalló mondatokat, nem tartja tisztességesnek. Az egyház szociális 
gondozásban és közoktatásban fontos szerepet vállalt, mellyel a köz ügyét szolgálja, 
amiért mindenki köszönettel tartozik.  
Jelenleg a pályázatról van szó, melynek folytán felmerült az eladás lehetősége, és 
véleménye szerint a beruházás sokkal többet ér, mint ez a vita. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  úgy érzi, hogy elbeszéltek egymás mellett. Nem az a baj, hogy 
valakinek a véleménye több információ birtokában megváltozik, hanem az, ha a 
polgármester úr nem ismeri el a múltban általa elmondottakat. A folyamatot áttekintve 
pedig láthatóan nem kapott megfelelő információt az ellenzék. Ha a városvezetésnek 
nemrégiben jutott tudomására az az információ, ami miatt jobb tulajdonba adni az 
ingatlant, akkor a szakmai tevékenységük kívánni valót hagy maga után. Ha már 
korábban tudta, akkor vitatható, hogy erről miért nem tárgyalt a testület. Hozzátette, 
hogy az egyház tevékenységét nem bírálta. A hozzászólásait arra alapozta, hogy nem 
kapott megfelelő tájékoztatást.  
 
Dohóczki Péter elmondta, hogy az Egyházmegyének nem volt előre megfontolt 
szándéka az épület tulajdonjogának megszerzése. Határozottan kijelentette, hogy az 
iskola átvételekor 2012-ben sem volt erről szó. Maga a beruházás és annak nagysága 
volt, ami a felszínre hozta ezt a kérdést. A Pécsi Egyházmegye más településeken is 
(Tamási, Dombóvár, Pécs Mohács) vett át iskolákat, ahol önkormányzati ingatlanban 
folyik a nevelés, a működtetés. Ezek a települések nincsenek olyan szerencsés 
helyzetben, mint Komló, ahol magas szintű beruházást kívánnak megvalósítani. 
Hangsúlyozta, lett volna lehetőségük bármelyik városban jelentős beruházást véghez 
vinni, de az egyház Komló mellett döntött. Kérte, hogy e döntésüket értékelje a 
képviselő-testület. Véleménye, hogy a vagyonkezeléssel és a 99 éves használattal 
kapcsolatosan valószínűleg félreértés történt. A városrendezési terv kapcsán került 
megemlítésre, hogy amikor az iskolaépület 99 éves használatáról döntött a 
képviselő-testület, akkor azzal a döntéssel tulajdonképpen a városrendezésből is kivonta 
ezt az ingatlant. Ebben a tekintetben lehet párhuzamot vonni, de jogi értelemben nem. 
Egy tulajdonjog és egy határozott időre szóló használati szerződés két különböző jogi 
kategória. 
 
 
 



Polics József reagált a hozzászólásokra. 2012-ben örült annak, hogy egy másik 
fenntartási formát, más gondolkodási módot sikerült a városba hozni. Az önkormányzat 
esetében a vagyonnyilvántartás 2 %-os amortizációval számol az épületekre 
vonatkozóan. Jelenleg az ingatlan 35 millió forint könyv szerinti értékkel van 
nyilvántartva az önkormányzatnál. Amikor a 99, az 50, az 5 és 50 évre megtörténtek a 
szerződéskötések, a megállapodások egyértelműen rendelkeztek ezekről a 
körülményekről. Az első lépcső a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a beruházáshoz, 
illetve a pályázat benyújtásához, valamint az építési engedélyre vonatkozó 
kérelmekhez. Jelenleg vagyoni kérdéseket próbál rendezni a testület a beruházást 
követő időszakra vonatkozóan. Normális reakciónak tartja, ha aggodalmukat fejezik ki a 
képviselők, de kéri, hogy valótlanságot ne állítsanak. Azáltal, hogy az 
oktatás-nevelésben megjelent az állam mellett az egyház, plusz lehetőséghez jutottak 
Komló város lakosai, és a város környékén élők. Közfeladat-ellátás átadása történik, az 
adott kötöttségekkel.  
Hangsúlyozta, hogy ha valaki megfontolandó véleményt nyilvánít, akkor 
polgármesterként sem szégyelli korábbi véleményét megváltoztatni. Nem szégyelli azt 
sem, hogy az egy hónappal ezelőtti ülésen azt terjesztette elő, hogy nem adható át 
ingyenesen ingatlan tulajdonjoga, melyet a jelenlegi előterjesztésben módosított arra, 
hogy könyv szerinti értéken valósuljon meg az átadás a közfeladat ellátásához 
kapcsolódóan. Szeretné a júniusi képviselő-testületi ülésen előterjeszteni az ingatlanok 
tulajdonjogának átadásához kapcsolódó szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
Megköszönte az aggódó hozzászólásokat, észrevételeket.  
 
Pista József érdeklődött, hogy az értékesítést követően a későbbiekben lesz-e joga az 
eladónak bármit követelni. Megemlítette a megszűnt dávidföldi iskola rossz állapotú 
épületét, ami az önkormányzat tulajdonában és kezelésében áll. Véleménye, hogy a 
polgármester jobban kardoskodik az eladásért, mint az Egyházmegye. Hozzátette, hogy 
két képviselő is az egyház szolgálatában dolgozik, akik nem lesznek pártatlanok ebben 
az ügyben. 
 
Schalpha Anett már a bizottsági ülés alkalmával is elmondta, hogy ha nem a tagóvoda 
vezetője lenne, akkor is így döntene. Az indok egyszerű hiszen az óvoda akkora 
lehetőséget kap a fejlődésre, hogy azt városvezetőként nem szabad visszautasítani. 
 
Dr. Makra István Edéné szerint mindig csak a megfogalmazás okozza a problémát. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
8 igen, 1 nem szavazattal, valamint 4 tartózkodással elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 



59/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz.) 
ingatlan tulajdonjogának átruházása, valamint tulajdonosi hozzájárulások megadása a 
Pécsi Egyházmegye részére című előterjesztést. 

I. 
 

1.) Komló Város Önkormányzat mint a komlói 512. hrsz.-ú, természetben a Komló, 
Templom tér 1. sz. és a Komló, Templom tér 2. sz. alatti általános iskola, udvar 
megnevezésű ingatlan tulajdonosa, szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a 
megjelölt ingatlanokat értékesíti a Pécsi Egyházmegye részére. Ehhez kapcsolódóan 
ingatlanforgalmi értékbecslés készíttetésére kerül sor. Az ingatlanokban végzett 
közcélú tevékenység jellegére tekintettel a vételár az értékbecslés összegtől függetlenül 
a könyvszerinti érték alapján, 35.000.000. Ft-ban kerül meghatározásra. 
 
2.) Komló Város Önkormányzat az 1.) pontban foglalt szándékának rögzítése mellett 
feltételként határozza meg azt, hogy a jelenleg fennálló, a városi köznevelési és 
közoktatási feladatok zökkenőmentes ellátáshoz, koordinálásához szükségesek 
jogosítványok a tulajdonjog átadását követően is megillessék Komló Város 
Önkormányzatát. 
 
3. ) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) és 2.) pontban rögzített 
elvek szerint a szükséges intézkedéseket megtegye, valamint a kapcsolódó 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést a júniusi testületi ülésen  
terjessze elő.  

II. 
 

4.) A Képviselő-testület véleményezte és támogatja a Komlói Kodály Zoltán 
Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.   

III. 
 

5.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Pécsi Egyházmegye a Komlói Kodály 
Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményt érintő beruházás 
idejére, a 2017/2018-as nevelési évben a Komló Város Önkormányzat Közösségek 
Háza intézményben oktatási tevékenységet folytasson 3 általános iskolai osztály 
elhelyezésével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés 
2. sz. melléklete szerinti hozzájáruló nyilatkozat aláírására.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 



2. sz. napirend 
 
Használati jogot alapító szerződés kötése a Komlói Római Katolikus Plébániával 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Mátyás Imre  plébános  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  kérdezte, hogy ki és miből fogja működtetni a közösségi teret. 
 
Polics József elmondta, hogy Mecsekjánosiban megszűnt a korábbi közösségi tér, mert 
más célú hasznosítása történt. A részönkormányzat és az egyesület szorgalmazta egy új 
közösségi tér kialakítását. Az épület felújítására szolgáló pályázat kiírása nem történt 
meg, amire az egyház pályázott volna, ezért a részönkormányzat javaslatára a 
plébániával való egyeztetés után több lépcsős kialakításban egyeztek meg. A tervek 
között szerepel a kálvária felújítása, Cserkészközpont és múzeum kialakítása, a terület 
komplex hasznosítása. 
 
Schalpha Anett tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Mecsekjánosiban található játszótér 
megszűnt. A Mecsekjánosi részönkormányzat vállalta, hogy a központ fenntartását 
részben megoldja. A Mecsekjánosiért Egyesület partnerük ebben, és jelenleg is 
tárgyalások folynak a korszerű játékeszközök beszerzésére és elhelyezésére. Hozzátette, 
hogy a településrészi önkormányzat teljes egészében nem képes ellátni a működtetést. 
Megköszönte a segítséget Mátyás Imre plébánosnak.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  érdeklődött, hogy van-e ezzel kapcsolatos költségvetés. 
 
Schalpha Anett válaszolta, hogy a 2017. évre sikerült a részönkormányzatnak 
500.000,- forintot megtakarítani erre a célra. A Mecsekjánosiért Egyesülettől hasonló 
összeget kapnak hamarosan. Ezekből a forrásokból szándékoznak megépíteni a 
játszóteret, fenntartásáról ezt követően kell gondoskodni.  
 
Polics József hozzátette, hogy a területet a Városgondnokság fogja kaszálni, és rendben 
tartani. Rendezvények esetén az önkormányzat biztosítja a sátrat és egyéb eszközöket a 
Városgondnokság és a Közösségek Háza közreműködésével. A részönkormányzat 
alapfeladata a folyamatos működtetés és rendezvények előkészítése az egyesülettel 
összhangban. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 
60/2017. (V.25.) sz. határozat 

 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése, a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján megtárgyalta a „Használatba vételi szerződés 
kötése a Komlói Római Katolikus Plébániával” tárgyú előterjesztésben foglaltakat. 
 

1. A képviselő-testület elhatározza, hogy a Komlói Római Katolikus Plébánia tulajdonát 
képező komlói 2548 hrsz.-ú, természetben a 7300 Komló, Iskola utca 37/2. szám alatt 
található, 5464 m2 nagyságú „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű 
ingatlan körülbelül 616 m2-es területét használatba kívánja venni. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett 
ingatlanrészre vonatkozó használati jog alapításáról szóló megállapodást az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal aláírja. 

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy Komló Város Önkormányzat Mecsekjánosi 
Településrészi Önkormányzata útján gondoskodik az 1. pontban megnevezett ingatlan 
rendeltetésszerű használatáról, állagának megőrzéséről, fenntartásáról.  

 

Határidő:  Értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

1. sz. melléklet 
Megállapodás használati jog alapításáról 

 
Amely létrejött egyrészről a Komlói Római Katolikus Plébánia (székhely: 7300 Komló, 
Templom tér 3., nyilvántartási szám: 19942920, statisztikai számjel: …………………… 
képviseli: ……………….) mint tulajdonos és használatba adó (továbbiakban: Tulajdonos), 
 
másrészről Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városház tér 3., 
törzsszám: 724100, statisztikai számjel: 15724100-8411-321-02,  képviseli: Polics József 
polgármester), mint Használatba vevő (továbbiakban: Használó) között (továbbiakban együtt: 
Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
1. Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a komlói 2548 hrsz., a természetben 7300 

Komló, Iskola utca 37/2. szám alatt található, 5464 m2 nagyságú „kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület” megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan). Az ingatlan per-, 
teher-, és igénymentes. Felek megállapítják, hogy az ingatlanon jelenleg a Mecsekjánosi 
plébánia áll. 
 

2. Felek rögzítik, hogy Használó a közösségi céljainak megvalósítására térítésmentesen 
használatba kívánja venni, Tulajdonos pedig Használó kizárólagos használatába kívánja 
adni az 1. pontban meghatározott ingatlannak a jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képező helyszínrajzon átlós csíkozással megjelölt, 22 m * 28 m, azaz 616 m2 
nagyságú részét. Felek egyezően megállapítják, hogy a használatba vétellel érintett rész 
határa a présház előtt 1 m-re, illetve a présház és a plébánia közötti terület 
középvonalában húzódik. 



 
3. Felek megállapodnak, hogy Tulajdonos az ingatlanra vonatkozóan 50 év időtartamra 

ingyenes használati jogot alapít Használó számára. A használati jog alapján Használó az 
ingatlan 2. pontban meghatározott részét használatba veszi. 

 
4. Tulajdonos ezennel feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2. 

pontban körülírt ingatlanra vonatkozóan a használat joga Használó javára 1/1 arányban – 
használati jog alapítása jogcímén – 50 év időtartamra az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. 

 
5. A használat során Használó a használatba vett ingatlanrész tekintetében állagmegóvásra, 

üzemeltetésre kötelezettséget vállal, és ennek forrását a mindenkori költségvetésébe 
betervezi. A Használó célja az ingatlan fejlesztése, melyet saját, illetve pályázati 
forrásból kíván megvalósítani. A használat körében Használó elsődlegesen az ingatlanon 
egyházi és településrészi rendezvények lebonyolítására egyaránt alkalmas közösségi teret 
kíván kialakítani, valamint játszóteret kíván létesíteni, így azt közterületként működteti. 

 
6. Tulajdonos a Használó által tervezett fejlesztési-beruházási célokat megismerte, azokkal 

egyetért, és megvalósításukhoz hozzájárul, a tulajdonosi hozzájárulást igénylő lépések 
során együttműködik. 

 
7. Felek rögzítik, hogy Használó csak az általa végrehajtott beruházások, felújítások értékét 

szerepelteti könyveiben, idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként, felújításként. 
Ezek értékéről aktiválást követően a Tulajdonost tájékoztatja. 
 

8. Használó az ingatlant megtekintett állapotban veszi át. Tulajdonos a szerződéskötést 
követő 8 napon belül köteles az ingatlant birtokba adni. A birtokbaadásról Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 
9. Használó kifejezi azon szándékát, hogy a birtokbaadás napjától Komló Város 

Önkormányzat Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzata útján gondoskodik az 
ingatlan rendeltetésszerű használatáról, állagának megőrzéséről, fenntartásáról.   

 
10. Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az övezeti korlátozások és engedélyek 

figyelembevétele mellett Használó az ingatlanon található kőkerítést saját költségére és 
veszélyére lebontsa. A kerítés értékének megtérítésével kapcsolatban Használó felé 
semmilyen követelést nem támaszt. 

 
11. Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan fejlesztéséhez bankhitelt, 

kölcsönt, vagy támogatást kíván felvenni, illetve pályázni kíván, és ahhoz szükséges az 
ingatlan megterhelése, úgy ahhoz előzetesen a Tulajdonos hozzájárulását kell kérnie.  
 

12. Használó az ingatlanon beruházást, felújítást, karbantartást, bárminemű építési, átalakítási 
munkát saját költségére és veszélyére végezhet. Az állagmegóváshoz és rendeltetésszerű 
használat fenntartásához szükséges költségek megtérítésére Használó nem tart igényt. 
 

13. A használat megszüntetése esetén Használó az általa az ingatlanon végzett 
helyreállítási-felújítási költségekkel és az ingatlanon eszközölt beruházásokkal 
kapcsolatban a Tulajdonossal szemben semmiféle igényt nem jogosult érvényesíteni. 
 



14. Használó fentieken túlmenően saját költségén, a megtérítés igénye nélkül köteles 
gondoskodni: 

• az ingatlan őrzéséről,  
• a saját érdekkörében felmerülő, jogszabályban meghatározott értékhatárt elérő, vagy 

meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése esetén a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról,  

• tűrni a Tulajdonos ellenőrzését az ingatlanhasználattal kapcsolatban, valamint a 
tulajdonába vett ingóságok megóvásáról, őrzéséről, rendeltetésszerű használatáról, 
javításáról és cseréjéről, 

• az átadott vagyonnal kapcsolatos adatok szolgáltatásáról, amennyiben azt jogszabály, 
vagy jelen szerződés előírja. 

 
15. Használó a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik a használt 

vagyonban bekövetkezett kárért. 
 
16. A vagyon működtetése során harmadik személy által okozott kárért Használó felel, amely 

független a harmadik személlyel szemben keletkező megtérítési igénytől.  
 
17. A bekövetkező kárról a Használó köteles haladéktalanul értesíteni a tulajdonost. Ezt 

követően a Szerződő felek együttesen jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben – ha 
lehetséges - megállapítják a kárfelelőst is. A kár megtérítése ügyében a Szerződő felek 
közvetlen tárgyalnak és vállalják az őket terhelő kár peren kívüli rendezését. 

 
18. Felek tudomásul veszik, hogy a határozott idő letelte előtt jelen szerződés egyoldalú 

jognyilatkozattal történő megszüntetésére kizárólag a másik fél szerződésszegő 
magatartása esetén van lehetőség.  

 
19. Felek jelen szerződés idő előtti bármilyen okból történő megszűnése esetén kötelesek 

egymással elszámolni a vagyonleltár alapján készített átadás-átvételi jegyzőkönyv 
alapján.   

20. Felek képviselői kijelentik, hogy Felek Magyarországon bejegyzett jog személyek, így 
szerződéskötési jogukat jogszabály nem zárja ki, vagy korlátozza. Felek képviselői 
belföldi honos állampolgárok, és nincs olyan körülmény, mely ügyletkötési képességüket 
korlátozná. 

 
21. Felek meghatalmazzák Dr. ………………. ügyvédet (…………székhely……………., 

kamarai nyilvántartási száma: …………………...) az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 
való képviseletükkel, amit eljáró ügyvéd az ellenjegyzésével elfogad.  

 
22. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 
23. Jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után mint akaratunkkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írtuk alá.  
 
Komló, 2017. …………………. 
 
 
…………………………………………  
 …………………………………… 

Tulajdonos                Használó 



Komlói Római Katolikus Plébánia                                            
Komló Város Önkormányzata 
Képviseli: ……………………..                                                
Képviseli:  Polics József  
          polgármester 
                 
Szerkesztettem és ellenjegyzem Komlón, 2017. június ….-án: 
 
 
Záradék:  
 
Jelen megállapodást Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2017 (V. 25.) . 
számú határozatával jóváhagyta.  
 
 
Komló, 2017. június. ……………….    
 

      ……………………………… 
           dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Szerződés 1. sz. elválaszthatatlan melléklete - helyszínrajz 

 
 

3. sz. napirend 
 

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása  
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott:  Amrein István Baranya Megyei Szolgáltatási Központ vezető 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Bebics János vezérigazgató úr egyéb 
irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A DDKK Zrt.-t Amrein 
István, a Baranya Megyei Szolgáltatási Központ vezetője képviseli az ülésen. 
A DDKK Zrt.-től az a visszajelzés érkezett, hogy a 3. számú mellékletként csatolt 
megállapodás-tervezetet megfelelőnek tartják. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
 



Pista József minden évben visszatérő problémára hívta fel a figyelmet, miszerint nem 
lehet külön Komlóra vonatkozóan kimutatni a könyvelésből, hogy mire költöttek. 
Megkérdezte, hogy miért nem lehet ezen változtatni. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő urat, hogy ez sajnos valóban évek óta visszatérő 
probléma, melyet már könyvvizsgáló szakértőkkel is vizsgáltak. A cég belső könyvelési 
rendszerben dolgozik, a futott teljesítmények arányában osztja szét a költségeket. A 
futott teljesítmény kimutatás követhetőnek és jónak bizonyul, minden forgalmi 
rendszámra ellenőrizték. Alapvető probléma, hogy Komló szempontjából nincs szükség 
két vezérigazgatói posztra, valamint több dolgozóra, mert ezek csak plusz költséget 
okoznak. Az általános költségek között jelenik meg az irányítás költsége, valamint a 
karbantartási költség. A költségeket megtekintve a két tételsorban 50-60 millió forintos 
költségek kerültek elszámolásra, amit igazságtalannak és aránytalannak tart az 
önkormányzat. A bírósági ítélet kimondja, hogy az önkormányzatnak kötelessége 
azokat a jogszerű költségeit a szolgáltatónak megtéríteni, melyek az árbevétellel nem 
fedezettek. Azóta minden testületi határozatban vitatja a képviselő-testület a 
közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeit, és ezért nem 
fogadja el a DDKK Zrt. beszámolóját pénzügyi szempontból, csak kizárólag szakmai 
szempontból. 
Egyik lehetőség lenne a probléma rendezésére, ha jogos költségekre bírósági ítélet 
születne az ügyben, de erre még nem került sor. Bízik benne, hogy a költségeket sikerül 
megtéríteni, és legalább ebben a menetrendi rendszerben a helyi közlekedés biztosított 
marad. Másik lehetőség, hogy az önkormányzat a feladatot, mint nem kötelező 
önkormányzati feladatot átadja az államnak, de ez álláspontja szerint nem tűnik 
célravezető megoldásnak. 
 
Pista József örült volna, ha Amrein István válaszolt volna a kérdésére. Véleménye, 
hogy a buszok alkatrész ellátását is ellenőrizni kellene, valószínűleg tetemes összeget 
fordítanak erre a célra. 
 
Amrein István  elmondta, hogy tételesen nem tudja megindokolni a kiadásokat, mert 
nem hozta magával a dokumentumokat, de felajánlotta a betekintést a könyvelésbe, 
illetve a számítástechnikai rendszerben.  
Társaságunk elfogadta a számviteli politikát, a tulajdonosi elvárásoknak próbálnak 
megfelelni. A már ismert elvek alapján vannak elosztva a költségek, és ez alapján 
dolgoznak.  
 
Polics József hozzátette, hogy az önkormányzatnak nincs ráhatása az alkatrészekre 
vonatkozóan, és nincs tudomása arról, honnan szerzi be azokat a cég. A könyvelést 
leellenőrizték, ami a tulajdonos által kialakított rendszer szerint működik. A 
képviselő-testület továbbra is vitatja az említett a tételeket, ezért fogalmaz így a 
határozati javaslat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 



13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

61/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a 
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló és 
a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása c. napirendet. 
 

1.) A képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót szakmai szempontból elfogadja. A 
beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el, arra tekintettel, hogy a 
szolgáltató 2016. évi tevékenysége során felmerülő költségekből a Komló város 
közigazgatási területén felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere 
alapján egyértelműen és pontosan nem különíthetők el.  
 

2.) A képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás 
tervezetet megismerte és az abban foglaltakat elfogadja azzal, hogy a 
megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete csak abban az 
esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi 
költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el. A 
megállapodás II. / 3. pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 2017. évi előleg 
fedezetét, a fenti feltétel teljesülése esetén a költségvetési rendelet 6.1.1 számú 
mellékletének „peres ügyekkel kapcsolatos tartalék „előirányzat terhére 
biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

4. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban 
végzett tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a Járási Munkaügyi Kirendeltség 
tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  a Solar Energy Systems Kft. ügyvezetőjével történt tárgyalásról 
érdeklődött.  
 
Pista József az útfelújításokkal, kátyúzással kapcsolatos ellenőrzésről, tapasztalatokról 



kérdezett. Felhívta a figyelmet, hogy a Templom téri szakaszon keskeny az út. A börtön 
építésével kapcsolatban, valamint a sportcsarnok parketta felújításáról és ennek 
összegéről érdeklődött. 
 
Mink Ern ő a dr. Vitályos Eszter államtitkár asszonnyal való egyeztetésről kérdezett. 
 
Dr. Makra István Edéné az energetikai befektetőkkel, valamint Szabó Zsolt 
államtitkár úrral történő egyeztetésről érdeklődött. 
 
Jégl Zoltán alpolgármester asszony beszámolóját kérte az állatvédőkkel, és a 
gyepmesterrel kapcsolatos megbeszélésről. A Baumart Kft.-vel való tárgyalásról 
érdeklődött. Pálfi László képviselő úrtól rövid beszámolót kért a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás üléséről. 
 
Molnár Zoltánné tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Állatvédő Egyesülettel 
több éves sikeres együttműködés alakult ki az önkormányzattal, és ennek folytatásáról 
történt egyeztetés. Szóba kerültek a gyepmesteri feladatok, valamint az állatok védelme 
érdekében történő együttműködés a gyepmester és az állatvédők között. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Solar Energy Systems Kft. nem 
teljesítette a munkahelyteremtés érdekében tett vállalását. Jelenleg még egyeztetések 
zajlanak az ingatlanra vonatkozó megegyezés végett, mert figyelembe kell venni, hogy 
a felépítmény a cég tulajdonában áll. Elmondta, hogy a megbeszélések alapján a 
probléma megoldódni látszik, és az eddigi bérleti díj, valamint az ingatlan eladásának 
kérdése hamarosan rendeződhet. Jelentkezett egy másik befektető is, akit érdekelne a 
terület, szeretné az épületet befejezni és hasznosítani. Amennyiben újabb 
információkkal tud szolgálni, tájékoztatni fogja a képviselő-testületet. 
A Városgondnokság mint útkezelő, folyamatosan ellenőrzi a helyszíneket, figyelemmel 
kíséri az útfelújításokat, és fotókkal igazolja azokat. Két éves garanciális kötelezettsége 
van a kivitelezőnek az elvégzett munkára.  
A Templom téren az elődeink által képviselt értékek szerint, és a kidolgozott tervek 
alapján végzik a munkát. A kapuk vonatkozásában már van olyan tervrajz, melyen 
látható a végleges állapot és a honlapon is megtalálható. Az eredeti ütemterv szerint 
2019-re befejeződik a kivitelezés.  
A büntetés-végrehajtási intézetre vonatkozó egyik pályázati kör esetében a 
közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, mert a beruházásra rendelkezésre álló 
forrásokhoz képest magasabb ajánlatok érkeztek, ezért megszüntették az eljárást május 
12-én. A legfrissebb információ szerint a jövő héten kerül az ügy a kormányülés elé. 
Jelenlegi információk szerint ez az ügy a komlói büntetés-végrehajtási intézet 
megvalósítását ez nem érinti, Komlón 100 fő már felvételre került a 250-ből. Pár hónap 
csúszással kell számolni, az eredeti elképzelés szerint április-májusban tervezték aláírni 
a fővállalkozói szerződést, ami augusztusnál előbb nem várható. A feltételek nem 
változtak, a fővállalkozónak 385 nap alatt kell megvalósítania a beruházást. 2018. 
július-augusztus helyett 2018. október-november környékén várható a beruházás 
befejezése. Az eredeti ütemterv alapján 2019-től üzemelne a büntetés-végrehajtási 
intézet Komlón. Akik az első turnusban végeznek a képzésben a közeli 



büntetés-végrehajtási intézetekben kapják a gyakorlati oktatást, majd a próbaüzem 
idejére kerülnek át Komlóra. A beruházás befejezése európai uniós kötelezettséggel is 
jár, elmaradás esetén a büntetések kifizetési összege sokkal magasabb lenne, mint a 
beruházási költségek.  
A sportközpont padlócseréjének kérdésében javasolta a képviselő úrnak, hogy 
tájékozódjon arról, milyen állapotban volt a padló, és milyen padló kerül beépítésre. 
Elmondta, hogy komlói vállalkozó végzi a munkát, és több komlói vállalkozó is szerette 
volna a felújítást elvégezni. A TAO pályázat a benyújtáskor már rendelkezett műszaki 
ellenőrrel, aki a különbözetet lefaragta, így a 43-44 M Ft-os költség alakult ki, de az 
eredeti pályázatban 8 millió forinttal nagyobb összeg szerepelt. Csaphornyos parketta 
kerül elhelyezésre, több réteg párnafával és vízszigeteléssel alatta, ezért kerül sokba.  
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás közgyűlésén sok napirend szerepelt, a 
későbbiekben képviselő-testületi ülésen kerül napirendre a tájékoztató. 
Dr. Vitályos Eszter államtitkár asszonnyal a vállalkozói körhöz kapcsolódó európai 
uniós és hazai pályázatokról egyeztetett. Elmondható, hogy sok cégünk sikeresen 
pályázott már, ezáltal több milliárd támogatás érkezett Komló városába a gazdasági 
társaságokon keresztül. Jelenleg függőben van, és még nem sikerült támogatást találni a 
körtvélyesi Nagyrét utcában tervezett Caadex Kft. építési beruházásának támogatására a 
mai pályázati rendszerek figyelembevételével. A korábbi GINOP-os pályázatoknál az 
épületbe kerülő összes berendezésre benyújtott pályázat sikeres volt, de az épület 
pályázati támogatása még nincs megoldva. Erre vonatkozóan kapott információt 
államtitkár asszonytól, valamint dr. Hoppál Péter miniszter úrral a miniszterelnök úr 
segítségét kérték ebben az ügyben. 
Szabó Zsolt államtitkár úrral a VG. Zrt.-vel kapcsolatos kérdésekről, és a folyamatban 
lévő perről, valamint ennek az önkormányzatra, mint tulajdonosra gyakorolt hatásairól 
egyeztetett. Államtitkár úr kérésének megfelelően elküldésre került az általa kért levél.  
A Baumart Kft. területén Kossuth aknán látható egy csarnok, azon napelem van, és a 
környezetében sokáig nem történt semmi. A mellette lévő telket is értékesítette az 
önkormányzat ugyanezen cég részére, ahol a három éves beépítési kötelezettség az idén 
lejár. A napokban látta, hogy farönkök vannak az udvaron, rendezik a területet. A 
polgármester a telephely további sorsáról érdeklődött, és tájékoztatta a tulajdonost, hogy 
ha nem terveznek beépítést, akkor előbb is visszaadhatja a telket az önkormányzatnak, 
mert nagy érdeklődés van a telkek iránt. A Budafai napelem park területe bérbeadási 
hirdetésének megjelentetése után meg több érdeklődő van.  
 
Pista József kielégítőnek találta a válaszokat. Megkérdezte, hogy az útfelújítást miért 
nem komlói vállalkozó végezte? Nem tetszését fejezte ki az elvégzett munkáról, szerinte 
az első télen tönkremegy. Tudomása szerint a Strabag nem vett fel komlói munkásokat a 
feladatra, és a dolgozóknak nem volt szakirányú végzettségük. Javasolta, hogy a munkát 
ellenőrizzék, és minden fázisát vizsgálják a javításnak.  
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy két év jótállás vonatkozik a munkára. A 
Városgondnokság felügyeli a munkálatokat, és minden dokumentálva van. Fotók is 
készültek, azok megtekinthetők a Városgondnokságon. Kompresszorral, légkalapáccsal 
bontják az aszfaltot, ez a technika érdes felületet biztosít, míg ezzel szemben a vágás 
tükörsima felületet eredményez. Az érdes, rücskös felületen jobban megtapad az aszfalt. 



Véleménye, hogy teljes felületeket kellene javítani illetve kicserélni, de a rendelkezésre 
álló keret ezt nem engedi. Éppen ezért a Városgondnokság munkatársai jelölik ki a 
javítandó felületeket. A legkritikusabb szakaszokat mindenképpen javítani szükséges. 
Ha a garanciális idő alatt (két év) probléma lép fel, akkor a Strabagnak saját költségén a 
hiányosságokat meg kell szüntetni vagy kijavítani.  
Eddig mindig komlói vállalkozóval végeztették a munkát, de sajnos az árak mára 
megemelkedtek, és több, mint 10 %-os az eltérés. Hozzátette, hogy a komlói vállalkozó 
mindig kapott esélyt, és ezután is kapni fog.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

62/2017. (V.25.) 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról szóló beszámolót. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a tájékoztatót a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről, 
− a tájékoztatót a mobil színpad átadásáról,  
− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatót, és 
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 

Határid ő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

 
5. sz. napirend 

 
2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
Pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény. 
 



A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő 
rendeletet alkotta: 
 

13/2017. (V.26.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2017. (III.10.)  
SZÁMÚ RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 
bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) 
bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„(1) A város 2017. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 
alábbiak szerint:meghatározott 2017. évi költségvetés fő előirányzata:  
 
a./ bevétel főösszege: 5.273.940.865 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 5.634.798.305 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 360.857.440 Ft 
 
(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, 
fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az 
alábbiak szerint: 
 
a./ bevétel főösszege: 919.988.219 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 1.280.845.659 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege:  360.857.440 Ft 
 
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 
szerint: 
 
a./ bevétel főösszege: 4.353.952.646 Ft-ra 



b./ kiadás főösszege: 4.353.952.646 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 0 Ft 

 
 
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 
előirányzatok az alábbiak: 
 
1. személyi jellegű kiadások 1.673.345.131 Ft 
2. munkaadókat terhelő járulékok 310.667.218 Ft 
3. dologi jellegű kiadások 1.180.538.329 Ft 
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  1.280.845.659 Ft 
5. speciális támogatások 0 Ft 
6. egyéb kiadások 1.189.401.968 Ft 
7.  költségvetési létszámkeret 295 főben állapítja meg 
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát 750 főben állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 360.857.440 Ft összegű fejlesztési hitelt 

kell felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés 
működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 445.983.272 Ft többlet 
támogatás elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímen. A felvételre kerülő fejlesztési hitel 
tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére a 35.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen 
betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó 
kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.” 

 
3. § 

 
A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„6. § 

         
A költségvetés tartaléka 440.687.914 Ft-, melyből:     
         

- működési céltartalék    440.687.914 Ft  
- működési általános tartalék          0    Ft”

   
4. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Komló, 2017. május 25. 
 
  dr. Vaskó Ernő         Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 
 



6. sz. napirend 
 
2016. évi zárszámadási rendelettervezet  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
Pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény, valamint a költségvetési szervek 
vezetőinek a belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatai. 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett a Fidesz-KDNP frakció nevében elmondta, hogy az elmúlt évben nem 
történt hitelfelvétel. A decemberi rendkívüli önkormányzati támogatás összege teljes 
egészében fedezte a helyi tömegközlekedés finanszírozását. Különösen örült annak, 
hogy az intézményekben apránként még folytatódtak a fejlesztések és beruházások, 
melyeket az előző években megkezdtek. A rendeletet elfogadásra javasolta.  
 
Jégl Zoltán megjegyezte, hogy a vagyon alakulása, a nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök értéke a 2015. évihez képest 1,3 millárd forinttal csökkent. Ez azért 
történt, mert a KLIK-nek adtunk át intézményeket. 
 
Polics József örömét fejezte ki a 2016-os költségvetési év eredményességéhez. 
Kiegészítette, hogy a vagyon csökkenésének több oka is van, és az önkormányzat 
működésének fokmérője több tétel is lehet. Az önkormányzat vagyona nem 
forgalomképes vagyon (közmű, út, járda, árok stb.), de a jó állapot fenntartásához ebben 
a költségvetésben elegendő forrást tudott biztosítani, hitelfelvétel nélkül. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

14/2017. (V.26.) sz. rendelet 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

TELJESÍTÉSÉRŐL 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 



megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
a.) bevételét 

3.670.888.504 Ft eredeti előirányzattal 
4.567.120.522 Ft  módosított előirányzattal 
4.575.041.945 Ft teljesített bevétellel 

b.) kiadását 
3.670.888.504 Ft eredeti előirányzattal 
4.567.120.522 Ft  módosított előirányzattal 
4.178.561.140 Ft teljesített kiadással 

 
az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 
 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési 
a.) bevételét 

3.368.309.504 Ft eredeti előirányzattal 
4.282.180.298 Ft  módosított előirányzattal 
4.389.257.354 Ft teljesített bevétellel 

b.) kiadását 
3.368.309.504 Ft eredeti előirányzattal 
4.282.180.298 Ft  módosított előirányzattal 
3.908.745.574 Ft teljesített kiadással 

 
a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 
 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási 
a.) bevételét 

302.579.000 Ft eredeti előirányzattal 
284.940.224 Ft  módosított előirányzattal 
185.784.591 Ft teljesített bevétellel 

 
 

b.) kiadását 
302.579.000 Ft eredeti előirányzattal 
284.940.224 Ft  módosított előirányzattal 
269.815.566 Ft teljesített kiadással 

 
a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 
A működési mérleg többlete a fejlesztési mérleg hiányának fedezetéül szolgál. 
 



2. § 
 

A 2016. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével 
elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy az 
egyszerűsített beszámolót könyvvizsgálói vizsgálat után legkésőbb 2017. június 30-ig 
közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg 
kell küldeni. 
 

3. § 
 
A költségvetési szervek 2016. évi gazdálkodását az 5. sz. mellékletben részletezettek 
alapján jóváhagyja. 
Elfogadja a 6.1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzat, 6.2. sz. mellékletben felsorolt 
Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó kormányzati funkciók 
szerinti feladatok költségvetési teljesítését. 

4. § 
 
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített 
maradványát 396.480.805 Ft-ban, módosított maradványát 396.480.805 Ft-ban állapítja 
meg. Ebből működési célú maradvány 361.625.835 Ft, felhalmozási maradvány 
34.854.970 Ft. 
A tárgy évi maradványból 297.938.392 Ft kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány 
felhasználását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Városgondnokság 2016-ban vállalkozási 
tevékenységet folytatott, melynek felhasználható maradványa 3.221.443 Ft. 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány összege fenti megoszlásban a 
költségvetési rendeletbe beépítésre került. 
A képviselő-testület elvonja a szabad maradvány 45.203.234 Ft összegét az 
intézményektől a 9. sz. melléklet szerinti megoszlásban a 6/2017.(III.10.) döntésével 
összhangban, ezzel csökkentve a 2017 évi költségvetés hiányát. Önkormányzatnál 
ugyancsak zárolásra kerül 49.759.798 Ft szabad maradvány. 

5. § 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékletekben kimutatott működési, 
fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú 
kiadásokat feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben a több éves 
kötelezettségvállalás értékét, a 10. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket 
összegszerűen és név szerint kimutatva, a 11. sz. mellékletben az önkormányzat által 
adott közvetett támogatásokat, a 12. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi 
eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett 
eszközök állományának alakulását, 12/a. sz. mellékletben ingatlanvagyon összesítőt, a 
13-16. sz. mellékletekben a részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, 
követelések, kötelezettségek állományi értékét. 
 
 

6. § 



 
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2017. május 25. 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 

 
 
 

Polics József mindenki munkáját megköszönte a 2016-os év zárszámadásának 
elkészítésében, különösen kiemelve a könyvvizsgálói segítséget. Bízik abban, hogy az 
idei évet hasonlóan jól zárja majd az önkormányzat.  

 
 

7. sz. napirend 
 
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. György Zóra kiment a teremből. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 

63/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Éves ellenőrzési és 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti éves ellenőrzési és éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést Komló Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről 
megtárgyalta és elfogadta. 
 

8. sz. napirend 
 
Az anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokról szóló új önkormányzati rendelet 
elfogadása 
 



Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

15/2017. (V.26.) sz. rendelet 
a hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvvezetői és egyéb 

többletszolgáltatások feltételeiről 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
 

1. Hivatali helyiség: Komló, Városház tér 3. szám alatt a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal által használt épületrészek. 

2. Hivatali munkaid ő: a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatában és Ügyrendjében foglalt munkaidő. 

 
2. § 

 
(1) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn 

vagy hivatali helyiségen kívül, munkanapon 19 óráig, továbbá szombaton 8 és 19 
óra között engedélyezhető.  

 
(2) Névadó és házassági évforduló ünnepség kizárólag hivatali munkaidőn kívül, 

munkanapon 19 óráig, továbbá szombaton 8 és 19 óra között engedélyezhető.  
 

3. § 
 

A 2. §-ban felsorolt eseményekért, és a kapcsolódó szolgáltatásokért az 1. mellékletben 
meghatározott díjakat kell fizetni. A megállapított díjakat minden év március 1-jétől az 
előző évi infláció mértékével emelni kell. 

 
4. § 

 



(1) Az anyakönyvvezetőt havonta a köztisztviselői illetményalap 60 %-ának 
megfelelő összegű adóköteles költségtérítés illeti meg, amelyet minden hónap 
10. napjáig kell kifizetni részére. 

 
(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködéséért - 

választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő helyett, a mindenkori illetményalap 13 %-ának 
megfelelő összegű adóköteles díjazás illeti meg, amelyet havonta utólag minden 
hónap 10. napjáig kell kifizetni.  

 
(3) A 2. §-ban felsorolt eseményeken közreműködőket az 1. mellékletben foglalt 

megbízási díj illeti meg, amelyet havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell 
kifizetni. 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról, és az 
anyakönyvvezetők hivatali munkaidőn kívüli tevékenységének 
ellenszolgáltatásairól szóló 3/2011. (II.3.) önkormányzati rendelete. 

 
Komló, 2017. május 25. 

 
dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 
Polics József 
polgármester 

 
    1. melléklet a 15/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez  
 
 
Házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével, névadó és házassági 

évforduló ünnepségekkel kapcsolatos díjak 
 

 
1. Ügyfelek által fizetendő díjak 

(az összegek a 27 %-os áfát tartalmazzák) 
 

 1.1 Anyakönyvvezető közreműködési díja 8.235 Ft 
 1.2 Gépi zeneszolgáltatás 2.000 Ft 
 1.3 Pezsgős koccintás 1.765 Ft 
 1.4 Vers 2.000 Ft 
 1.5Emléklapok                                           470-3.050 Ft 
 
2.   Közreműködők megbízási díjai 
 
2.1 Gépi zeneszolgáltatás 2.000 Ft/esemény 



2.2 Pezsgő felszolgálás 1.765 Ft/esemény 
2.3 Versmondás 2.000 Ft/esemény 
2.4 Terem előkészítése, portaszolgálat, takarítás 2.000 Ft/esemény 
 
 

9. sz. napirend 
 
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az 
alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása  
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság, és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Molnár Zoltánné kiment a teremből. A képviselő-testület létszáma 11 fő. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

16/2017. (V.26.) sz. rendelet 
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendeletet 

módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
 

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az 
alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. 
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklete helyébe 
az 1. számú melléklet lép. 
 

2. § 
 

Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
 



Komló, 2017. május 25.  
 
  dr. Vaskó Ernő        Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 

 

1. sz. melléklet a 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez 
 

„ 5. sz. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez” 
 

Iskola-egészségügyi ellátás 
 
Iskolafogászat: 
 
1. sz. iskolafogászati körzet 
Ellátást végző orvos: dr. Mátyás Magdolna 
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola   Komló, Templom tér 2. 
Komló Városi Óvoda Felszószilvási Tagóvodája   Komló, Május 1. u. 15. 
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája    Komló, Függetlenség u. 
30. 
Komló Városi Óvoda Hunyadi Tagóvodája    Komló, Hunyadi u. 8-10. 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája „A” osztályok     Komló, Bányász u. 1. 
 
 
2. sz. iskolafogászati körzet 
Ellátást végző orvos: dr. Révész András 
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma (Kökönyösi Szakközépiskola)     Komló, Alkotmány u. 2. 
Kökönyösi Gimnázium       Komló, Alkotmány u. 2/b. 
Felsőszilvási Általános Iskola     Komló, Május 1. u. 13.  
 
 
3. sz. iskolafogászati körzet 
Ellátást végző orvos: dr. Mühl Attila 
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma (Kökönyösi Szakiskola)     Komló, Vájáriskola u. 1.  
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája   Komló, Nagyszántó u. 10. 
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája   Komló, Jó szerencsét u. 1.  
Kenderföld-Somági Általános Iskola     Komló, Gagarin u. 4.  
 
 
4. sz. iskolafogászati körzet 
Ellátást végző orvos: dr. Nyers Olympia 
Szilvási Általános Iskola      Komló, Függetlenség u. 
32. 
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája   Komló, Rózsa u. 9. 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája „B” osztályok, és 1-2. évfolyam „I” 
osztályai        Komló, Bányász u. 1.  
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodája 
Komló, Templom tér 1.  



Boldog Ceferino Katolikus Óvoda     Komló, Templom tér 3. 
 
5. sz. iskolafogászati körzet 
Ellátást végző orvos:  dr. Márki Eszter 
Komló Városi Óvoda       Komló, Tompa M. u. 2/1. 
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája   Komló, Iskola u. 39. 
Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium     Komló, Tompa M. u. 14. 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája „C” osztályok, és 3-4-5. évfolyam „I” 
osztályai        Komló, Bányász u. 1.  
 
 
Iskolaorvos: 
1. dr. Balogh Nóra: 
Komló Városi Óvoda 
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája 
Komló Városi Óvoda Hunyadi Tagóvodája 
Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodája 
Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája 
Szilvási Általános Iskola 
 
2. dr. Lovász Mária: 
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 
Kenderföld-Somági Általános Iskola 
Kökönyösi Gimnázium 
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma 
Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskola 
 

 
Iskolavédőnő: 
1. Wittmerné Tóth Judit: 
Kökönyösi Gimnázium 
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma 
 
2. Both Alíz:  
Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája 
Kenderföld-Somági Általános Iskola 
 
3. Meszaricsné Szekeres Katalin: 
Szilvási Általános Iskola 



Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskola  
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola 
 
 

10. sz. napirend 
 
Szándéknyilatkozat Komló város 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére 
kiterjed ő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  dr. Bayerle Tímea  szakorvos 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Dr. György Zóra és Molnár Zoltánné  visszaérkezett. A képviselő-testület létszáma 13 
főre változott. 
 
Polics József elmondta, hogy dr. Tamás Zsuzsanna gyermekgyógyász nyugdíjba 
szeretne vonulni és az előterjesztésben szereplő módon gondoskodott utódjáról. Dr. 
Bayerle Tímea szakorvos szeretné átvenni a praxist. 
 
Dr. György Zóra örömét fejezte ki a szerencsés helyzethez. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

64/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Szociális és egészségügyi bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Szándéknyilatkozat Komló város 3. sz. 
házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátásához 
kapcsolódóan” című előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a 3. sz. házi 
gyermekorvosi körzet ellátási területére kiterjedően, házi gyermekorvosi tevékenység 
végzésére legalább 4 év időtartamra dr. Bayerle Tímea doktornővel feladat-ellátási szerződést 
kíván kötni, amennyiben dr. Bayerle Tímea a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisjogát 
adásvétel útján megszerzi.   
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

11. sz. napirend 



 
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről  
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 

dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető igazgató 
Benácsné Rácz Éva  intézményvezető 
Szabó Gabriella  intézményvezető 
 

A Szociális és egészségügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József szerint a beszámolók nagyon alaposak, részletesek és javasolta részletes 
áttanulmányozásukat. Elmondta, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsa a beszámolókat már megtárgyalta. 
 
Dr. Makra István Edéné tapasztalatból mondta, hogy embert próbáló az a munka, amit 
ezekben az intézményekben végeznek. Sajnos sok esetben a szülői kötelesség 
teljesítésének hiánya megfigyelhető. Kiemelte, hogy az ingyenes étkezésben részesülők 
száma a bölcsődében a 45 fős létszámból 34 fő, óvodákban 463 fős létszámból 401 fő, 
általános iskolákban 887 fős létszámból 455 fő. Jónak tartja a Baba Mama klubot, ami 
már 10 éve működik. Az összeállított beszámolóhoz gratulált, köszönetet mondott az 
elvégzett munkáért.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

65/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a szociális és egészségügyi 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló Komló 
Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről” 
tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja Komló Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje 

meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztálya részére. 

 
Határid ő:  2017. május 31. 



Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
1. számú melléklet 

 
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységéről 
 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermekek védelme alatt a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 
védelmének biztosítására irányuló tevékenységet értjük. 
 
A települési önkormányzat feladatai: 
 
� a pénzbeli és természetbeli ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a 

rendkívüli települési támogatás, a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt 
hozzátartozó pénzbeli ellátása, 

� a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások tekintetében a gyermekjóléti 
szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátásának és átmeneti gondozásának biztosítása. 

 
1. A település demográfiai mutatói 
Komló város lakossága 2016. december 31-én: 25264 fő 

Ebből: 
                 0-18 év:                      3786 fő 
   
A település demográfiai mutatói alapján a 0-18 éves korosztály 14,98 %-át jelentette a város 
lakosságának. 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások: 
A gyermekvédelmi törvény, a végrehajtására kiadott kormányrendelet foglalkozik a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény, a családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli 
ellátása igénylésének és folyósításának feltételeivel. 2016. évben a települési támogatásokról 
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) számú 
önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a rendkívüli élethelyzetbe 
került gyermekes családok rendkívüli települési támogatást igényelhettek. 
 
A/ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 2016. évben átlagosan 1131 
gyermek. 697 fő kérelmezte 1075 gyermekre tekintettel a kedvezményt, 40 esetben a 
kérelmet elutasították.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltétele, hogy a gyermeket 
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 140 %-át (2016-ban 39.900,- Ft), egyedülálló vagy tartósan beteg illetve 
fogyatékos gyermeket nevelő szülők, valamint nagykorú gyermek esetében, egyéb esetben az 
öregségi nyugdíjminimum 130%-át (2016-ban 37.050,- Ft), feltéve mindkét esetben, hogy a 
család vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg.  
Elutasítás oka: a kérelmező a jogosultsági feltételeknek nem felelt meg. 
 
B/ Rendkívüli települési támogatás  



 
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az 
önkormányzatok közötti feladat megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult. 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 
támogatás lett. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 
köteles nyújtani. Ennek értelmében mind a gyermekes, mind a gyermektelen családok 
rendkívüli települési támogatásra váltak jogosulttá. 
 
Az előző évek számadatait figyelembe véve megállapítható, hogy a jogosultak közül több a 
gyermeket nevelő család. 
 
Támogatásban részesítettek összlétszáma 2016 évben (gyermekes és gyermektelen): 1179 
kérelmező, 1957 támogatási eset. 
 
C/ Családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása:  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek 
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a kiskorú 
tartására köteles és nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásában részesül. 
2016. évben átlagosan 5 gyermek részesült ebben az ellátásban.  

A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre fordított összeg 13.212.400,- Ft volt. ( Az évi 
kétszeri augusztusi és novemberi támogatást tartalmazza, 5.800-5.800,- Ft gyermekenként. 
Természetbeni támogatás formájában, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer 
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványként kell nyújtani.)  

A családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátására fordított összeg 
197.505,- Ft volt. Mindkét támogatási forma a központi költségvetésből visszaigényelhető.  
 
D/ Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása: 
2013. szeptember 1. napjától megváltozott a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetének megállapítására vonatkozó szabályozás. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény iránti kérelem B) lapjának kitöltésével kérelmezhető a gyermek hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása, amelyről határozattal kell dönteni, 
megállapítása a jegyző hatásköre. 
 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 
- önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  
 
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  



c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéséhez szükséges feltételek.  
 
Halmozottan hátrányos helyzetű  
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 
fennáll,  
b) a nevelésbe vett gyermek,  
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 
felnőtt.  
2016. 01. 01. és 2016. 12. 31. között 147 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének, és 
386 gyermek hátrányos helyzetének megállapításáról döntöttünk. 
 
F/ Gyermekétkeztetés: a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei, óvodai és iskolai 
étkezéssel történik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
szabályozza az étkezési térítési díj kedvezményre való jogosultság feltételeit. 
A törvény 151. § (5) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési 
díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)  
a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 
részesülő gyermek számára, ha 
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek,  
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy  
ae) nevelésbe vették;  
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha  
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy  
bb) nevelésbe vették;  
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá 
tartozó intézményben helyeztek el;  
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha  
da) nevelésbe vették, vagy  
db) utógondozói ellátásban részesül.  
(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív 
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés)  
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;  
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az 
(5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;  
c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 
után, feltéve, hogy az (5) bekezdés b)-d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes 
étkezésben.  



 
2016-ban kedvezményes étkeztetésben részesülők száma: 
 
- Bölcsődei ellátott:    

      
ingyenes:   34 fő 
összes étkező:   45 fő 

 
- Óvodai:    

 
ingyenes étkező:  401 fő 
összes étkező:   463 fő 

 
- Általános iskolai: 
   

kedvezményes étkező (50%): 90 fő 
ingyenes étkező:            455 fő 
összes iskolai étkező:            887 fő 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 2016. 01. 01. napjától 
hatályos változása értelmében a települési önkormányzat kötelező feladatává vált az iskolai 
szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés 
biztosítása, melyre a hátrányos helyzetű, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak 
ingyenesen. 
 
2016 évben tavasszal 69, nyáron 217, ősszel 82, télen 83 gyermek vette ingyenesen igénybe a 
szünidei gyermekétkeztetést. 
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása: 
 
A) A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének bemutatása: 
 
1. Általános tájékoztató az Intézmény szakmai feladatairól és személyi feltételekről: 
 
2016. január 1-től az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2015. évi CXXXIII. törvény értelmében a családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti 
szolgálatok integrációjára került sor.  
 
A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat két különálló szakmai 
egységben látja el gyermekjóléti alapellátási feladatait: a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ keretében. A fenntartó továbbra is 
a feladatellátásra szerveződött Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. 
 
A székhelyhez: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (Komló, Mánfa), Magyarszéki Közös 
Önkormányzati Hivatal (Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér, 
Oroszló), Hosszúhetény, települések, és közös önkormányzati hivatalok közigazgatási területe 
tartozik.  
 



A Szászvári mikro körzet központhoz: Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal 
(Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak, Máza, Egyházaskozár, Bikal, Szárász, Tófű, 
Hegyhátmaróc), Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal (Szászvár, Vékény) közigazgatási 
területe tartozik.  
 
Az intézmény ellátási területén a szakmai egységek, az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 
 
Család és gyermekjóléti szolgálat keretében: 

• családsegítés, 
• gyermekjóléti alapellátás. 

 
Család és Gyermekjóléti Központ keretében: 

• gyermekjóléti alapszolgáltatás, 
• pszichológiai tanácsadás, 
• jogi segítségnyújtás, 
• mediáció, családterápia, családkonzultáció, 
• iskolai szociális munka, 
• módszertani támogatás, 
• kapcsolattartási ügyelet, 
• készenléti szolgálat. 

 
A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az ellátási szerződésben foglaltak 
alapján személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást, és szociális 
alapszolgáltatás keretében, családsegítést valósít meg. A gesztor település Komló. 
 
Az ellátottak köre a család és gyermekjóléti szolgáltatás keretében kiterjed a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás közigazgatási területén található közös 
önkormányzati hivatalokra, illetve az ott élő lakosságra. A család és gyermekjóléti központ 
esetében az ellátottak köre, a Komlói Járás közigazgatási területén élő lakosság. 
 
A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családok komplex segítését célzó 
intézményrendszer, ahol különböző segítő foglalkozású emberek team munkában dolgoznak. A 
szolgálat összehangolt munkáját a szakmai vezetők segítik a 1993. évi III. törvény, az I/2000 
(I.7.) SZCSM rendelet, az 1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet, valamint 
a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint. 
 
Az egyes munkakörök szerinti feladatmegoszlást a dolgozók munkaköri leírása tartalmazza 
részletesen.  
  



 
Komló Térségi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Szervezeti Organon 
 

 
 
 
 
 
 
  

Intézményvezető 1 fő 

Szászvári Mikro- körzet 

Vezető családsegítő 1 fő 

Család és gyermekjóléti szolgálat 

Szakmai vezető 1 fő 

Család és gyermekjóléti 

központ 

Családsegítő 

munkatárs 

Esetmenedzser 

5 fő 

Családsegítő munkatárs 

3fő  

Külső tanácsadók: jogász, családterapeuta, 

szupervízor 

        Térségi Családsegítő munkatárs 

                        3 fő 

(Magyarszék, Magyarhertelend, Liget, 

Bodolyabér, Mecsekpölöske, Oroszló, 1fő) 

(Hosszúhetény, 2 fő) 

Család és gyermekjóléti Szolgálat 

Ügyintéző 1Fő 

Család és Gyermekjóléti Központ 

Asszisztens 

1 fő 

Pszichológiai 

Tanácsadó 

1 Fő 

Egyéb tanácsadó    



2. Család és gyermekjóléti szolgálat tevékenységének bemutatása 
 
A Családsegítő Szolgálat feladata a családok komplex segítése. 
 
A Szolgálat segítségét az ügyfelek minden kötöttség nélkül az ügyeleti rend 
figyelembevételével vehetik igénybe. A segítő tevékenység sikere érdekében az ügyfelek 
önkéntes együttműködése szükséges.  
 

A Szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint 
 

 
A szakmai tevékenységek adatai az év folyamán 

 

A szolgálatnál megjelent személyek száma 
 

0-17 18-61 62- 
Összesen 

nő férfi nő férfi nő férfi 

Komlói Közös  
Önkormányzati 

Hivatal 

együttműködési megállapodás alapján 136 136 193 174 15 13 667 
egyszeri alkalommal és 
tanácsadottként 46 1409 102 1557 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal  
Szakmai tevékenységek halmozott száma és a szolgáltatásban részesülők száma 

  Komló Mánfa 

  Szakm. 
Tev.-ek halmozott 

száma 

Szolg.-ban 
részesülők 

száma 

Szakm. 
Tev.-ek 

halmozott  

Szolg.-ban 
részesülők 

száma 

Információnyújtás 2875 1092 381 62 

Segítő beszélgetés 2577 935 432 43 

Tanácsadás 1534 800 2 4 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 1256 604 325 58 

Konfliktuskezelés 670 79     

Kríziskezelés 121 33     

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli) 706 249 63 31 

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (természetben) 207 106 236 72 

Közvetítés másik szolgáltatáshoz 75 10 2 4 

Közvetítés központhoz 252 13 4 4 

Szociális segítő tevékenység saját ügykörben 864 219 134 29 

Szociális segítő tevékenység központ által bevonva 556 57 2 5 

Szociális segítő tevékenység válsághelyzetben lévő kiskorú anya 135 27     

Esetkonferencia 61 53 4 4 

Esetmegbeszélés 285 146 4 4 

Egyéni és csoportos készségfejlesztés 304 189     

Közösségfejlesztés     4 40 

Környezettanulmány elkészítése 984 872 10 10 

Családlátogatás 6452 992 188 20 

Adományközvetítés 1635 224 182 42 



A 2016-os év statisztikai adatai szerint az utóbbi évek tendenciáinak megfelelően az ügyfelek 
nagy része (80 %) az aktív korúakból kerül ki. 
A nemek szerinti megoszlást figyelve az előző évekhez képest, még mindig érezhető a nők 
túlsúlya. A nők könnyebben kérnek segítséget. 
 
A szolgálat tevékenységének leglényegesebb része a gondozási folyamat olyan családokkal, 
amelyek átfogó segítséget igényelnek. A gondozási folyamat együttműködési megállapodás 
keretein belül működik, melyet klienseikkel kötnek meg a folyamat elején. 2016-tól 
gondozásuk kiterjedt a várandós anyukákra és a gyermekekre is.  
 
Kollégáik átlagosan 25 esettel foglalkoznak, ahol havi 3x-i kapcsolattartást ír elő a törvény. 
Amennyiben nem sikerül önkéntesen sikert elérni a családok működésében, úgy javaslatot 
tesznek a gyermekek védelembe vételére. 56 esetben tartottak esetkonferenciát az érintett 
gyerekekkel kapcsolatban. Védelembe vételt követően, a központ esetmenedzsereivel kettős 
gondozással igyekeznek jó irányba terelni a családokat. 
 
2016-ban Komlón 272 család állt gondozásukban.   
Fontos feladatuk a közoktatási intézményekkel való koordinálás. Kollégáik heti 
rendszerességgel felkeresik az iskolákat, óvodákat egyeztetnek az ifjúságvédelmi felelősökkel 
a felmerülő problémás gyerekekkel kapcsolatban.  
 
Az oktató intézményekből 125 esetben kaptak jelzést. A jelzéseket követően felkeresték az 
érintett családokat, szükséges esetben együttműködési megállapodást kötöttek, a jelzést küldőt 
pedig értesítették a tapasztalatokról.  
Hatékony és jól működő jelzőrendszeri hálózat alakult ki, egyes területeken az elmúlt 
években, ahol nem csak jeleznek a tagok, de segítenek a probléma megoldásában is.  
 
Az észlelő- és jelzőrendszer révén kísérik figyelemmel a lakosság szociális, mentálhigiénés 
helyzetét. E tevékenységi körben, a következő intézményekkel, szakemberekkel állnak 
kapcsolatban: 
 
- polgármesteri hivatalok szociális ügyintézői, 
- munkaügyi Központ komlói kirendeltsége, 
- Komló Járási Gyámhivatal,  
- háziorvosok, gyermekorvos, 
- védőnők, 
- általános Iskola, óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei, 
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
- házi segítségnyújtás gondozói, 
- rendőrség, 
- kórházi szociális munkás, 
- komlói Gyermekjóléti Központ,  
- fiatalkorúak pártfogói felügyelője, 
- polgármesterek, jegyzők. 
 
 
 
 



Veszélyeztetett kiskorúak (0-17 évesek) adatai 
 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Adatok a veszélyeztetett gyermekek száma, a veszélyeztetettség fő oka szerint, és a 

veszélyeztetettség okainak halmozott száma 
  Komló Mánfa 

  

Az érintett  
gyermekek  
száma 

  
Okok 
 halmozott  
száma 

Az érintett  
gyermekek  
száma 

 
Okok 
 halmozott  
száma 

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak 283 10 

nevelési probléma 34 73 1 1 

szülők, család életvitele 33 81 2 4 

családi konfliktus 14 71 2 3 

gyermek bántalmazása (fizikai) 7 9 
gyermek bántalmazása (lelki) 4 13 
gyermek bántalmazása (szexuális) 6 6 

gyermek elhanyagolása (fizikai) 21 30 1 1 

gyermek elhanyagolása (lelki) 27 77 

egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés 1 

iskolai kirekesztés, erőszak 2 

kortárs csoport negatív hatása 8 23 

elégtelen lakáskörülmény 9 20 

kilakoltatás veszélye 7 1 1 

munkanélküliség 9 

beilleszkedési nehézség 12 22 

aszociális/antiszociális viselkedés 2 23 

drogfogyasztás 7 

alkoholfogyasztás 7 

csavargás 2 7 

tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra és egyéb) 23 50 

tartós betegség 1 6 

fogyatékosság 2 2 

magatartás- vagy tanulási zavar 5 15 

Anyagi főcsoport összesen (a családra vonatkozóan) 73 89 3 8 

Családok száma, amelyekben  
veszélyeztettet kiskorúak élnek 120 9 

A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak  
közül a központ felé továbbított esetek száma 22 4 

A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak  
közül súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlen hatósági 
intézkedésre javasolt esetek (a központ értesítése 
mellett) száma 10 

Veszélyeztetett nyilvántartott kiskorúak  
száma tárgyév december 31-én 121 6 

 
 

3. Család és gyermekjóléti központ tevékenységének bemutatása 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartozik a Komlói járáshoz tartozó 
településeken, azon szolgáltatások nyújtása, mely hozzájárul a gyermek családban 



történő nevelkedésének elősegítéséhez. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos 
speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. 
 
• gyermekvédelmi hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat lát el védelembe vétel, 

ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, utógondozás esetén;  
• közreműködik hatósági intézkedésben: javaslattétel, esetmenedzselési feladatok;  
• támogatást nyújt a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében;  
• utógondozást végez; 
• speciális szolgáltatásokat nyújt: - kapcsolatügyelet - készenléti ügyelet-telefonos segítői 

munka - jogi tanácsadás - pszichológiai tanácsadás - családkonzultáció, családterápia – 
mediáció;  

• menekültek integrációját segíti; 
• szakmai támogatás nyújt az ellátási területén lévő család-és gyermekjóléti szolgálatoknak. 
 
A Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egységének a gyermekek és családjaik számára 
nyújtott szolgáltatásai térítésmentesen igénybe vehetőek. 
A családok jelentkezhetnek önként, illetve társintézmények irányíthatják a központhoz 
speciális szolgáltatásaink igényléséhez. Kivételt képeznek a gyámhatóság által, határozattal 
kötelezett kliensek. Együttműködés esetén egyéni nevelési –gondozási terv készül, és ennek 
alapján a klienssel, és a bevonható szakemberekkel közösen megoldást keres az esetmenedzser, 
és a családsegítő.  
 
A központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében az 
esetmenedzser:  

• kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét;  

• javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő 
kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, valamint a 
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és 
megszüntetésére; 

• együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a 
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző 
pártfogását; 

• a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát 
koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési 
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 
helyreállításához; 

• utógondozást végez a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába 
történő visszailleszkedéséhez;  

• Családba fogadott gyermek esetén, szükség esetén szociális segítő munkát végez a 
családba fogadó szülő segítése, és a gyermek beilleszkedése érdekében. A családba 
fogadás feltételeinek fennállásának vizsgálatában részt vesz, javaslatot tesz; 

• védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális 
segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék 



természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet 
készít; 

• részt vesz a gyámhivatali tárgyaláson. 
 
Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma a Komlói Járás települései 
szerint 
 
Település védelembe 

vett 
ideiglenes 
hatállyal 
elhelyezett  

nevelésbe 
vett  

utógondozás 
szakellátásból 
kikerült 

összesen Összes 
gondozás 
%-os 
aránya: 

Komló 99 4 117 3 223 74 % 
Szászvár 9 0 3 0 12 4% 
Bikal 0 0 0 0 0 0% 
Bodolyabér 3 0 1 0 4 1.3% 
Egyházaskozár 0 0 0 0 0 0 
Hegyhátmaróc 1 0 0 0 1 0.3% 
Kárász 0 0 1 0 1 0.3% 
Köblény 0 0 0 0 0 0 
Liget 17 0 0 0 17 5.6% 
Magyaregregy 3 0 0 0 3 1% 
Magyarhertelend 2 0 2 0 4 1.3% 
Magyarszék 7 0 0 0 7 2.3% 
Mánfa 3 0 6 0 9 3 % 
Máza 3 0 2 0 5 1.6% 
Mecsekpölöske 1 0 0 0 1 0.3% 
Oroszló 3 0 0 0 3 1% 
Szalatnak 7 0 2 0 9 3% 
Tófű 0 0 0 0 0 0% 
Vékény  1 0 0 0 1 0.3% 
Szárász 0 0 0 0 0 0% 
Összesen 159 4 134 3 300 100% 
Összes gondozás 
%-os aránya: 

53 % 1,3 % 45% 1% 100%  

Megjegyzés: A vidéki településeken 4 esetmenedzser munkaidejének időarányos részében 
látja el menedzselési feladatait. 

 
Az esetmenedzser a gyámhivatalnak tett javaslata során a gyermek bántalmazástól, 
elhanyagolástól való védelemhez való jogát, a saját családjában történő nevelkedéshez és 
családi kapcsolatainak megtartásához, ápolásához való jogát, valamint a gyermek véleményét 
veszi elsősorban figyelembe. A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén, a 
veszély tényének és jellegének megnevezésével, a többi adat feltárásának mellőzésével, 
telefonon haladéktalanul, majd azt követően elektronikus formában kell javaslatot tenni a 
hatóság intézkedésére. Az esetmenedzser az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésébe és 
megvalósításába bevonja a gyermeket és családját, a család- és gyermekjóléti szolgálatot, 
megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetében a megelőző pártfogót, és az eset szempontjából 
érintett, szükséges szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, szolgáltatókat, személyeket és az 
egyéb közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozókat. 
 



A Család és Gyermekjóléti központ speciális feladatai: 
 
Kapcsolatügyelet  

 
A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy nyugodt, semleges helyet biztosítson a gyermekek 
számára, hogy külön élő szüleikkel, rokonaikkal, hozzátartozóikkal meghatározott 
időben/időtartamban barátságos, otthonos környezetben találkozhassanak a gyermekek 
életkorának megfelelő játékok, mesekönyvek, valamint szakember jelenlétében. A szolgáltatás 
igénybe vehető bírósági ítélettel, végzéssel, gyámhivatali határozattal, továbbá önkéntesen, az 
érintettek együttes kérésére történt gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) során 
született mediációs megállapodás alapján. Kéthetente szombaton 9. -13h-ig biztosították az 
ügyeletet 2016.-ban.  
 
Készenléti ügyelet-telefonos segítői munka  
 
Célja a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben 
történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. Telefonon a szolgálatot ellátó 
munkatárs információt tud nyújtani, tanácsadásban részesítheti az ügyfelet, szükség esetén 
gyakorlati támogatást tud biztosítani, vagy hivatalos személy - rendőr, mentő, tűzoltó - a 
helyszínre történő mozgósításával, vagy szükség esetén személyes intézkedéssel. 2016. évben 
készenléti szolgáltatás keretében működtetett telefonra 27 alkalommal érkezett hívás. Négy 
alkalommal családon belüli bántalmazás okán történt telefonhívás, egy alkalommal 
kapcsolattartási probléma okán 22 alkalommal információt adtak a kérdezőnek különböző 
szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről. 
 
Jogi tanácsadás 
 
A Komlói Járás területén lévő települések lakosainak számára ingyenes jogi tanácsadást 
biztosítanak hetente hétfőn 8h-tól 12h-ig. 2016-ban 156 alkalommal 112 fő vette igénybe a 
jogász segítségét.  
 
Pszichológiai tanácsadás  
 
A Komlói Járás területén lévő települések lakosainak számára ingyenes pszichológiai 
tanácsadás telefonon előre egyeztetett időpontban biztosítanak főállású pszichológussal.  
Az esetek felében a tanácsadás egyszeri alkalommal valósult meg, ilyen pl. a gyerekekkel 
folytatott munka során a szülőkonzultáció, a többi esetben azonban az egyszeri alkalmak az 
együttműködés megszakadását jelzik. Életkor szerint a legtöbb kliens 12-17 év közötti, 
valamint 35-49 év közötti. A kliensek több mint fele 18 év alatti. A gyerekek nagy része 
általában magatartás - és viselkedésproblémákkal érkezik, de sok esetben a családban átélt 
traumák (bántalmazás, válás) feldolgozása céljából javasolják az esetmenedzserek a 
pszichológiai ellátást. A kliensekkel való munkát nagyban megnehezíti, hogy a kliensek nagy 
része nem motivált, bizalmatlan, valamint, hogy intellektuális színvonaluk meglehetősen 
alacsony. 
 
Családkonzultáció, családterápia  
 
A rendszerszemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének és a terápiás 
beavatkozás egységének. A terápia fókuszában a család, annak alrendszerei illetve az egyén 



szignifikáns családi kapcsolatai állnak. Ezt a szolgáltatást a védelembe vett gyermekek 
családjainak tudják biztosítani elsősorban.  
 
Mediáció  
 
A mediáció módszere segíthet azokban az esetekben, amikor két fél nem tud megegyezni 
valamilyen ügyben (lehet családi, gazdasági stb. vita), de ugyanakkor motiváltak a helyzet 
megoldására. Egy harmadik személy, a mediátor segíthet egy mindegyik fél számára 
elfogadható megállapodás kidolgozásában. Komlói Járás területén lévő települések lakosainak 
számára, ingyenes mediációs tanácsadást, telefonon előre egyeztetett időpontban biztosítanak. 
Az elmúlt évben 5 alkalommal vették igénybe a szolgáltatást, mely 5 családot érintett. 
 

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és az ellátott személyek 
adatai 

     
 

Sor 
szám 

Tevékenység Speciális 
 tevékenységek 
 száma 

Ellátottak száma 

1 Kapcsolattartási ügyelet 162 21 
2 Készenléti szolgálat 365 27 
3 Jogi tanácsadás 156 112 
4 Pszichológiai tanácsadás 30 10 
5 Mediáció 5 10 
6 Szülői konzultáció 6 13 
7 Esetkonferencia 144 169 
8 Összesen 868 362 

 
Csoportos foglalkozások, mint speciális tevékenységek: 
 
Deviancia prevenció 

 
Több éve folyamatosan jelen vannak az iskolákban drog és más egészségkárosító szerek, 
tevékenységek, devianciák kezelésére célzott prevenciós előadásokkal. A KEF támogatásával 
lehetőség nyílt egy ún. „prevenciós munkacsoport” kiképzésére. 10 fő láthatja el Komló és 
Térségében 2009-től a prevenciós feladatokat, mely a deviáns magatartások feltárását és korai 
kezelését célozza meg. Tevékenységüket 2016-ban is az iskolai védőnő koordinálásával az 
osztályfőnöki órák terhére végezték. Meghívásra iskolai egészségnapokon is részt vettek úgy, 
hogy a prevenciós programot ők vitték. 
 
Focival a drog ellen 

 
Július 2. hetében egy héten át kispályás labdarúgó bajnokságot szerveztek, immár 
tizennegyedszer, „Focival a drog ellen” Kallódó vándorkupa elnyeréséért. A rendezvényen 60 
gyermek vett részt. 
 
Sétáló Ki Mit Tud 
 
2016. november 11.-én a város és a kistérség általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak, 
tizenkettedik alkalommal is akadályversenyt „Sétáló Ki-mit tud” névvel szerveztek azzal a 



céllal, hogy az iskolák diákjai egyrészt megismerjék egymást, másrészt mivel a teljes osztály 
bevonható volt a programba, azt akarták elérni, hogy minden gyermek érezze a saját 
fontosságát. Az akadályok leküzdését az intézmények területén kellett végrehajtani, így 
bevonták a programba a saját intézményüket, a Védőnői Szolgálatot, a Múzeumot, Könyvtárat, 
a Városszépítők Egyesületét, a Rendőrséget, a Komlói Járási Hivatal Járási Gyámhivatalát, a 
komlói mentő állomást és a tűzoltóságot. A programba 178 gyereket vontak be. A nagy sikerre 
való tekintettel ez is olyan program, ami évenként ismétlődik.  

 
Gyermek és ifjúsági klub 

 
A TÁMOP 5.2.5.-A-10/2 pályázati program fenntartásáról 2016-ban is gondoskodtak. Célja 
továbbra is a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és családjaikkal történő nevelési 
oktatási intézményeken kívüli foglalkozás. Komlón a klubot átköltöztették telephelyük 
alagsorába, ahol heti két alkalommal 15h és 18h között várják a 15 gyermeket a 
foglalkozásokra. 
 
Baba- Mama klub 

 
2007-ben kezdték el szervezni a „Biztos Kezdet” országos program keretein belül egy helyi 
klub kialakítását, melyben olyan szocializációs hátrányokkal küzdő kismamáknak nyújtanak 
szolgáltatást, akik 0-3 éves korú gyermekeket nevelnek és az elsődleges szocializációjukban 
hátrányt szenvedtek.  
Hétfőn és szerdán a 0-2 éves korú, kedden és pénteken a 3-4 éves korú, csütörtökön a korai 
fejlesztésre szoruló gyermekek vehetik igénybe a szolgáltatásokat 9h-tól 12h.-ig. Hetente Kb. 
30 gyermek és szüleik látogatják rendszeresen a klubot. 
 
Pilot program, szociális diagnózis készítése 
 
Az 1253/2016.(VI. 6.) Korm. határozat a mentális, szociális vagy egészségügyi okból 
foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 
2016. évi Kormányzati intézkedés, az ország 11 Család és Gyermekjóléti Központjának 
feladataként jelölte meg, hogy a programba bevont ügyfelek tekintetében készítse el a 
személyre szabott szociális diagnózisukat. A Komlói Járásban 25 fő tekintetében történt ez 
meg. 
 
A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ 
feladatai:  

• Koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját;  
• Szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás 

szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és 
összehangolásához;  

• Összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri 
intézkedési terveket;  

• A család- és gyermekjóléti szolgálat megkeresése alapján segítséget nyújt, szükség 
esetén intézkedik, ha a jelzőrendszer működtetése körében a család- és gyermekjóléti 
központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez 
tudomást;  

• Segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti 
konfliktusok megoldásában;  

• Megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban;  



• Megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést: ha a jelzőrendszeri tag jelzési, 
vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és ebben az esetben a 
gyámhatóság - jelzésre vagy hivatalból - értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és 
javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás 
megindítására;  

• A kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében 
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs 
Telefonszolgálattal;  

• A család- és gyermekjóléti központ a fenti feladatokra, illetve azok koordinálására 
járási jelzőrendszeri tanácsadót jelöl ki.  
 

A járási jelzőrendszeri tanácsadó 2016. évi tevékenységeiről 
 
A járási jelzőrendszeri tanácsadó: 

• A járás területén rendszeresen részt vett az éves tanácskozásokon, szakmaközi 
megbeszéléseken, esetkonferenciákon, szakmai bemutatkozásokon, 
esetmegbeszéléseken;  

• Fogadta a szolgálatok jelzőrendszeri felelőseitől a beérkezett jelzésekről készült 
jelentéseket. Az elmúlt évben 32 intézményi esetmegbeszélésen, 8 szakmaközi 
megbeszélésen és éves tanácskozáson vett részt.  

 
Szakmai segítségnyújtás keretében 4 alkalommal tartottak esetmegbeszélést – hatósági ügyben 
nem érintett család esetében. 138 esetben volt jelen esetkonferencián. A járás településein helyi 
igények szerint, a jelzőrendszeri tagok számára 4 alkalommal az adott jelzőrendszeri tagot 
felkeresve segítette munkájukat, szakmai tájékoztatással, a jelzésekről, és a központ 
feladatairól, szolgáltatásairól. Jelzőrendszeri tanácsadóként a helyi szolgálatokhoz beérkezett 
jelzésekről heti összesítést fogadott.  
Az összes beérkezett jelzés száma 387 volt, a velük kapcsolatos szakmai feladatokat, teendőket 
folyamatosan figyelemmel kísérte. 
 
 
B) Bölcsőde tevékenységének bemutatása: 
 
A bölcsődei nevelés-gondozás célja, feladatai 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik 
formája, olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként 
napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára.  

Célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez.  

Feladata a gyermekjóléti alapellátás részeként 20 hetes kortól – 3 éves korig a kisgyermekek 
napközbeni ellátása, szakszerű gondozása – nevelése a szülő távollétének idejében. Ha a 
gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem 
érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és 
gondozható a bölcsődében. 
 
A bölcsőde elsősorban a komlói igényeket elégíti ki, de a kistérség településeiről is járnak az 
intézménybe gyermekek. 
 



A Szilvási Bölcsődében 2016-ban 5 csoportszobában, 68 férőhellyel került ellátásra a bölcsődei 
feladat. 
 
A szakmai munka irányvonalát és fejlesztési céljaikat a bölcsőde szakmai programjában 
fogalmazták meg. 

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

kibontakozása, az egyéni és az életkori sajátosságok figyelembevételével, az alapvető 
gyermeki jogok biztosításával. 

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

• Testi, szociális, érzelmi, értelmi képességek alakítása. 
• A gyerekek összetételéből adódóan a hátrányos helyzetű gyerekek 

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

 

Szakmai munka 

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

A kisgyermekek életében, a bölcsőde az első olyan közösség, ahol a gyermek a legtöbb időt 
tölti el a szülei nélkül. A gyermekek fokozatos, anyával történő beszoktatását a szülők kb. 
90%-a vállalta, ezzel megkönnyítve a kisgyermekek adaptációját az új közösségbe.  
 
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 46. § (1)-(2) bekezdése szerint egy bölcsődei csoportban 
legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható, ha valamennyi gyermek betöltötte a második 
életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható.  

 
Munkájuk során a gondozás-nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. A gyermek érzelmi 
biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt gondozónői állandósággal és a 
csoportállandósággal biztosítják.  
 
2016 áprilisától heti 2 órában 1 fő gyógypedagógus segíti a kisgyermeknevelők munkáját. 
 
2016 évben 1 kisgyermek esetében a szülő hozzájárulásával, a családgondozó kezdeményezte a 
gyermek bölcsődei felvételét. 

Neveltségi véleményt 4 kisgyermekről kért a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozója. 2 bölcsődei ellátottat kiemeltek a családból és nevelőszülőknél helyezték el 
őket. 

Kiemelten ügyelnek arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes 
gondozásban, nevelésben részesüljön a gyermek. Fontos feladatuknak tartják a gondjaikra 
bízott kisgyermekeknek a lehetőségeken belül minden segítséget megadni a hátrányok 
kompenzálásához, az egyéni bánásmód keretei között.  
A város minden pontjáról, eltérő szociokulturális háttérrel érkeznek hozzájuk a kisgyermekek. 
Felvállalják a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek nevelését-gondozását, törekszenek 
arra, hogy a közösségbe való beilleszkedésük sikeres legyen. 
 



A bölcsődéről elmondható, hogy esélyegyenlőséget biztosít a nehéz szociális háttérrel 
rendelkező gyermekek számára. Fontos szerepet tölt be a szegénység okozta problémák 
kezelésében, segítséget jelent a családok számára a munkavállalás, a munkahely megtartás 
tekintetében. A bölcsőde segítő szerepe a gyermekvédelemben főként a megelőzés területén 
lehet jelentős. 

A bölcsőde kapcsolatrendszere 

Folyamatos kapcsolatot tartanak: 

• a szülőkkel 
• fenntartóval 
• Gazdasági Ellátó Szervezettel, 
• védőnővel, bölcsőde orvossal, 
• pécsi bölcsődékkel, 
• a komlói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 
• óvodákkal, iskolákkal, 
• hatóságokkal. 

 

A megelőzés (prevenció) feladatai 

• rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel;  
• biztonságos, egészséges bölcsődei környezet megteremtése;  
• rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a gyermekvédelemben partner 

társszervekkel.  

 
C) A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. Kistérségi Családok Átmeneti 
Otthona tevékenységének bemutatása: 
  
Az intézmény a gyermekjóléti alapellátás feladatait látja el bentlakásos formában.  
 
Az intézmény szolgáltatásaival a gyermekek védelmét, a családi és társadalmi kapcsolatok 
helyreállítását, az önálló életvezetés kialakítását segíti elő. 
 
Családjaik túlnyomó része Komlóról kérte felvételét az intézménybe 2016 évben.  
A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. Kistérségi Családok Átmeneti 
Otthonában 2016. évben 18 új családot vettek ellátásba, így összesen 30 családot gondoztak, 
ami 96 főt jelentett, ebből 54 fő a gyermekek száma.  
 
Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el 
a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított.  
Az intézménybe való bekerülés, az ellátás igénybevétele önkéntes. Az igénylő kérelmet ír, 
személyesen keresi meg az intézményt, sok esetben a gyermekjóléti szolgálat vagy a 
jelzőrendszer más tagjai javasolják a család felvételét. 
 
A bekerülés leggyakoribb okai: 
- lakhatási és anyagi problémák 
- szociális krízis 
- családi konfliktusok  
- bántalmazás. 
 



A lakókkal 2016. évben is egyéni gondozási tervet készítettek, amely tartalmazza az előttük 
álló feladatokat és célokat. A gondozási- nevelési terv célja a család - kiemelten a gyermek - 
gondozásával nevelésével, a család együtt maradásával és lakhatási problémáinak 
megoldásával kapcsolatos feladatok részletes megtervezése, az abban résztvevő szakemberek, 
intézmények közötti munkamegosztás illetve együttműködés kidolgozása.   
 
A gondozási terv elkészítésekor kiemelt figyelmet fordítanak a családok testi, lelki állapotára, 
nemzetiségi, etnikai és vallási specifikumaira és társadalomba illesztésükre, valamint a 
krízishelyzet okaira. 
 
Munkamódszerüket, a példamutatás, a szeretet, a segítő beszélgetések, tanácsok és a mentális 
gondozás jellemzi. A családgondozók a szülőkkel együtt elkészítik a gyermekekre vonatkozó 
egyéni gondozási-nevelési tervet. Az abban kitűzött feladatok és célok megvalósulását 
folyamatosan figyelemmel kísérik és segítik. 
A gondozási terveket rendszeresen felülvizsgálják családi helyzetértékelések alkalmával, s az 
új helyzetnek és feladatoknak, valamint problémáknak megfelelően aktualizálják. 
Szükség szerint esetmegbeszélést és esetkonferenciát szerveznek.  
 
2016-ban 13 alkalommal hívtak össze esetkonferenciát.  Esetmegbeszélést hetente egyszer, ill. 
szükség szerint több alkalommal tartottak. 
 
2016 évben új jelenséget tapasztaltak, mégpedig azt, hogy az intézményükben korábban 
ott élő szülők gyermekei esetében a hátrányok tovább öröklődtek, és már fiatal szülőként, 
vagy várandós anyaként kerülnek vissza. 
 
A munkaképes lakókat minden lehetséges eszközükkel igyekszenek visszavezetni a munka 
világába. Ennek eredményeként 2016-ban is sikerült a közmunka-programba minden aktív 
korú lakójukat integrálni és három lakójuk vett részt szakmát adó tanfolyamon. 
 
Jelentős eredményként élik meg, hogy munkájukat a települési önkormányzat azzal is elismeri, 
hogy bérlőkijelölési jogot biztosít évi egy alkalommal a bérlakás-pályázatok elbírálásánál. 
2016. évben az intézményből 2 család a CSOK felvételével lakást tudott vásárolni.  
A takarékoskodás egyik formája az ellátási megállapodásban is vállalt elő takarékosság. 
 
Az intézményben pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés segítséget is nyújtanak.  
Természetesen az életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás szinte napi rutinnal történik.  
Különösen fontos ez a fiatal szülők, a családi krízis következtében védelmet kereső szülő és 
gyermeke, a szociális krízis miatt bekerülő családok számára.  
 
A gyermekekkel korcsoportok szerint foglalkoznak heti tematika szerint: délelőtt a  bölcsődés 
korúaknál mozgáskoordináció, beszéd- és készségfejlesztés zajlik. A szülőket a gyermekekkel 
való helyes foglalkozásra tanítják. Ezt kiegészítve a védőnő vezetésével a csecsemők és 
kisgyermekek helyes táplálását, valamint az ételek elkészítését tanulhatták meg a fiatal 
anyukák. 
 
A 2014/2015-ös tanév II. félévétől intenzív, személyre szabott felzárkóztató és fejlesztő 
programot készítettek a félévi eredmények kiértékelése után. A fejlesztőprogram folyamatosan 
működik a 2016/2017-es tanévben is. 
2016-ban összesen 14.861 gondozási napot tartottak nyilván, ami az intézmény 100 % feletti 
kihasználtságát bizonyítja, 16 család költözött el az intézményből.  



 
Az otthon kapcsolatot tart különösen: 
 
- A családok lakóhelye szerinti önkormányzatokkal, 
- Gyermekorvosokkal, 
- Járási Gyámhivatallal, 
- Oktatási- nevelési intézmények pedagógusaival, 
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 
- Védőnői hálózattal, 
- Civil szervezetekkel. 
 
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 
megállapítások bemutatása: 
 
2016. 01. 19., 2016. 05. 11. és 2016. 09. 30. napján Komló Város Önkormányzat belső 
ellenőre pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzést tartott a bölcsődében. Összességében 
megállapította, „hogy az adatszolgáltatások, az adatszolgáltatást alátámasztó dokumentumok, 
nyilvántartások, statisztikák minden esetben rendelkezésre álltak, azok teljes körűen 
megfelelőek, nyomon követhetőek voltak”. 

2016. 03. 22. napján a Baranya Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzést tartott a Bölcsődében. Az 
ellenőrzésnél hiányosságot nem állapított meg. 

Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2016.03.31. 
napján végzett kémiai biztonsági és közegészségügyi ellenőrzést a Bölcsődében. Az ellenőrzés 
során feltárt hiányosságokat korrigálták. 
 
5. Jövőre vonatkozó célok meghatározása: 
 
A jövőre nézve az eredményes gondozás érdekében továbbra is szükséges lenne a helyettes 
szülői hálózat megszervezése, amelyhez a szükséges intézkedések megtétele folyamatban van. 
A jelzőrendszer tapasztalataink szerint továbbra sem működik minden esetben megfelelően. 
 
6. Bűnmegelőzési program: 
 
Bűnmegelőzési programmal önkormányzatunk nem rendelkezik, de 2003. november 27-én a 
képviselő-testület elfogadta Komló Város Közbiztonsági Koncepcióját, melynek célja, hogy az 
életminőséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a közrend megóvásában, a 
bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben résztvevők közötti célirányos párbeszédet elősegítse, és 
megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes ellátására.  
  
A bűnmegelőzés érdekében Komló Város Rendőrkapitánysága együttműködik különböző 
szervezetekkel – elsősorban a Komlói Polgárőr Egyesülettel és az iskolákkal.  
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a drogfogyasztás megelőzése és a 
kábítószer-bűnözés ellen tesz jelentős erőfeszítéseket. (Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórum, 
Közösségfejlesztő drog-prevenció). 
 
A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 



 
A Komlói Rendőrkapitányságon a 2016-os évben a következő bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
programok voltak folyamatban: 
 
1./ DADA program 
2./ Az Iskola Rendőre program (10 rendőr, 13 intézmény) 
3./ Tesco-Police-Road-Show 
4./„Drog helyett Darts! Bűnmegelőzési nap (9 oktatási intézményben) 
5./ Sport- és Rendvédelmi Tábor – Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány 
támogatásával, 
6./ Komló-és Térsége Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kapcsán:„Focival a drog ellen” 
7./ Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve: „Sétáló Ki Mit    
Tud” 
8./Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó tevékenység (2 középfokú intézményben), 
9./ Közlekedésbiztonsági Nyílt Nap. 
 
A kábítószer prevenció helyzete 
 
2016-os évben 21 kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény vált ismertté, ezek elsősorban 
fogyasztással illetve kábítószer birtoklás bűncselekmények voltak. A szerek tekintetében a 
marihuána továbbra is jellemző, de az új pszichoaktív anyagok, az ún. dizájner drogok vannak 
leginkább terjedőben. A Komló-és Térsége Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal (KEF) a 
fórum megalakulása, 2001. óta Komló Rendőrkapitányság együttműködik, pályázatok útján 
minden évben más és más programelemet valósítanak meg. 
 
2010. áprilisában a Komlói Rendőrkapitányság vezetésével, a KEF keretében létrehozott 
deviancia-prevenciós munkacsoport azon tagjai, akik a Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatának dolgozói a 2016-os évben három középiskolában, 16 osztályban 
kb. 300 fiatallal kerültek ilyenformán kapcsolatba. 
Deviancia- prevenciós foglalkozásokat az osztályfőnöki órák terhére alkalmanként öt tanítási 
órában végzik. Kettős csoportvezetéssel a csoport aktivizálásával, a csoport által fontosnak 
ítélt témák feldolgozásával a tagokat érzékenyítik a problémák iránt. 
A felhozott témák között mindig felmerül a legális és illegális szerhasználat, az ezzel 
összefüggő szokások hiedelmek. Fény derül a fiatalok körében a korai szerhasználat okaira is. 
Így a családon belüli anyagi lelki deprivációk, az erőszak, a családon kívüli kapcsolatok 
hiánya vagy aberráltsága.  
A cél az, hogy a fiatalok információhoz jussanak arra vonatkozóan, hogy honnan és kitől 
várhatnak szakmai segítséget problémáik megoldásában. 
 
A bűnmegelőzés ellen ható tényezők: 
 

• Általában a családok anyagi helyzetének romlása. 
• A kisebb súlyú cselekmények – szabálysértési értékhatárt meg nem haladó esetek, 

alkalmi lopások- családon belül elítélésének elmaradása. 
• A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges programok és intézmények hiánya.  

Kevés eszköz áll a gyámhivatal rendelkezésére (figyelmeztetés, védelembe vétel,  
ideiglenes hatályú elhelyezés) és a rendelkezésre álló eszközöknek nincs kellő  
visszatartó ereje.  

 
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés: 



 
Az önkormányzat a következő civil szervezetekkel működik együtt: 

• Kábítószer Egyeztető Fórum (bűnmegelőzés és szenvedélybetegség tárgyában) 
• Polgárőrség 
• Szent Kinga Caritas Alapítvány 
• Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
• Belső Tűz Egyesület. 

 
Komló, 2017. május 3. 

Fritsiné Tímár Adrienn 
  szociális irodavezető 

 
 
Polics József további sok sikert kívánt az áldozatos munkához. Véleménye, hogy a 
feladatukat a Komlói Járás egész területén szakavatott módon, lelkiismeretesen végzik a 
családsegítők. 
 
 

12. sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő 
szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységükről szóló beszámoló 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 

Kasziba Zsuzsanna  intézményvezető 
Szabó Gabriella  intézményvezető 
Fehérné Podkovácz Anikó bölcsőde képviselője 
 

A Szociális és egészségügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Gerencsér Ágnes elment az ülésről. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

66/2017. (V.25.) sz. határozat 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Szociális és egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és 
gyermekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak 
szerint elfogadja. 
 



2.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 
 

3.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 3. sz. 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 

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

 
Polics József megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy továbbra is ugyanilyen 
hozzáállással, kitartással végezzék munkájukat. 
 
 

13. sz. napirend 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

67/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
1.) A Képviselő-testület elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót jelen előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. 
  



 
1. sz. melléklet 

 
BESZÁMOLÓ  

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 
Komló, 2017. április 27. 
 
           

Polics József 
             elnök 
 
I. Bevezető rendelkezések 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás), az 1999. 
december 1. napján létrehozott Területfejlesztési Társulás jogutódjaként 2004. június 18-án 
alakult meg, és 2005. január 1-je óta működik többcélú társulásként. 

 



 
A Társulásnak 2014. január 1-jén 19 tagja volt, majd 2014. július 1-jével két további település – 
Bikal és Oroszló – csatlakoztak, így jelenleg már 21 tagönkormányzata van.  
 
A Társulás célja a közszolgálati feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezése, 
tekintettel arra, hogy a csökkenő lakosságszám, viszont ezzel párhuzamosan a szolgáltatásokra 
vonatkozó igények megnövekedése, továbbá a normatív állami támogatások csökkenése és a 
gyakori jogszabályváltozások arra ösztönzik az önkormányzatokat, hogy közösen, kistérségi 
társulás keretében szervezzék meg közszolgálati feladataikat. A Társulás az egyre bővülő 
feladatvállalással igyekszik az önkormányzati terheket csökkenteni, a kiegészítő normatív 
támogatás igénybevételével gazdaságosabban működtetni. 
 
Sajnálatos módon egyértelműen látszik az alábbi táblázatból, hogy a kistérség lakosságszáma 
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, amely tendencia azonban nemcsak a komlói kistérség 
jellemzője. 
 

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 

 
Település 

neve 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

2016 

Komló Város 
 

27.35
5 

27.16
5 

26.97
0 

26.74
1 

26.45
3 

26.23
5 

26.01
9 

25.7
28 

 
25617 

 

 
25522 

 
25172 

Mánfa 
 

883 874 850 849 848 857 850 856 843 829 
 

799 
Kárász 
 

372 375 365 371 356 355 351 352 350 348 
 

333 
Szalatnak 
 

412 401 387 375 375 371 359 349 345 326 
 

331 
Vékény 
 

164 166 161 154 151 149 146 146 150 149 
 

160 
Szászvár 
 

2624 2583 2573 2557 2539 2517 2483 2486 2478 2446 
 
2376 

Hegyhátmaróc 
 

208 209 193 192 176 173 172 166 169 160 
 

157 
Egyházaskozá
r 
 

877 852 843 831 831 835 828 820 810 795 773 

Szárász 
 

62 55 57 57 51 51 48 44 46 43 40 

Tófű 
 

137 138 144 143 144 145 144 143 145 143 133 

Máza 
 

1337 1322 1308 1309 1303 1287 1282 1287 1284 1259 1237 

Köblény 
 

293 288 274 264 255 247 246 243 244 233 220 

Bodolyabér 
 

290 285 270 273 276 258 256 262 256 241 235 



Hosszúhetény 
 

3328 3332 3398 3399 3417 3407 3402 3394 3388 3360 3401 

Liget 
 

435 441 446 446 437 430 429 428 420 416 412 

Magyaregregy 
 

868 833 799 790 788 791 781 766 767 763 745 

Magyarhertele
nd 
 

672 679 705 697 692 688 671 676 670 677 668 

Magyarszék 
 

1108 1118 1114 1130 1136 1135 1126 1101 1087 1072 1038 

Mecsekpölösk
e 
 

472 469 455 450 448 442 438 438 433 426 420 

Bikal - - - - - - - - 756 745 722 

Oroszló - - - - - - - - 341 323 322 

 
Összesen 

 
41.89
7 

 
41.58
5 

 
41.31
2 

 
41.02
8 

 
40.67
6 

 
40.37
3 

 
40.03
1 

 
39.6
85 

  
40.59
9 
(39.50
2)* 

40.27
6 

39694 

*Bikal és Oroszló nélkül. 
 
A Társulás kötelezően vállalt feladatai: 

- a szociális alapellátás – ezen belül a szociális alapszolgáltatás, a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a gyermekek napközbeni ellátása; 

- belső ellenőrzés megszervezése. 
 
A Társulás felvállalt feladatai: 

- hulladékgazdálkodás, 
- foglalkoztatás, 
- tűz- és munkavédelem, 
- informatika, 
- sport és ifjúsági feladatok, 
- gyepmesteri feladatok, 
- közművelődési tevékenység,  
- közkincs kerekasztal működtetése. 

 
II. Kötelezően vállalt feladatok 
 
A Társulás kötelezően vállalt feladatainak ellátása az általa fenntartott költségvetési szervek 
útján, illetve a munkaszervezet (Kistérségi Iroda) megszűnését követően a munkaszervezeti 
feladatokat a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül történik, a belső ellenőrzési 
tevékenységet pedig Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége végzi. A Társulás 
pénzügyi-gazdasági, számviteli és munkaügyi feladatainak teljes körű ellátását (mely többek 
között magába foglalja mind a Társulás, mind pedig az általa fenntartott intézmények 
tekintetében a költségvetési tervezés és beszámolás folyamatát, a könyvelést, a 
kötelezettségvállalások nyilvántartását, munkaügyi iratok elkészítését, valamint az ezekkel 
összefüggő adminisztratív feladatokat) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 



Szervezete biztosítja megállapodás útján, nagyban hozzájárulva a Társulás hatékony és 
gazdaságos működéséhez. 
 
Szociális alapellátás 
 
A Társulás a következő költségvetési szerveket tartja fenn szociális alapellátási feladatai 
biztosítása érdekében: 

- Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
- Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, 
- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde. 

 
Az ellátott feladataikat az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Komló Térségi 
Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató 

Központ 

Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati 
Társulás Szilvási Bölcsőde 

családsegítés 
hajléktalanok átmeneti 

szállása 
gyermekek napközbeni 

ellátása 

gyermekjóléti alapellátás házi segítségnyújtás   

szociális kölcsönök 
előkészítése 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

  

adósságkezelési 
szolgáltatás 

szociális étkeztetés (Komló 
városában) 

  

 

idősek nappali ellátása 
(Komlón és 

Egyházaskozár) 
  

engedélyezett létszáma: 
32,5 fő 

engedélyezett létszáma: 
46,5 fő 

engedélyezett létszáma: 17 
fő 

 
A költségvetési szervek külön-külön beszámolót készítenek az előző évi tevékenységükről. 
 
Belső ellenőrzés 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláshoz tartozó társult önkormányzatoknál 
a belső ellenőrzési feladatokat 2013-tól Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége 
látja el. Az ellenőrzési tevékenység keretein belül az önkormányzatok vonatkozásában a belső 
ellenőrzés 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. Az ellenőrzési tevékenység mellett igény 
esetén tanácsadási tevékenység lefolytatására is sor kerül. 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a központi költségvetésből kapott támogatások (a korábbi 
normatív támogatások) ellenőrzése a társult önkormányzatok kis hányadát érintette 2016-ban. 
A támogatások rendszerének változásból eredően így már csak három önkormányzatnál került 



lefolytatásra ilyen jellegű vizsgálat. Mindazonáltal az elszámolást, könyvelési szabályokat 
érintő változások, illetve a gazdálkodási-számviteli központi programok bevezetése okán a 
jövőben sem nélkülözhető ez a típusú ellenőrzés, minden önkormányzat esetében ajánlott 
legalább két évente beépíteni az ellenőrzési tervbe. A korábbiakkal ellentétben ugyanis a 
támogatások megalapozottságának ellenőrzése mellett, a kapott támogatások jogszabályoknak 
megfelelő elszámolására is ki kell térni ezen ellenőrzések esetében.  
 
2016-ban a belső ellenőrzés fókusza továbbra is a szabályozottságra irányult, így nyolc 
önkormányzatnál került sor szabályozottságot érintő vizsgálatok lefolytatására. Ennek keretein 
belül az ellenőrzés vizsgálta, hogy az adott szervezet rendelkezik-e a jogszabályok által előírt, 
kötelezően elkészítendő szabályzatokkal, illetve néhány kulcsfontosságú szabályzat tartalmi 
szempontból is vizsgálatra került. Az ellenőrzés megállapításai alapján az érintett szervek 
mindegyike vonatkozásában szükséges intézkedéseket tenni a szabályozottság fejlesztése 
érdekében. Komplex vizsgálat keretében egy önkormányzatnál elvégeztük a belső 
kontrollrendszer megfelelősségére, a kulcskontrollok működésére vonatkozó ellenőrzést is. Az 
elmúlt évek ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján a belső kontrollrendszer egyes 
részterületeinek ellenőrzése minden társult önkormányzat esetében sorra kerül majd az 
elkövetkező öt éves intervallumban. 
 
Szintén a szabályozottság témaköréhez kapcsolódóan került sor egyes társult önkormányzatok 
által létrehozott intézményfenntartó társulások és a fenntartott intézmények működését érintő 
vizsgálatokra. Az ilyen típusú ellenőrzésekhez szükséges ellenőrzési napokat az érintett 
települések ellenőrzési napjainak összevonásával biztosítottuk. A szabályszerűségi megfelelés 
mellett részben pénzügyi-gazdálkodási területet is érintett az intézményfenntartó társulások 
ellenőrzése. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a működés feltételek 
kialakítása során, a kötelezően készítendő dokumentumok megalkotása, feladatellátási keretek 
kialakítása tekintetében az egyes társulások részben teljesítették feladataikat, az intézmények 
működésének, beszámolásának területére nagyobb figyelmet szükséges fordítani. 
 
Egy társult önkormányzat esetében került sor pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzésre, a 
pénzgazdálkodásra vonatkozó ellenőrzések a többi társult önkormányzat vonatkozásában is 
bekerülnek majd az elkövetkező évek ellenőrzési terveibe. A belső ellenőrzés törekszik a 
témaellenőrzések lefolytatására, különösen a közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó társult 
önkormányzatok esetében. 
 
Szabályszerűségi-gazdálkodási ellenőrzés keretében két társult önkormányzat esetében 
vizsgáltuk a költségvetési tervezés, módosítás, zárszámadási rendelet készítésének gyakorlatát. 
Az ellenőrzés megállapításai alapján e tevékenységek ellátása szabályszerű volt, a tervezés 
megalapozottsága biztosított.  
 
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége - megbízási szerződés keretein belül - 
külső szolgáltatóként a Komlói Egészségcentrumnál is ellátja a belső ellenőrzési feladatokat. A 
tavalyi év során ennek megfelelően egy gazdálkodási területet érintő vizsgálatra került sor.  
 
2016-ban a változó jogszabályi környezetnek való megfelelést, a jogalkalmazást elősegítendő 
több alkalommal is tájékozató anyagokat küldött ki a belső ellenőrzés az érintett 
önkormányzatok, intézmények számára. A gyakorlati tapasztalatok alapján ezt a fajta 
tevékenységet a jövőben is folytatni szükséges, figyelembe véve a belső ellenőrzés felé érkező 
kérdéseket, megkereséseket is.  
 



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnál, illetve a fenntartott intézményeknél 
nem került végrehajtásra vizsgálat. Komló Város Önkormányzat számára a költségvetési 
törvény szerinti járó támogatások elszámolásának megalapozottsági vizsgálata természetesen 
kiterjedt a társulásos intézményekre is. 
 
Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatai alapján, valamint tekintettel az Állami 
Számvevőszék utóbbi években megfigyelhető vizsgálati tevékenységre, az elkövetkező 
időszakban a szabályozottságot érintő vizsgálatokra továbbra is hangsúlyt szükséges fektetni a 
belső ellenőrzési tevékenység során. A jogszabályi változások okán szükséges a belső 
ellenőrzési tevékenység átstrukturálása is. 
 
Az ellenőrzések tervezésére, lefolytatására minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírások, 
belső ellenőrzési szakmai standardok és az Állami Számvevőszéki módszertan figyelembe 
vételével kerül sor.   
 
 
III. Felvállalt feladatok 
 
A felvállalt feladatok ellátásában a következő költségvetési szervek, gazdálkodó szervezetek 
működnek közre: 

- Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
- Komló Város Önkormányzat Városgondnokság,  
- Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, 
- TF Center Kft. 

 

Tűz- és munkavédelem: 
 
A tűz-és munkavédelem területén változást jelent, hogy korábban a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal munkatársa látta el a társulás önkormányzatainál és intézményeinél a 
munka- és tűzvédelmi feladatokat, valamint a munka- és tűzvédelmi oktatást, 2016. áprilisától 
megbízási szerződés alapján történik e tevékenységek lebonyolítása.  
 
A tűzvédelmi szabályzat aktualizálására valamint a kapcsolódó oktatások lebonyolítására több 
tagönkormányzatnál, illetve azok intézményeinél sor került (pl: Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központ, Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 
Szilvási Bölcsőde, Közzöségek Háza Színház –és Hangversenyterem). 
 
Munkavédelmi oktatásra Köblény, Hosszúhetény, Mánfa településeken, valamint a József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményben került sor. Egyházaskozár, 
Máza, Komló, Kárász, Magyaregyregy, Köblény, Bodolyabér, Magyarhertelend 
tagönkormányzatoknál illetve valamely intézményüknél történt meg a munkavédelmi 
szabályzat és kockázatértékelés aktualizálása.  
 
Az oktatási tematika a 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény, és a 28/2011. (IX. 6.) BM 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján készült, így az oktatás során leadott ismeretanyag 
megfelel a jogszabályokban foglaltaknak.  
 
Munkabaleset a térségben 2 alkalommal történt az elmúlt évben, melyek helyszíni kivizsgálást 
követően teljes körű eljárást vontak maguk után. A kivizsgálásokra az 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendelet mellékletét képező munkabaleseti jegyzőkönyv alapján került sor.  



 
A kistérségben személyes helyszíni bejárások alkalmával a kisebb hiányosságok felderítésre 
kerültek, melyek további intézkedést igényelnek majd a jövőben.    
 
 
Informatika: 
 
2014. június óta egyéni megállapodás alapján a kistérség összes településén a TF Center Kft. 
végzi az informatikai szolgáltatásokat, melyet térítésmentesen nyújtanak. Főként interneten 
keresztül, távoli eléréssel az összes számítógép javítását, telepítését, szoftver beállítását ellátják. 
Hardver meghibásodások esetén hetente kétszeri kiszállással vállalják a helyszíni javítást. 
Komolyabb problémák esetén egy-két órán belül a helyszínre érnek.  
 
Azonkívül, hogy ellátják a számítógépek szervizelését, megfelelő szakembereik vannak a 
szervergépek karbantartására is.  
A nyomtatók és monitorok javítása alvállalkozók bevonásával történik, mely szolgáltatásért 
külön fizetni kell, de az elszállítás költségeit a TF Center Kft. viseli.  
 
A hálózatépítés és egyéb más hálózatbővítés esetén egyedi árajánlat alapján dolgoznak.  
 
Tapasztalat, hogy a településeken nagy hiányosságok vannak az adatbiztonság, belső 
adattitkosítások, valamint a vírusvédelem terén.  
Teljes mértékben ismerik és tisztában vannak az önkormányzatnál futó szoftverekkel, napi 
használatukban szintén segítséget tudnak nyújtani. 
 
 
Állategészségügyi (gyepmesteri) feladatok: 
 
Komló-Mecsekjánosi, Hízlalda dűlő 2678/2 és 2678/3 hrsz. alatt működik Komló város 
hatóságilag engedélyezett gyepmesteri telepe, amely 2014. február óta a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás 17 településének is ellátja a gyepmesteri feladatait, 
megállapodás alapján. 
Az elmúlt évektől nagy jelentőségű a gyepmester és a Komlói Állatvédők együttműködése, ezt 
bizonyítja az elaltatott kutyák számának nagyon jelentős – 2016. évre nullára - csökkenése, 
amelyet az alábbi táblázat is mutat.  
 
 
Év 

Befogott 
kutyák száma 
(db) 

Eredeti 
gazdához 
visszakerült 
kutyák száma 
(db) 

Altatott kutyák 
száma (db) 

Betegségben 
elhullott kutyák 
száma (db) 

2011 58 - 58 - 
2012 56 - 34 - 
2013 57 3 3 12 
2014 44 17 1 2 
2015 120 8 2 2 
2016 138 22 0 2 
 
Gyepmesteri telep bevételei 

• támogatási bevétel (2016.07.05.) 2 242 288 Ft 



• támogatási bevétel (2016.07.05.) 2 310 085 Ft 
• támogatási bevétel (2016.10.26.) 1 548 937 Ft 
• támogatási bevétel (2016.12.29.) 898 690 Ft 
• saját működési bevétel 183 780 Ft 

Összesen: 7 183 780 Ft 
 
 
Gyepmesteri telep kiadásai: 

• szakmai anyagok beszerzése 
(gyógyszer, fecskendő, tű, kutyaeledel,  881 965 Ft 

• üzemeltetési anyagok beszerzése  1 139 390 Ft 
• bérleti díj (dögkonténer) 1 036 320 Ft 
• fuvardíj 215 900 Ft 
• közüzemi díjak (villamos energia, víz- és csatorna díj) 435 347 Ft 
• egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás 151 204 Ft 

(szippantás, aknafedlap javítása, kéményvizsgálat) 
• gyepmesteri tevékenység 2 400 000 Ft 
• állategészségügyi ellátás (chip beültetése, eboltás) 465 249 Ft 
• egyéb szolgáltatások (útiköltség) 265 403 Ft 
• kisértékű eszközök beszerzése 179 990 Ft 
• előző évi többlettámogatás visszautalása 13 012 Ft 

Összesen: 7 183 780 Ft 
 
2016 évben az út szélén talált, elütött állatok száma összesen 25 db., (macska 14 db., borz 3 db., 
vadmalac 4 db., róka 4 db.) 
Ebrendészeti telephelyen megfigyelt róka: 1 db  
A 2016-os évben nem kellett elaltatni kutyákat mert a kötelező 14+1+5 napos megfigyelés után 
az Állatvédők minden esetben adoptálták vagy átvétel után „ideiglenes befogadóhoz” vittek 
114 db kutyát. 
Komló Város jegyzői engedélye alapján néhány esetben a 20 nap megfigyelés után az 
Állatvédők gondozásában rövidebb –hosszabb ideig a kutyatelepen tarthatták az ebeket. 
A gyepmester által befogott kutyák a CHIP–olvasó készülék segítségével beazonosításra 
kerülnek, így az elmúlt évben 22 kutya visszakerült a gazdájához, és a tulajdonosok a felmerült 
költségeket kifizették. Az Állatvédők segítségével a gazdátlan kutyáknak lefényképezés után 
az interneten keresztül végleges gazdit találtak. A jó együttműködés eredménye, hogy a kutyák 
egyre rövidebb időt töltenek a kutyatelepen, csökkentve ezzel az egy állatra jutó költségeket. 
 

Kistérségi közművelődési feladatellátás, kistérségi szakmai szolgáltatások  
 

A tevékenységet a Közösségek Háza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással 
kötött feladat-ellátási megállapodás keretében látja el. A kistérségi rendezvényeket 
rendszeresen segítjük marketinggel és műsorok biztosításával. 1000 példányban jelentettük 
meg 2016-ban is a kistérségi programajánlót, mely 19 település nyári és őszi rendezvényeit 
mutatja be.  
Hagyományos kistérségi rendezvényeink voltak 2016-ban saját szervezésben: Kistérségi 
Szüret, Térségi Népdaléneklési verseny, Közkincs Gála. 
 



A 2016-os évben országos szakmai modell kidolgozásában és megvalósításában vett részt a 
Közösségek Háza a Minisztérium főosztálya megbízásából.  
2016 januárjában elkészítették a térségi feladatellátás modelljének szintjeihez tartozó 
dokumentumtár mintagyűjteményét, és ezeket közkinccsé is tették honlapunkon. Elemei 
2007-2015-ig tartalmazzák azokat a dokumentumokat, melyek a térségi együttműködés 
tevékenység során keletkeztek és szabadon felhasználhatók, feldolgozhatók, adoptálhatók, 
alakíthatók.  
Február – március – április – május hónapban elkészült a”Echós szekér” Vidékjáró 
Vándorműhely képzési programját és műhelymunkájának módszertanát. Április 7-én útjára 
indult a Vidékjáró Vándor Műhely.  
A helyszínek kiválasztásában járási székhelyek jól működő intézményeit keresték fel, melyek 
nem megyei jogú városok, olyan intézményeket, amelyek készek innovatív szakmai 
törekvéseken dolgozni, és kisvárosi intézmények. Az „Echós szekér” állomásai 
Vásárosnamény, Gyöngyös, Dabas, Martonvásár, Zirc, Marcali, Kisbér voltak. A 
tudásmegosztás, mint célkitűzés kétirányú volt, egyrészt a kollégák érzékenyítése és a modell 
megismertetése, másrészt a főosztály jövőbeli fejlesztési koncepciójának szondázása, a 
vélemények összegyűjtése. Ezek összefoglalói a kiadványban szerepelnek. 
A vándorműhelyek résztvevői köre: 
április 7. Vásárosnamény – 8 település 12 résztvevője 
április 12. Gyöngyös – 11 település 20 résztvevője  
április 19. Dabas – 5 település 16 résztvevője 
május 3. Martonvásár – 7 település 19 résztvevője  
május 5. Zirc – 6 település 16 résztvevője  
május 10. Marcali – 7 település 16 résztvevője  
május 12. Kisbér – 9 település 16 résztvevője 
Összességében a 7 alkalmon 53 település 115 kulturális szereplője vett részt. 
 
Május 27-28-án került sor Komlón a záró konferenciára, a tanácskozás 42 fő résztvevővel 
valósult meg. A rendezvény sajtó nyilvános esemény volt, kiemelten foglalkozott vele a helyi 
média, újságcikk és televíziós összeállítás is készült. A konferencia programjának kialakítása 
során kitekintés jelleggel, Közkincs előzményekkel, térségi együttműködésben kipróbált 
módszerekkel eltérő települési-intézményi modelleket bemutatására is sor került. A 
konferencia második napján a térség kistelepülésein dolgozó szakmai műhelyek és a 
kistelepülések bemutatására zajlott, részben itt helyben, részben egy vidéki rendezvénnyel 
gazdagítva a programot 
Júniusban az utómunkálatok során a konferencia anyaga és tapasztalatai is beépítésre kerültek 
az elkészített szakmai anyagba. A kiadványt CD formájában igényes külső megjelenésben 
kiemelt partnereinknek, támogatóinknak is eljuttattuk, honlapunkról is letölthető. 
A kiadvány borítóján a Magyaregregyi lakodalmasról készült fotó, valamint kistérségünk egyik 
legkisebb településének jellegzetes tornácos házáról készült kép látható. Mind a CD egyedi 
borítója, mind címkézése erre az alkalomra, saját terveink szerint és kivitelezésben készült. 
 
IV. A Társulás 2016. évi működése és költségvetése 
 
A Társulás Tanácsa 2016. évben 6 alkalommal ülésezett, összességében 36 határozatot hozott.  
Többször módosult a Társulás 2016. évre jóváhagyott költségvetése, az elszámolása a 
zárszámadás keretében történik. 
 



A következő táblázatban csak a normatív állami támogatás jogcímeken kapott összegek 
szerepelnek, külön bontásban a társulási feladatellátásra tekintettel kapott kiegészítő 
támogatások. 
 

Normatíva jogcím 
Fajlagos 
összeg 

(Ft) 

2016. évi 
normatíva 

összege (Ft) 
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 494 100 22 728 600 
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 518 805 3 112 830 
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek 

543 510 0 

Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása 1 813 696 3 627 392 
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   5 006 692 
Kiegészítő támogatás a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők 
béréhez 

1 508 760 1 508 760 

Bölcsődei ellátás ÖSSZESEN   35 984 274 

Család-és gyermekjóléti szolgálat (Komló, Magyarszék, 
Egyházaskozár, Szászvár, Hosszúhetény) 

3 000 000 26 400 000 

Család-és gyermekjóléti központ (Komló) 3 000 000 15 300 000 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ÖSSZESEN   41 700 000 

Szociális étkeztetés 55 360 5 259 200 
Házi segítségnyújtás - Társulás által történő feladatellátás 145 000 54 520 000 
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítés 43 500 16 356 000 
Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő 
feladatellátás 

109 000 4 360 000 

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulási kiegészítés 54 500 2 180 000 
Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás 468 350 11 240 400 
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulási kiegészítés 46 835 1 124 040 

Integrált Szociális Szolgáltató Központ ÖSSZESEN   95 039 640 

MINDÖSSZESEN   172 723 914 

     - ebből alap normatíva   153 063 874 

     - ebből társulási kiegészítés   19 660 040 

Együttműködés más szervezetekkel: 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttműködik az alábbi 
hazai szervezetekkel: 
 
Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés: az együttműködés célja a társulás 
területén élők ingó és ingatlan vagyonában keletkező jégkárok csökkentése. Az Egyesülés 
minden évben benyújtja az előző évről szóló beszámolóját és a részére nyújtott támogatásról 
szóló elszámolást. 
 



Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete: az együttműködés célja a 
kistérségben élő fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítése, a panaszok 
feltárása és értékelése fogyasztói érdekek képviselete. Az Egyesület minden évben benyújtja az 
előző évről szóló beszámolóját. 
 
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány: az együttműködés célja jogi 
segítségnyújtás tevékenység tartós ellátása a kistérségben.  
 
 

14. sz. napirend 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület  
minősített többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

68/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.  
 
 
Határid ő: 2017. május 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 



1. sz. melléklet 
 

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA  

2017. 
 
 
 

 

 
 

 
 
         
       ……………………….. 
               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 2016. május 1. 
napjától: 
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 a törzskönyvi bejegyzés 
napjával lépnek hatályba, mellyel egyidejűleg a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása valamennyi korábbi módosítása hatályát veszti. 
 
K o m l ó, 2017. április 27.  

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 2017 

1. 
Komló 

 25 172 

2. 
Mánfa 

 799 

3. 
Kárász 

 333 

4. 
Szalatnak 

 331 

5. 
Vékény 

 160 

6. 
Szászvár 

 2376 

7. 
Hegyhátmaróc 

 157 

8. 
Egyházaskozár 

 773 

9. 
Szárász 

 40 

10. 
Tófű 

 133 

11. Bikal 722 
 

12. 
Máza 

 1237 

13. 
Köblény 

 220 

14. 
Bodolyabér 

 235 

15. 
Hosszúhetény 

 3401 

16. 
Liget 

 412 

17. 
Magyaregregy 

 745 

18. 
Magyarhertelend 

 668 

19. 
Magyarszék 

 1038 

20. 
Mecsekpölöske 

 420 



21. 
 

Oroszló 322 

  
Összesen 

 
39 694 

 
 

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 
 

  

 
  



 
15. sz. napirend 

 
Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Judikné Linde Teréz intézményvezető 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy megkapta a számadatokat. Arra vonatkozóan nem 
kapott kimutatást, hogy az óvodáknál hány fő került átirányításra más körzetbe. 
Hozzátette, hogy az óvodáknál az alapító okiratban nem szerepel létszám, csak a 
csoportonkénti 25 fő és a 20%-os eltérés. A Szent Bernadett Óvodánál konkrét létszám 
került megállapításra. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a szülői értekezleteken nem volt 
annyira egyértelmű a szülők támogatása a változást illetően. Még mindig nem 
egyértelmű, miért kellett egy tágasabb óvodából az Alsószilvási Óvodába költöztetni a 
Felsőszilvási Óvodát. Felsőszilvásban mindig több a más körzetből érkező gyermek, az 
iskola pedig közvetlenül az óvoda mellett van. Azok a családok, amelyeknek 2-3 
gyermeke jár egy helyre, jobban kötődnek az adott intézményhez és egyfajta folyamatot 
élhetnek meg a gyerekek. Tudomása szerint ebben az évben is többen jelentkeztek oda, 
akiket át kellett irányítani. Fenntartásuk van az intézmény zsúfoltsága miatt, és a plusz 
20%-os létszám még több problémát fog okozni. A Körtvélyesi Óvoda és a Sallai úti 
Óvoda csoportcsökkentése még elfogadható, de az év közbeni beíratás okozhat még 
problémát. A Felsőszilvási Óvoda beíratással kapcsolatos hirdetése nem volt korrekt. A 
hirdetés azt sugallta, hogy az óvoda bezárására került sor, holott erről testületi döntés 
nem született. Nyilvánvaló, hogy ezért alapvetően kevesebben íratták be gyermeküket. 
Az egyéb csoportbezárásokat el tudja fogadni, de a Felsőszilvási Óvoda esetében a 
létszám sem volt aggályos ezért ezt nem fogadja el. Arról érdeklődött, hogy ebből 
kifolyólag lettek-e elbocsátva dolgozók.  
 
Pista Józsefet szomorúsággal tölti el az átszervezés, nehezen fogadja el. A fiatalok 
elvándorolnak, gyerekek nem születnek, az épületek fenntartása horribilis összegbe 
kerül, ezért szükség van átszervezésekre.  
 
Dr. Makra István Edéné sem tartja örvendetesnek, de azért számítani lehet rá, hogy az 
ingyenes telkek folytán érkeznek fiatalok a városba. Ha a büntetés-végrehajtási intézet 
elkészülte után megkezdődik a munka, akkor talán a helyzeten ez is javítani fog. 
Négy óvodapedagógus vonul nyugdíjba és az átszervezés kapcsán senki nem veszíti el a 
munkáját. Megköszönte az óvónők segítségét. 
 
Dr. György Zóra aggályosnak tartja a magas létszámú csoportokat, és szerinte ezért a 
működéssel összefüggésben fejlesztésre lesz szükség, mert helyhiány fog kialakulni. A 
kicsiknek állandóságra és stabilitásra van szükségük, de a csoportok leszűkítésével 
bizonytalanság alakul ki bennük. Megérti, hogy erre szükség van, de nem tudja 



elfogadni.  
 
Schalpha Anett elmondta, hogy az óvónők magas színvonalon végezték munkájukat 
30-35 fős gyermeklétszám esetén is, így a jelenlegi 20-25 fő nem fog gondot okozni. 
Magát a pedagógiai feladatellátást semmilyen szinten nem sérti az átszervezés.  
 
Több kérdés nem volt. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kollégákkal együtt megpróbáltak teljes 
körültekintéssel eljárni. Sajnos az átszervezés érzelmi kérdés is, de a 
képviselő-testületnek felelős döntést kell hozni. A beíratások alkalmával beigazolódott, 
hogy további lépésekre van szükség. Ez a következő lépés a Jó szerencsét utcai 
Óvodában történő 1 csoport megszüntetése volt, ami által a 469 helyre 500 férőhelyet 
biztosítottak. Az elmúlt 3-4 év beíratási adatai alapján a tendencia egyértelmű minden 
óvodában. A Felsőszilvási Óvodában határozottan visszaeső beíratási adatok voltak, 
9-10 beíratásnál nem volt több. Minden intézkedést abba az irányba próbáltak 
mozdítani, hogy a csoportlétszámokat csökkentsék. Hét év után került sor arra, hogy egy 
óvodaépületet is fel kellett áldozni, mert a fenntartási kiadások sokba kerülnek. Ha több 
csoport van, ott már nagyobbak a kötelezettségek (dajka, óvónő, pedagógiai 
asszisztens), melyek költségét szintén az önkormányzatnak kell fedezni. Az állam a 
feladatfinanszírozás alapján a tényleges létszámhoz igazodik, ami nem egyenlő a 
beíratott létszámmal. A szülői munkaközösség sem örült ennek a helyzetnek, de 
részükről nem várható el, hogy nem támogassák az átszervezést. Hozzáfűzte, hogy 
felelős vezetőként szomorúan gondol a helyzetre, de sajnos egyetért vele, mert így dönt 
jól. Véleménye a hirdetésről az, hogy túlzottan szakszerűen fogalmazták, mert inkább 
az óvodai képzettséghez és az alapító okiratban megfogalmazott célokhoz volt köze, és 
eszerint került felosztásra, hogy miként lehet beíratni az óvodákba. A következő 
hirdetésben már konkrétan szerepeltek a beíratási feltételek, ahol már az összes 
intézmény felsorolásra került. A mai képviselő-testületi döntés kapcsán egy pedagógiai 
asszisztensi állás kerül leépítésre a jelenlegi létszámhoz igazodva, melyet a 
munkáltatónak kell megoldani. A nyugdíjba vonulók a törvényi előírások 
figyelembevételével tölthetik ki idejüket, és megkapják minden járandóságukat, nem 
bocsátják el őket. Ennek köszönhetően magasabb létszám marad a rendszerben és az 
átállás időszakában is nagyobb dolgozói létszámmal fognak rendelkezni egyes 
tagintézmények. Úgy érzi, hogy a szülők felé a probléma bemutatásában és az 
előrejelzésben az óvodapedagógusok minden területen partnerek voltak. Próbálták a 
szülőknek elmagyarázni, hogy az átszervezés mivel jár, és megpróbálták figyelembe 
venni, hogy a gyerekeket ugyanazok az óvónők és dadusok láthassák el, mint előtte. A 
gyermeklétszám adataiból látszik, hogy az elmúlt időszakban 2014-hez viszonyítva 
kicsi, de növekvő elmozdulás van. Komlón a jövőben is biztosított lesz a teljes óvodai 
ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatás, és a város fogadni képes a gyerekeket. 
 
Dr. György Zóra megjegyzi, hogy csak az épület hiányosságait kívánta kiemelni 
hozzászólásában. 
 
Több hozzászólás nem volt. 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület  
minősített többségű szavazással, 10 igen, 2 nem szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 

69/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről” című 
előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Komló Városi Óvoda intézményt átszervezi oly 
módon, hogy a Felsőszilvási Tagóvoda a Szilvási Tagóvodával 2017. szeptember 1. napjától 
összevonásra kerül, és az összevonást követően egy épületben, a 7300 Komló, Függetlenség 
u. 30. sz. alatti Szilvási Tagóvoda épületében működik tovább.   
 
2.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda intézményt érintő átszervezés következtében 
a Szilvási Tagóvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok számát 4 
csoportban, a felvehető maximális gyermek létszámot 100 főben állapítja meg.  
 
3.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda intézményt érintő átszervezés következtében 
a Körtvélyesi Tagóvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok számát 5 
csoportban, a felvehető maximális gyermek létszámot 125 főben állapítja meg.  
 
4.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda intézményt érintő átszervezés következtében 
a Kökönyösi Tagóvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok számát 3 
csoportban, a felvehető maximális gyermek létszámot 75 főben állapítja meg.  
 
5.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 2017. 
szeptember 1. napjától 83 főben határozza meg.  
 
6.) A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Komló Városi Óvoda 
engedélyezett álláshelyeinek változásának átvezetéséről a 2017. évi költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

16. sz. napirend 
 

Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési év beíratásáról  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Judikné Linde Teréz intézményvezető 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta.  



 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület  
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

70/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Tájékoztató a 
2017/2018-as nevelési év beíratásáról című előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület elfogadja az óvodai beíratásról szóló tájékoztatót a 2017/2018-as 
nevelési évre vonatkozóan. 
 
2. A Képviselő-testület a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok számát a Komló 
Városi Óvoda intézményre vonatkozóan 20 csoportban határozza meg, az alábbiak szerint: 
 
Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.)    3 csoport 
Hunyadi Utcai Tagóvoda (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.)    3 csoport 
Szilvási Tagóvoda (7300 Komló, Függetlenség u. 30.)    4 csoport 
Kökönyösi Tagóvoda (7300 Komló, Jó Szerencsét u. 1.)    3 csoport 
Körtvélyesi Tagóvoda (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.)    5 csoport 
Gesztenyési Tagóvoda (7300 Komló, Rózsa u 9.)     1 csoport 
Mecsekjánosi Tagóvoda (7300 Komló, Iskola u. 39.)    1 csoport 
 
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi az általános iskolai beíratásról szóló tájékoztatót a 
2017/2018-as tanévre vonatkozóan. 
 
 

17. sz. napirend 
 

Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Judikné Linde Teréz intézményvezető 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 10 igen, 2 nem szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 



71/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a Komló Városi 
Óvoda alapító okiratának módosítása című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda – az előterjesztés 1. és 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító és módosító okiratát elfogadja.  
 

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

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

 
 

18. sz. napirend 
 

Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Polics József elmondta, hogy a Pécsi Tankerületi Központ 2017. május 23-án kelt 
levelében jelezte, hogy a Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskolája (EFAMI) tagintézmény-vezetői álláshelyének betöltésére pályázatot írt ki. A 
felhívásra a kiírt határidőig két személy, Bosnyák Málna Kitti és Makai Valéria 
nyújtotta be jelentkezését. A pályázatok tanulmányozása után Makai Valéria 
pályázatát javasolta elfogadni. Indoklásként elmondta, hogy Valéria vezetői 
tapasztalattal rendelkezik, komlói kötődésű és a pályázatában több olyan elem 
megvalósítását tervezi, mely hiánypótló lenne a városban (pl.: Ifjúsági Fúvószenekar 
létrehozása).   
A határozati javaslat 3. pontjában a „ruházza át” szövegrész „kívánja átruházni” 
tartalomra módosul. 
 
A rendelkezésre álló idő rövidségére, valamint a bizottság szakmai munkájára 
figyelemmel javasolta, hogy e véleményezési hatáskörét a jövőben az Oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sport bizottságra ruházza át.  
A Képviselő-testület az ezzel kapcsolatos végleges döntését SZMSZ módosítás 
keretében hozhatja meg. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 



Pálfi László távozott, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott. 
 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy Makai Valéria rendkívül alapos és szakmai 
pályázattal, konkrét elképzelésekkel készült, valamint közoktatás vezetői szakirányú 
végzettséggel, kiváló minősítésekkel rendelkezik. A másik pályázó is rendkívüli 
pályázatot nyújtott be. Azért döntöttek Makai Valéria támogatása mellett, mert 
szakmailag tapasztaltabbnak bizonyult. 
 
Pista József véleménye, hogy mindkét pályázat nagyon alapos. Makai Valéria mellett 
azért döntene, mert komlói kötődésű. 
 
Kérdés, további hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

72/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény-vezetői 
pályázatának véleményezése című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Pécsi Tankerületi Központ fenntartásában álló 
Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája 
tagintézmény-vezetői feladatok ellátásával Makai Valériát bízza meg.  

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Pécsi Tankerületi 
Központot tájékoztassa. 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pécsi Tankerületi Központ vagyonkezelésében 
lévő köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 
megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és 
megbízásának visszavonásával kapcsolatos véleményezési jogkörét a 
Képviselő-testület Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottságára kívánja átruházni. 

4. A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 3.) pontban foglaltak 
átvezetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet soron következető módosításakor gondoskodjon.  
 

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

 
19. sz. napirend 



 
A TIAMAT-TRADE Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Katus Zoltán  ügyvezető 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú 
mellékletében elírás történt, a támogatási szerződés végén az aláíró természetesen 
a TIAMAT-TRADE Kft. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

73/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
TIAMAT TRADE Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét.  
 

1. A képviselő-testület a TIAMAT TRADE Kft. (székhely: 1071 Budapest, Dembinszky u. 
44. fszt. 4.) kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város 
Önkormányzata 7/2014. (V. 16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja 
alapján „munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” 
címén vissza nem térítendő munkahely-teremtési támogatást nyújt. A 
munkahely-teremtési támogatás összege: 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint. 

 
2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben 

foglalt 1 fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására 
használhatja fel.  
 

3. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat az 1 fő teljes 
munkaidős munkavállaló foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum 
benyújtását követően 2 egyenlő részletben folyósítja. A támogatás első részletének 
folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás megkezdésének dokumentumokkal történő 
igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás befejezésének 
igazolása.  

 
4. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 

beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott 
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 

 



5. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 1 fő 
új, teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű munkavállalót felvenni, és 
ezt a munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 24 hónapon keresztül fenntartani.  

 
6. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 

szerződés megkötése, valamint a kedvezményezett valamennyi számlavezető 
pénzintézetéhez nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a 
számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet 
kedvezményezett általi megszegése esetén – köteles a jogosulatlanul igénybe vett 
munkahely-teremtési támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat 
javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni. 

 
A munkahelyteremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.1. sz. mellékletében 
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” céltartalék előirányzat. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2017. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 

1. sz. melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, 
adószám: 15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
másrészről a TIAMAT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 
Budapest, Dembinszky u. 44. fszt. 4.. fióktelep: 7300 Komló, Tröszt u. 11., adószám: 25388424-2-042, 
cégjegyzékszám: 01-09-272290, képviseli: Katus Zoltán ügyvezető; a továbbiakban: Kedvezményezett) között az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. 
(V. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahely teremtési támogatást (a 
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a …/2017. (V.25.) számú 
határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 
500.000,- Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a 
továbbiakban: 1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az 
alábbiakról tájékoztatja a Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 

(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat 
vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: 

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 



b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás; 

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás, a következő esetekben: 

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre; 

           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      
részleges továbbadás; 

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez 
nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához 
és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás; 

e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 
 
 
(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, 
továbbá a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély 
összegű támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra 
alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása 
vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne 
részesüljenek csekély összegű támogatásban. 

(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély 
összegű támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három 
pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében 
végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege 
tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító 
járművek vásárlására nem vehető igénybe. 

(5)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan 
tevékenységeket is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 
200 000 EUR összegű felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, 
úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a 
közúti árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és 
hogy csekély összegű támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

(6)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet 
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a 
csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

(7)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött 
céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy 
részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által 
alkalmazott pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 

(8)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, 
vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás 



vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás 
formájában nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több 
részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A 
diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ 

túllépését eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 

(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély 
összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a 
felvásárló vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó 
felső határt. Az összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű 
támogatás a műveletet követően is jogszerű marad. 

 
(11) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben 
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket 
átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges 
időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

 

4. § 

(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek 
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e 
rendelet szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig 
halmozható más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással. 

(2)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy 
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 
támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott 
határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási 
intenzitást vagy összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem 
rendelhető csekély összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság 
által elfogadott határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.” 

3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 

4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett MECSEK TAKARÉK Szövetkezet vezetett 
50300109-15311832-00000000 számú számlájára utalja. 

5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő új 8 
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  

6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, 
mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási időszak 
lejártát követő 30 napon belül. 

7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás 
megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás 
befejezésének igazolása.  



 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján 
(2017. május 2.) foglalkoztatott 0 főhöz képest 1 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval 
megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát az utoljára felvett munkavállaló felvételétől számított 
24 hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy az 1 fő új munkavállalót jelen támogatási 
szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi. 
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban 
- lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon 
belül köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési 
kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás 
elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett jogutódjára 
is érvényes. 
 
11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő 
okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések 
során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a 
támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával 
hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos 
adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 
 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 
támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő adatokat 
közzétegye. 
 
13./  Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 
rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári peres 
vagy nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet megkeresésével 
hatósági átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen szerződés aláírását 
követő 8 napon belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét soron 
kívül igazolja Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen szerződés aláírását követően 
nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági átutalásra a számláját vezető 
pénzintézet felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell igazolnia Támogató részére. 
 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 
(továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 
 
15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a 
támogatással és annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 
 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, 
a Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el. 
 
Kelt: Komló, 2017.      

 
 
 

        _____________________________                 _____________________________ 
Támogató     Kedvezményezett 

Komló Város Önkormányzata                      TIAMAT-TRADE Kft. 



        Képv.: Polics József Polgármester           Képv.: Katus Zoltán ügyvezető 
 
 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2017. ……………….. …napján: 
 
 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2017. ………………...........napján: 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 

 
20. sz. napirend 

 
Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Albien Peer   ügyvezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

74/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
munkahelyteremtés és munkahelyek megtartása érdekében nyújtott támogatásokról szóló 
beszámolót. 
 
1. A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul veszi és elfogadja a Bányai Bt., az Imbi Kft., az 
Ivicz Bt., a Duftin Kft. és a Kalatherm Kft. időarányos teljesítéséről szóló mellékelt 
tájékoztatást. 

 
2. A Képviselő-testület elfogadja a Szakács Kft. támogatási szerződés módosítására irányuló 
kérelmét és a támogatási szerződés 8. pontjának módosítását az alábbi szöveggel hagyja jóvá:  
  
„8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem 
benyújtásának napján (2015. június 10.) foglalkoztatott 31 főhöz képest 3 fő új, 8 órás 



munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát 2017. július 31. napjáig fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 
3 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi.” 
 
Felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti, módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt szerződés aláírására. 
 
3. Utasítja a jegyzőt, hogy a megítélt munkahelyteremtés támogatások ellenőrzését folytassa, 
amelynek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határid ő:  Értelem szerint, de legkésőbb 2017. augusztus 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
módosítással egységes szerkezetben 

 
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, 
adószám: 15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
 
másrészről SZAKÁCS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7300 Komló, 
Vörösmarty utca 8-10, adószám: 11010890-2-02, cégjegyzékszám: 02 09 062394, képviseli: Albien Peer; a 
továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. 
(V. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a 
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 99/2015. számú határozatában 
döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege 1.000.000,- Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a 
továbbiakban: 1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az 
alábbiakról tájékoztatja a Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 
(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat 

vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: 
d) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző 
vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

e) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 



f) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, a következő esetekben: 

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre; 

           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      
részleges továbbadás; 

f) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez 
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó 
támogatás; 
g) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 
 
(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, 
továbbá a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély 
összegű támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra 
alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása 
vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne 
részesüljenek csekély összegű támogatásban. 

(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély 
összegű támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három 
pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében 
végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege 
tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító 
járművek vásárlására nem vehető igénybe. 

(9)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan 
tevékenységeket is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 
200 000 EUR összegű felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, 
úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a 
közúti árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és 
hogy csekély összegű támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

(10)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet 
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a 
csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

(11)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött 
céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy 
részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által 
alkalmazott pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 

(12)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, 
vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás 
vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás 
formájában nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több 
részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A 
diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ 

túllépését eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 
(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély 

összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a 
felvásárló vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó 
felső határt. Az összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű 
támogatás a műveletet követően is jogszerű marad. 

 
(12) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben 
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket 



átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges 
időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

4. § 

(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek 
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e 
rendelet szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig 
halmozható más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással. 

(3)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy 
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 
támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott 
határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási 
intenzitást vagy összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem 
rendelhető csekély összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság 
által elfogadott határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.” 

3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 

4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett OTP Banknál vezetett 11731063-20043867-00000000 számú számlájára 
utalja. 

5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 4 fő új 8 
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  

6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű, kérelme szerinti beruházást 
köteles megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni, mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 4 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás 
megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás 
befejezésének igazolása. A két időpont közötti folyósítások feltétele a beruházás előrehaladtának az igazolása 
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján 
(2015. június 10.) foglalkoztatott 31 főhöz képest 3 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát 2017. július 31. napjáig fenntartja. 
Kedvezményezett vállalja, hogy a 4 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. 
napig felveszi. 
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban 
- lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül 

köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési 
kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás 
elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett 
jogutódjára is érvényes. 

 



11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő 
okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az 
ellenőrzések során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az 
ellenőrzés során a támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen 
szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy 
ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 

 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 

támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő 
adatokat közzétegye. 

 
13./  Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 

rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári 
peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet 
megkeresésével hatósági átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb 
jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető 
pénzintézet felé, amelynek tényét soron kívül igazolja Támogató részére. Kedvezményezett vállalja 
továbbá, hogy jelen szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Támogató 
részére a hatósági átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást 
követő 15 napon belül kell igazolnia Támogató részére. 

 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

 
15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással 

és annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 
 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a 

Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el. 
 
Kelt: Komló, 2017. május    

 
 

        _____________________________                 _____________________________ 
Támogató     Kedvezményezett 

Komló Város Önkormányzata                      SZAKÁCS Kft. 
        Képv.: Polics József Polgármester           Képv.: Albien Peer ügyvezető 
 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2017…………………..napján: 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2017. ……………….napján: 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
 
 



 
21. sz. napirend 

 
Beszámoló a Zrínyi Klub 2016. évi tevékenységéről  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Puskás Csaba  egyéni vállalkozó 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az alábbi kiegészítéssel javasolja 
az előterjesztést elfogadásra: 
A határozati javaslat egy 2.) ponttal egészül ki, mely szerint:  
 
2.) A Képviselő-testület – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslata 
alapján – felkéri a polgármestert, hogy a Zrínyi klub üzemeltetéséhez és az ingatlan 
használatához kapcsolódó bérleti díj és közüzemi költségek alakulásáról a szeptemberi 
testületi ülés keretében adjon tájékoztatást. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot a fenti 
módosítással javasolta elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással együtt, 
melyet a képviselő-testület, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 

75/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Beszámoló a Zrínyi klub 2016. évi tevékenységéről című előterjesztést.  
 
1.) A Képviselő-testület elfogadja a Zrínyi Klub 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.  
 
2.)  A Képviselő-testület – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslata 
alapján – felkéri a polgármestert, hogy a Zrínyi klub üzemeltetéséhez és az ingatlan 
használatához kapcsolódó bérleti díj és közüzemi költségek alakulásáról a szeptemberi 
testületi ülés keretében adjon tájékoztatást. 



 



 



 

 

 



22. sz. napirend 
 

A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Csollák István vezérigazgató 

Mester Zoltán  üzemigazgató 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  kiemelte, hogy egy korábbi közgyűlés alkalmával a 
vezérigazgatót azzal bízták meg, hogy terjesszen elő a Zrt. szervezeti és szerkezeti 
korszerűsítésére vonatkozó javaslatot, minimum 50 millió forint pozitív hatás elérése 
érdekében. Kérdezte, hogy ez megtörtént-e.  
A vállalatvezetésnél nem talált létszámra vonatkozó adatokat, így ezután érdeklődik.  
Elmondta, hogy szeretné megismerni egy olyan jellegű szervezeti felépítést, ami a 
beosztottakra és vezetőkre vonatkozik.  
Az árképzési szabályzatban szereplő labordíjak egységesítéséről érdeklődött a komlói 
labordíjak vonatkozásában.  
 
Polics József elmondta, hogy minden évben azzal menekítették meg a céget, hogy egy 
további gazdasági társaság beolvadt a Zrt.-be, és üzemigazgatóságként működött 
tovább. Idén január 5-én a Komló-Víz Kft. olvadt be a Baranya-Víz Zrt.-be, amivel 
helyreállt a tőkeszerkezet. A májusi közgyűlés alkalmával nem fogadták el a 
vezérigazgatói előterjesztést, ami e közgyűlés elé került. A vezérigazgatónak ezután 
május 23-i határidőre kellett a felügyelőbizottság elé terjesztenie az anyagot.  
Elmondta, hogy ha nem lesz állami kompenzáció, vagy a közmű adóval kapcsolatos 
szabályozás nem változik, akkor nem lesz könnyű a cég működését biztosítani. Azáltal, 
hogy a Komló-Víz Kft. is beolvadásra került, a labortevékenységgel összefüggő 
feladatokat is átvette a Baranya-Víz Zrt. Az ehhez szükséges működési engedély 
megújítása már a Baranya-Víz Zrt.-n keresztül történt. A Baranya-Víz Zrt.-n belül két 
üzemigazgatóság lát el labortevékenységet, a szigetvári és a komlói. A külső 
megrendelők felé egységes díjszabási tétel, valamint az egymás üzemigazgatóságánál 
végzett, illetve a kapcsolódó díjak egységesítése a cél. Az üzemigazgatóságok 
önelszámoló egységek ezért nem mindegy, hogy ezek a költségek milyen megosztásban 
kerülnek leosztásra az egyes üzemigazgatóságokra. Az árképzési szabályzatban ez 
szerepel. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  kérte, hogy a képviselő-testület számára készítsenek egy átlátható 
szerkezeti felépítést a cégről. 
 
A polgármester válaszolta, hogy a Baranya-Víz Zrt. honlapján megtalálható a kért 
adat.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

76/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Baranya-Víz Zrt. 2017. április 3-án megtartott közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. és a Komló-Víz Kft. 
2016. december 31., valamint 2017. január 5. fordulónapra elkészített beszámolóját 
és mellékleteit, valamint a könyvvizsgálói jelentéseket. 
 

2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. Komló-Víz Kft.-vel 
történő egyesülése miatt elkészített végleges vagyonleltárt és vagyonmérleget. 

 
3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2017. április 3. napján 

tartott közgyűlésén hozott 1-8/2017. (04. 03.) számú határozatokat, valamint a 
polgármester döntéshozatalok során leadott szavazatait. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István vezérigazgató 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

 
 

23. sz. napirend 
 

A víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán  üzemigazgató 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő rekonstrukciós munkákat 
alapvetően a jelenleg tartó beruházásokhoz kapcsolódva irányozta elő az 
önkormányzat. Az itt jelzett területek nagy részén útfelújítások és járdafelújítások 
fognak történni.  



Dr. Barbarics Ildikó  kérdezte, hogy van-e arra mód, hogy a pályázatok a jövőben 
tartalmazzák ezeket a munkálatokat és így az eszközhasználati díjat nem erre kellene 
fordítani. Megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy ez az összeg megmaradt. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ahol a pályázat elismeri ezeket a 
költségeket, természetesen ott szerepeltetve vannak a anyagban. Régebben az 
útfelújításokkal kapcsolatos pályázatoknál a pályázati kiírás nem tette lehetővé az ilyen 
munkák elvégzését, ezért saját forrásból kell elvégeztetni.  
Az elmúlt időszakban csak a legszükségesebb munkákat végezték el azért, hogy a 
nagyobb munkálatokra tudjanak tartalékolni (pl.: Munkácsy Mihály utca, Gorkij utca, 
Irinyi utca, vagy a dávidföldi lakótelkek előközművesítése).  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

77/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő 
rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a víziközmű hálózat bérbeadásából 
származó bérleti díj összege a 2016. évre vonatkozóan az ivóvízhálózat 
vonatkozásában nettó 28.165.000,- Ft + ÁFA, a szennyvízművekre vonatkozóan nettó 
20.583.000,- Ft + ÁFA, összesen nettó 48.748.000,- Ft + ÁFA, bruttó 61.909.960,- Ft. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. számú mellékletben felsorolt víziközmű rekonstrukciós 
munkák elvégzését nettó 33.999.282,- Ft + ÁFA, bruttó 43.179.088,- Ft 
összköltséggel jóváhagyja. Fedezeteként a 2015. évi vízi közmű bérleti díj 
maradványösszegét nettó 8.590.769,- Ft + ÁFA, valamint a 2016. évi bérleti díjból 
nettó 25.408.513,- Ft + ÁFA összeget jelöl meg.  
A bérleti díj fennmaradó részének, nettó 23.339.487,- Ft + ÁFA, bruttó 29.641.148,- 
Ft-nak a felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó vállalkozási szerződéseket az 
önkormányzat képviseletében aláírja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 
előirányzat változás átvezetéséről intézkedjen. 

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

 
 



1. számú melléklet 
 

Javasolt rekonstrukciós munkák a vízi közmű bérleti (eszközhasználati) díj terhére 
 

Megnevezés Nettó költség 

Ivóvízhálózat:  

Gorkij utca ivóvíz bekötővezetékek kiváltása (6 db) 1.381.114,- Ft 

Dózsa Gy. utca 1-7. sz. lakóházak ivóvízellátó vezetékének rekonstrukciója 2.017.685,- Ft 

Bajcsy-Zs. utca ivóvízvezeték rekonstrukció 9.574.253,- Ft 

Víztorony villamos fogyasztásmérő hely rekonstrukció 250.000,- Ft 

Transzformátor állomások rekonstrukciója 270.000,- Ft 

Ivóvízhálózat összesen 13.493.052,- Ft 

Szennyvízhálózat:  

Gorkij utcai szennyvízcsatorna egy szakaszának kitakarás nélküli 
rekonstrukciója: 

1.003.469,- Ft 

Majális tér szennyvízcsatorna rekonstrukció: 1.401.022,- Ft 

Munkácsy M. utca szennyvízcsatorna rekonstrukció: 5.451.739,- Ft 

Mecsekjánosi MOBA V. jelű szennyvízátemelő villamos fogyasztásmérő 
helyének a rekonstrukciója 

250.000,- Ft 

A szennyvízberuházással érintett ingatlanok rákötésének tervezési munkái: 1.150.000,- Ft 

Volán telephely és környékének szennyvízcsatornázása: 1.000.000,- Ft 

Dávidföldi lakótelkek közművesítése – szennyvízcsatorna építés beruházás 
megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 

250.000,- Ft 

Szennyvízhálózat összesen: 10.506.230,- Ft 

Előre nem tervezhető, „havaria” jellegű felújítási munkák kerete 10.000.000,- Ft 

Felújítási munkák összesen: 33.999.282,- Ft 

 
 
 
 
 
 



 
24. sz. napirend 

 
Körtvélyesi 1521/64 hrsz-ú garázstelek értékesítése  
 
Előadó:  Polics József polgármester 
 
A polgármester elmondta, hogy a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
garázstelek kikiáltási árát 240.000,- Ft + ÁFA összegben határozta meg. A határozati 
javaslat 3. pontja ezzel az értékkel egészül ki. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a fenti kiegészítéssel. 
 
Pista József kérdezte, hogy van-e érdeklődő a telkekre. 
 
Polics József elmondta, hogy érdeklődés van a garázstelkekre, és bízik benne, hogy az 
érdeklődők a licitre is ellátogatnak. A garázstelkek értékesítésével célként határozta 
meg az önkormányzati költségek megtérülését.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

78/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
„Körtvélyesi 1521/64 hrsz-ú garázstelek értékesítése” című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület az 1521/64 hrsz-ú ingatlanon megépítendő garázsok tervezési 
költségére a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati, 
előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzata terhére bruttó 527.050,- Ft 
fedezetet biztosít. 
 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a liciteljárás során értékesítendő 1521/64 
hrsz-ú, 993 m2 nagyságú ingatlan 16/32 részén elhelyezkedő 1-1 garázstelek (összesen 
16 db) kikiáltási árát a gazdasági és településfejlesztési bizottság: 240.000,-Ft + ÁFA 
összegben határozta meg. 
 

3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződés 
megkötésére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar Állam) megkeresését és fenti 
jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően kerülhet 
sor. 
 



4. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a soron következő költségvetési rendelet 
módosításakor az előirányzat változások átvezetésére, továbbá hogy intézkedjen az 
ingatlan liciten történő értékesítése, az elővásárlásra jogosult megkeresése, majd az 
adásvételi szerződések elkészíttetése és a vételár befizettetése iránt.  
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
 

Határid ő: Értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester  

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  





25. sz. napirend 
 

Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

79/2017. (V.25.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására” című 
előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez 2016. 
évben 14.000.000,- Ft összegű saját forrást biztosított szolgáltató részére és ez 
alapján pályázat benyújtását határozza el vissza nem térítendő központi 
támogatás elnyerése érdekében.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati adatlapot a mellékleteivel együtt 
a pályázati kiírás előírásai szerint az igényelhető legmagasabb összegre nyújtsa 
be.  
 
Határid ő:  2017. június 12. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződést az autóbusszal 
végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 6. §-a 
alapján lefolytatott pályázati eljárást követően kötötte meg a Pannon Volán 
Zrt-vel. A közszolgáltatási szerződés tekintetében a Pannon Volán Zrt. jogutódja 
2014. december 31-i hatállyal a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
 

3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert támogatási 
összeget a vonatkozó rendeletben foglalt határidőre szolgáltató részére átadja.  

 
4. A képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedést 2017. január 1-től 2017. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja.  
 

 
 
 



26. sz. napirend 
 
INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy dr. Barbarics Ildikó Képviselő 
Asszony a tegnapi napon, 2017. május 24-én „interpelláció” megjelölési beadvánnyal 
fordult hozzá a Petőfi utcai forgalmi rend tárgyában. 
 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 21. § (3). 
bekezdése értelmében interpelláció a testületi ülést megelőző 72 órában nyújtható be.  
 
Felvetéseit kérdésként kezelte és tekintettel arra, hogy abban a képviselő asszony az 
önkormányzati feladatellátáshoz szorosan kapcsolódó és a város lakosainak széles 
körét érintő kérdéseket fogalmazott meg, a lehető legrövidebb időn belül, még a 
tegnapi napon kiküldésre került részére a válasza, melyet tájékoztatás céljával minden 
képviselőnek továbbítottunk. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  megköszönte a választ. Vegyes érzései vannak, mert úgy érzi, 
hogy a válasz egy kicsit a szóbeszédeket támasztotta alá. Arról viszont nincs 
tudomása, hogy az akkor fennálló halszálkás parkolási renddel kapcsolatban is 
probléma lett volna. Arról kapott tájékoztatást, hogy a lakossági fórum sem támogatta 
a jelenlegi közlekedési rendet. Az elmúlt testületi ülésen ez már szóba is került, és utalt 
arra, hogy aláírás gyűjtés kezdődött, mely miatt beadványt fog benyújtani.  
A KRESZ 40. § 1.) és 2.) bekezdésére hivatkozással, ha a közúti jelzésből más nem 
következik, akkor adott esetben a halszálkás parkolási rend van kitáblázva. 
Önmagában még akkor is, ha más feltételnek nem felel meg, az szabályos lehet. Ezzel 
senkinek nem volt addig problémája, amíg a két irányú közlekedéssel kapcsolatban 
beadványok nem érkeztek az önkormányzathoz. Ebből adódóan az ott lakók jó 
részének érthetetlen, hogy miért került ez megváltoztatásra és a rend, hiszen a 
probléma nem erre irányult. A kapott válaszban foglaltakat, azzal tudja elfogadni, 
hogy a téli időszakban vissza kell térni az ügyre a hókotrás, illetve a rendkívüli 
időjárási viszonyok miatt. A válasz akkor lesz ténylegesen helytálló, ha az e 
vonatkozásban beérkezett jelzéseket, panaszokat megfelelően kivizsgálják. 
 
Szarka Elemér József tapasztalta, hogy az új rend miatt szellősebb, áttekinthetőbb 
valamint biztonságosabb az utca, és ezt véleményezők is alátámasztották. Az ott 
parkolók fegyelmezettek, vonalon túl parkoló autót még nem látott, és ilyen jellegű 
panaszt sem hallott. Szerinte sokkal több az autó, mint régen a kocsik nagy része 
hosszabb is, továbbá megjelentek a kisteherautók, a kisbuszok, melyek ugyanúgy 
parkolnak, mint a személyautók. Korábban ezek ilyen tömegesen nem voltak jelen az 
utakon. Úgy tanulta, hogy a kocsival mindig úgy kell megállni, hogy menekülésre kész 
legyen az autó. Úgy gondolja, hogy a párhuzamos közlekedéssel és parkírozással ez a 
helyzet teremtődött meg. Szerencsés esetben pedig egyszerűen mindenféle tolatás 
nélkül, félrehúzódva le lehet parkolni, mivel az utca elején, közepén és a végén vannak 
szabad helyek. Korábban rálógott a parkírozó hely a járdára, de most ez a helyzet 
megváltozott. Egyszerűen a felfestés mellé állnak, és ha valaki azon túl megy, akkor 



vétséget követ el. Érdemes figyelni az új rendet, és azt a bejelentések alapján javasolja 
kezelni.  
Véleménye szerint a rendszer akkor működik, ha az ott parkolók kihasználják a 
mozgásteret és odafigyelnek egymásra. 
 
Pista József megismételte a képviselő asszony mondatát, miszerint aláírás gyűjtésbe 
kezdenek a jelenlegi parkolási rend ellen. Ez azt is jelenti, hogy nem kerek a helyzet, 
és ezzel ellentmondás alakult ki Szarka Elemér véleményével szemben. Véleménye, 
hogy az ott lakóknak és parkolóknak kell eldönteni, hogy mit szeretnének.  
 
Szarka Elemér József pontosította a helyzetet. Április 1-jével történt az új rend 
bevezetése, az általa mondottakat azokban a napokban tapasztalta. Az aláírásgyűjtés a 
változtatás után következett be, ennek folyik az utóélete jelenleg.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  szerint már előbb elkezdődött az aláírás gyűjtés. Elmondta, hogy 
a Petőfi utcában lakók szerint a jelenleg felfestett helyekre nagyobb autóval 
képtelenség beállni. A parkolóhelyek olyan módon vannak meghatározva, ami a 
nagyobb autók parkolását megnehezíti. Igaz, hogy a korábbi halszálkás parkolás is 
számos problémát jelentett, de a lakók által felhozott gondokat próbálta felvázolni a 
képviselő asszony. 
 
Polics József elmondta, hogy ebben a szituációban is vannak szabályok. A beadvány 
lényegével kapcsolatban a „Dévényi dosszié” tanulmányozását, valamint a 
rendőrségen való tájékozódást javasolta. Amint az ügyben hatósági megkeresés 
történik, akkor a jogszabályok válnak irányadóvá. Ezt a szabályozást a 
képviselő-testület terjesztette elő körülbelül 40 egyeztetés után, amit jóváhagyott a 
Közlekedési Hatóság, valamint a parkolás kérdését jóváhagyta a rendőrhatóság. Nem a 
képviselő-testület hatásköre, hanem a rendőrségé és a Közlekedési Hatóságé. Ha 
megmaradt volna a halszálkásnak nevezett parkoló, az azt jelentette volna, hogy meg 
kell szüntetni a járdát. A járdát pedig át kellett volna helyezni a rézsű tetejére, hogy az 
autók mögött 5,5 méteres hely legyen biztosítva. Itt megjegyezte, hogy a beadványt 
fotókkal és KRESZ kivonatokkal is ellátták. Amikor a kollégák elkezdték vizsgálni a 
kérdést, már ott szerepelt a beadvány a Dunántúli Naplóban és az Útügyi Hatóságnál. 
Ha be kellett volna tartani az 5,5 méteres helyet, az nagy problémát okozott volna, 
ugyanis a kollégák a közműtől kezdve mindent bemértek és a domboldalt nem lehet 
megszüntetni. A másik lehetőség, hogy megfeleződik a parkoló és a jelenlegi úttestet 
figyelembe véve egyoldalú párhuzamos parkolást biztosítanak az egész Petőfi utcában. 
Ez utóbbi lehetőség volt a legjobb megoldás, mert minden jogszabálynak megfelel. A 
Hatóságokkal folytatott egyeztetés során kiderült, hogy a korábbi halszálkás parkolási 
rend nem volt szabályszerű. Az Útügyi Hatóság véleménye alapján az egész utcának 
egyirányúnak kell lennie vagy az egyik, vagy a másik oldalról. A lakossági fórumon a 
lakosság egyértelműen úgy döntött, hogy a Tompa Mihály utca felől legyen 
egyirányúsítva az utca. A parkrolóról nem lehetett szavazást tenni, hiába akarták, mert 
az aláírásaiknak is köszönhetően, a hatóság kimondta, hogy szabálytalan volt a korábbi 
rend. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendszer az, ami minden előírásnak és 
jogszabálynak megfelel. Április 2-a után már nem érkezett semmilyen jelzés vagy 



bejelentés ezzel kapcsolatban. Véleménye, hogy figyelemmel kell kísérni a parkolást, 
magát az utca rendjét. A rendőrséggel külön megállapodást kellett kötni, mert jelenleg 
a záróvonal választja el a járdát és a parkolót, nincs köztük szintkülönbség, vagy 
korlát.  
Megemlítette, hogy a vásárcsarnok felől a Petőfi utcában már elkezdődött a felújítás, 
ami azt jelenti, hogy a kandeláber felőli oldalon kiemelt szegély más helyre kerül, a 
zúzalékos terület helyére gyephézagos burkolat, a járda helyett térkő lerakás vagy 
mederburkolólap szerepel a tervek között.  
Probléma esetén az önkormányzaton keresztül is bejelentést lehet tenni, ami 
továbbításra kerül az illetékes szakhatósághoz. 
 
Mink Ern ő bejelentette, hogy 2017. június 10-én 10 órától újra megrendezésre kerül a 
Szilvási Családi és Gyermeknap, melyre szeretettel várják a családokat a piros 
tízemeletes előtti játszótérre. 
 
Jégl Zoltán tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bányászparkban lévő emlékműnél a 
rosszul írt nevet kijavították, valamint egy másik nevet is kijavítottak a Komlói TV 
felhívására. A gránitot is felállították az emlékmű tetejére. Megköszönte, hogy a 
Tisztelet Komlónak Egyesület kezdeményezte az elhunyt díszpolgárok részére 
emlékfák ültetését. A szombati IX. Komló és Környéke Bányásztalálkozó alkalmával az 
Arborétumban elültetik az első emlékfát Mérei Emil megemlékezésére. 
 
Polics József megköszönte a nevek kijavítását. Szomorú, hogy a jelzések alapján már 
régóta fennálló probléma volt. 
 
Pista József a „Nem adom a házam” mozgalomra hívta fel a figyelmet, amivel a 
kormány figyelmét is szeretné felhívni a devizakárosultakkal és kilakoltatásokkal 
kapcsolatban. Elmondta, hogy a médiában megjelentekkel ellentétben a kilakoltatások 
még mindig tartanak. Szeretnék elérni, hogy a kialakult helyzetért felelősöket bíróság 
elé állítsák. 
 
Polics József elmondta, hogy tájékozódni fog az ügyben, jelenleg ebben a kérdésben 
nem tud állást foglalni. Megköszönte a képviselő úr jelzését. 
 
Schalpha Anett megköszönte a pedagógusok és diákok, valamint a szervezők 
segítségét Donovál Marci gyógyulásának elősegítése érdekében. Hozzátette, hogy a 
Pöndöly táncegyüttes, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, valamint a Nagy 
László Gimnázium diákjai közös összefogással rendkívül magas színvonalú produkciót 
adtak elő.  
 
Polics József megjegyezte, hogy Komló város lakói megmutatták, hogy mennyire össze 
tudnak fogni és reméli, hogy erőt ad Marci felgyógyulásához. 
Ismételten felhívta a figyelmet a Richter Egészségváros Programra, és kérte, hogy minél 
többen látogassák a rendezvényt. A 9.00 órakor induló reggeli séta alkalmával minden 
résztvevő 600 forinttal támogatja a Kórházat. A szűrések minden esetben ingyenesek és 
minden szűrés 300 forint támogatást jelent a kórháznak. A pontgyűjtő kártyákat a nap 



végén a jelzett helyeken kell leadni, csak ebben az esetben érvényesek.  
A következő napirendi pontok tárgyalására az Mötv. rendelkezése 
értelmében zárt ülésen kerül sor. 
 
A képviselő-testületi ülést 18 óra 56 perckor bezárta. 
 

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


