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

      2018. május 30-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, dr. György Zóra és Hegedüs Norbert 
igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 9 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban 
történik. 
 
Új 9. számú napirendként javasolta felvenni a „Helyi kitüntetések adományozásáról 
szóló önkormányzati rendelet módosítása” című napirendet. 
A meghívóban jelzettekre figyelemmel javasolta, hogy a 38) „Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
hitelfelvétele” című előterjesztést az önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester először szavazásra bocsátotta a zárt ülés napirendi pontjait, melyet a 
képviselő-testület kézfeltartással, minősített többségű szavazással egyhangúlag 
elfogadott. Majd szavazásra bocsátotta a nyílt ülés napirendi pontjait az új 9. számú 
napirendi ponttal együtt, melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadott. 
 
Az előterjesztések kiküldésre kerültek. A napirendi pontok számozása a meghívóban 
jelzetthez képest értelemszerűen változik. 

 
1. sz. napirend 

 
Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési 
szerződés módosítása 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott:  dr. Udvardy György  megyéspüspök 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 



60/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Pécsi Egyházmegye és Komló Város 
Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés módosítása című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul a köznevelési szerződés 2. sz. módosításához 
jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a köznevelési szerződés 2. sz. módosításának 
aláírására.  

 
Határid ő: 2018. május 31.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
2. sz. napirend 

 
Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Dakos József  r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 

dr. Váczi István r. ezredes, városi kapitányságvezető 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  gratulált a beszámolóhoz. Megemlítette, hogy az utóbbi időben 
már nem hallani a kiskertekkel kapcsolatos betörésekről. Úgy gondolja, hogy ez a 
Rendőrség, a Polgárőrség és a lakosság közös összefogásának eredménye. Tájékoztatást 
kért a lakásbetörések számának növekedéséről, és javaslatot kért a betörések 
megelőzésére.   
 
Szarka Elemér véleménye, hogy a beszámoló gondosan összeállított, szakszerű és az 
eredményes munkavégzést tükrözi. Folytatódott a szervezeti és intézkedési kultúra 
paradigmaváltása, ami az élet minden területén fontos. A Rendőrkapitányság a 
munkatervben rögzített feladatait maradéktalanul teljesítette. A mutatók döntő többsége 
javult, évek óta nem tapasztalt alacsony számú a regisztrált bűncselekmények száma. 
Köszönetet mondott az éves munkáért, a Nemzetközi Kolbásztöltő versenyen való 
szereplésért és annak biztosításáért, valamint a virágvásáron való közreműködésért. 
Észrevételezte, hogy a Petőfi téren történő tilosban parkolók még mindig akadályozzák 
a forgalmat. A gyorshajtók pedig erős zajjal közlekednek, ami nagyon zavaró. 
Bosszantja, hogy a város főterén lévő szoborról lelopták a fuvolát, mely a mai napig sem 
került elő. 
 
Jégl Zoltán szintén gratulált a kapitányság 2017. évi munkájához. A civil rendezvények 
alkalmával történő rendőri segítséget megköszönte. További sok sikert kívánt. 



 
Dr. Váczi István tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2011. óta harmadára esett vissza a 
bűncselekmények száma. 2011-ben közel 1200 bűncselekmény volt, jelenleg pedig 400 
alatt van. A nyomozati eredményesség körülbelül 60%, ami azt jelenti, hogy minden 
100 bűncselekményből 60 esetében sikerül az elkövetőt felderíteni. A súlyos testi 
sértések, verekedések, közterületi garázdaságok visszaesése érdekében nagyon sokat 
dolgoztak. Sajnálatos, hogy 2017-ben az előző évhez képest emelkedett a lopások és a 
lakásfeltörések száma. Javasolta, hogy a lakosság a passzív biztonsági eszközöket 
alkalmazza, az ajtókat és ablakokat minden esetben zárják be. Lehetőség szerint 
szereltessenek riasztót és ne tartsanak otthonukban jelentős mennyiségű készpénzt, 
ékszert. Figyelembe kell venni a közösségi médiát és óvatosabban használni. Ne tegyék 
közszemlére, ha elutaznak otthonról, mert az elkövetők sok esetben a Facebookon 
tájékozódnak és szerzik be az információkat. Különösen a gyermekekre, tanulókra kell 
több figyelmet fordítani, mert ők az internet használata során óhatatlanul elkövetik 
ezeket a hibákat. Felderítés szempontjából sokat számít, ha a szomszédok is 
odafigyelnek a lakókörnyezetükre.  
A 2017. évre vonatkozóan a közlekedés szempontjából a Komlói Rendőrkapitányság 
területén minden sérüléssel járó baleseti mutató csökkent. Tavaly két halálos eset volt, 
valamint csökkent a súlyos, és a könnyű sérüléses balesetek száma. Ennek tovább 
csökkentése érdekében 2018-ban is folyamatosan alkalmazzák azokat a 
közlekedésrendészeti intézkedéseket, melyekkel a passzív biztonsági eszközök meglétét 
is ellenőrzik. Az elmúlt időszakban kétszer annyi ittas vezetőt állítottak elő, mint egy 
évvel korábban. Kérte, hogy ha valakinek olyan információja van, hogy egy általa 
ismert személy rendszeresen ittasan vezeti gépjárművét, akkor ne a közösségi hálón, 
hanem a rendőrségen jelezze.  
Elmondta, hogy komoly feladatuknak tekintették az illegális migrációval kapcsolatos 
tevékenységüket. A Komlói Rendőrkapitányság, mint a Baranya Megyei 
Rendőr-főkapitányság szerves része a határ menti területeket ellátja, és a jövőben is el 
fogja látni ezeket a tevékenységeket. A meglévő és rendelkezésre álló túlórakerettel és 
szolgálatszervezéssel a feladatokat továbbra is ugyanolyan módon ellátják.  
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság által megtartott teljesítményértékeléssel 
szemléltette a jól végzett munka eredményeit. A 2017. évi teljesítményüket 
összességében 98,4%-ra értékelték.  
Nagyrabecsülését és köszönetét fejezte ki a Komlói Polgárőr Egyesület felé, hiszen a 
tavalyi évben 130 közös szolgálatot teljesítettek a rendőrséggel. Ezen felül 400 közös 
szolgálatot teljesítettek a rendőrök további más településen szolgáló polgárőrökkel. 
Komló város közterület felügyelőivel remek az együttműködés, 3lmondta, hogy 
továbbra is számítanak rájuk.  
Örömmel tudatta, hogy 2017-ben a komlói rendőrök közül többen teljesítettek egy-egy 
hónapig külföldi szolgálatot. Egy fő jelenleg Grúziában teljesít szolgálatot, ahol 
elvégzett egy nemzetközi kiképző tanfolyamot.  
2017. év második felétől a Városgondnoksággal való együttműködéssel a térfigyelő 
kamerákat még hatékonyabban tudják alkalmazni. Adott területre szóló információk 
felmerülésekor nézik vissza a kamerák felvételeit és gyűjtik ki az adatokat, melyek 
bizonyítékként szolgálnak.  
 



Dakos József a teljesítményértékelésről elmondta, hogy a Komlói Rendőrkapitányság a 
tavalyi évben is kiváló munkát végzett. Az államhatár védelmi tevékenység és az 
illegális migráció kezelése 142 km-es szakaszon, 7 átkelőhelyen, 24 órás műszakban 
történik. 2017. májusig nem érkezett migráns az említett szakaszokra. 2017. május 6-án 
megindultak a migránsok a határ felé, és ettől az időponttól kezdve 75 esetben, összesen 
794 migránst fogtak el. Ebben az évben eddig 150 migráns próbált bejutni 
Magyarország területére.  
Túlórával kapcsolatban hozzátette, hogy nincs egyetlen elszámolatlan túlóra egyik 
állománynál sem. Tájékoztatta a képviselő-testületet a kábítószer bűnözés 
számadatairól. Ezeket a kérdéseket próbálják egy normális határértéken belül tartani. 
Véleménye szerint a Komlói Rendőrkapitányság 2017-ben is jól teljesített.  
 
Pista József megköszönte a rendőrség beszámolóját. 
 
Polics József gratulált a Komlói Rendőrkapitányság sikeres munkájához. Hozzátette, 
hogy munkájuk mellett a tömeges illegális migráció területén is megfelelően 
teljesítettek. Komló Város Önkormányzata és a Rendőrkapitányság közötti 
együttműködés példaértékű. Külön megköszönte a város rendezvényein történő 
támogatást és segítséget. Szerinte a polgárőrséggel való együttműködés szintén kiváló 
partneri kapcsolatot mutat. Mindkét szervezet részéről hatalmas akarat és hajlandóság 
tapasztalható az együttműködésre. Tevékenységükhöz további sikereket kívánt. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

61/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a Komlói 
Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének az önkormányzat közbiztonsági 
helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját. 
 
 

3. sz. napirend 
 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Vetusinszki Balázs tű. alezredes, kirendeltségvezető 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 



 
Polics József szerint a beszámoló a szokásos szakmai részletezettséggel készült. A 
Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Kirendeltsége elmúlt évi feladatait 
sikeresen teljesítette.  
 
Dr. Makra István Edéné véleménye, hogy a szervezet átalakulása után rendeződött a 
belső struktúra kiépítése. A katasztrófavédelem nemcsak tűzvédelmi feladatokat lát el, 
hanem az élet valamennyi területén folytatja sokrétű munkáját. Rendszeresen 
továbbképzéseken vesznek részt, és igyekeznek ellátni a rájuk háruló feladatokat. 
Megköszönte munkájukat, és a következő évi tevékenységükhöz is sok sikert kívánt. 
 
Gerencsér Ágnes megköszönte a Katasztrófavédelem egész éves kitartó munkáját. 
Elmondta, hogy minden évben segítséget nyújtanak a körtvélyesi karácsonyfa 
feldíszítésében, amivel kapcsolatban köszönetét fejezte ki. 
 
Vetusinszki Balázs fontosnak tartja a hatósági ellenőrzéseket, melyek során 800 
tűzvédelmi ellenőrzést hajtottak végre 2017-ben. Közel 500 esetben hiányosságokat 
tapasztaltak, de a hatósági felhívás után eleget tettek pótlási kötelezettségüknek. 88 
esetben kellett valamilyen szankciót alkalmazni. Beszámolt a tűzesetek és mentések 
alakulásáról, mindkét esetben emelkedtek a számok. A műszaki mentések száma szintén 
növekedett, ami betudható a viharos időjárásnak, valamint a műszaki mentések 
jellegének megváltozása, átalakulása is szerepet játszik. A mentőszolgálat is többször 
igénybe veszi szolgáltatásukat, vagy igényli eszközeiket. Ezen okok közrejátszanak a 
statisztikában szereplő megnövekedett adatokhoz. Úgy gondolja, hogy az 
állampolgárok bíznak a kirendeltség dolgozóiban. Egyre többször kérnek segítséget 
tőlük olyan esetekben is, amikor valójában nincs szükség tűzoltói beavatkozásra. 
Elmondta, hogy a legtöbb tűzeset a lakásokban történik, kis mértékben sikerült ezek 
százalékos arányát csökkenteni. Az Országos és Megyei Tűzmegelőzési Bizottsággal 
közösen próbálják a tűzeseteket megelőzni és az állampolgárokat rávezetni a 
megelőzésre. A Kirendeltség országos sporteseménye minden évben a pécsi 
TV-toronyban megrendezésre kerülő tűzoltó lépcsőfutó verseny. Idén Pécs városával 
közösen került megszervezésre, ahol lehetőséget biztosítottak a részvételre civileknek 
is. Megemlítette, hogy a sásdi őrs épülete szerkezetkész állapotban van és május végére 
véget ér a kivitelezés. Ezután következnek a hatósági eljárások és átadások. Körülbelül 
2-3 hónapon belül megkezdheti tevékenységét a Sásdi Katasztrófavédelmi Örs, ahol egy 
gépjárműfecskendővel 4 fő fog majd szolgálatot teljesíteni.   
 
Pista József megköszönte a tájékoztatást, valamint a Katasztrófavédelemi Kirendeltség 
munkáját. Külön köszönte meg az állomány áldozatos munkavégzését. 
 
Polics József szerint a katasztrófavédelmi tevékenység szerteágazó feladat. Az 
érdeklődők részére elmondta, hogy a beszámoló olvasható a városi honlapon. Úgy 
gondolja, hogy a pécsi és komlói katasztrófavédőkkel kiváló a kapcsolata Komló Város 
Önkormányzatának. A közös cél az, hogy az elégedettségi mutató minél magasabb 
legyen a lakosság részéről. Gratulált a 2017. évi eredményhez, 2018. évi terveikhez sok 
sikert kívánt.  



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

62/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a Baranya 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
 

4. sz. napirend 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került a Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről, valamint a polgármester és az alpolgármester 
elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló. 
 
Dr. Barbarics Ildikó és Gerencsér Ágnes távozott az ülésről. A képviselő-testület 
létszáma 11 főre változott. 
 
Pista József érdeklődött a piac és vásárcsarnok beruházásának jelenlegi állásáról. 
Jelezte, hogy az Esze Tamás utcában a szennyvíz beruházás kapcsán megsüllyedt az 
aknatető körüli terület. Megkérdezte, hogy jelezték-e már az esetet. A városban végzett 
kátyúzási munkák elvégzéséről, milyenségéről kért beszámolót. Kérte a jegyzőt és a 
polgármestert, hogy a fakivágások engedélyezéséről és újraültetésről szóló iratokat 
négy évre visszamenőleg mutassák be a számára. 
 
Dezső Károly  a közös képviselőkkel való megbeszélésről, valamint a Mecsekerdő 
Zrt.-vel való egyeztetésről kérdezett. 
 
Mink Ern ő tájékoztatást kért az Art-Innova Kft. tervezett fejlesztéseiről, és a 
szennyvízberuházás kapcsán keletkezett károk helyreállításáról. 
 
Molnár Zoltánné  kérdezte, hogy milyen befektetési lehetőségekről történt egyeztetés a 
Green Zone Company Kft. képviselőjével. Tájékoztatást kért dr. Vitályos Eszter 
államtitkár asszonnyal való, TOP pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésről. 
 
Pálfi László érdeklődött a Magyar Közút Nonprofit Kft.-vel való egyeztetésekről. 
 



Jégl Zoltán a hazai szénvagyon- és hasznosítási lehetőségeiről kért rövid beszámolót a 
polgármestertől. Alpolgármester asszonytól a Kisvárosok Szövetsége közgyűlésén 
történtekről érdeklődött. Kérdezte, hogy a Baranya Paktum szervezeti ülésén volt-e 
Komlót érintő kérdés. 
 
Bareithné Benke Nikolett ismertette, hogy Hajdúnánáson a Kisvárosok Szövetsége 
közgyűlésén a 2017. évi beszámoló került elfogadásra. A Belügyminisztérium 
Főosztályvezetője tájékoztatót adott az önkormányzati kérdésekről, de konkrétumról 
egyelőre nem tudott beszámolni. Júniusban lesz majd bővebb információja az 
önkormányzatokkal kapcsolatban. A Baranya Paktum szervezeti ülésén a 2017. évi 
rendezvények és a beszámoló volt napirenden.  
 
Polics József elmondta, hogy a piac és vásárcsarnok beruházásánál a közbeszerzési 
eljárást megelőzően tanúsítvány beszerzésére van szükség a Miniszterelnökségtől. 
Ehhez Komló Város Önkormányzatának fel kell töltenie a közbeszerzési 
dokumentumokat. A május 29-i közbeszerzési szakértővel való egyeztetés alapján a 
tanúsítvány megkérésére és az eljárás megindítására június 6. a határidő. A piachoz 
kapcsolódó útépítések építési engedélyezése jogerőssé vált, ezért 6-án elindítható az 
eljárás. Bízik benne, hogy a nyár közepére lezajlanak a közbeszerzési eljárások. 
Az Esze Tamás utcában jelzett akna fedlap körüli problémáról nem tud, mert nem 
jelezték. 
A kátyúzási munkálatok megkezdődtek a szilvási városrészben, jelenleg a kivitelező a 
Rom Bt., mely társaság korábban is szakszerűen végzett munkát a városban. Az újabb 
kátyúk az út állagának továbbromlása miatt következtek be. Idén az időjárási viszonyok 
miatt később lehetett elkezdeni a beszerzési eljárást, ezért a kivitelező kiválasztása is 
később történt meg és a munkálatok is később kezdődtek el. A befejezési határidő július 
30. 
Tapasztalata szerint a lakosság fele kéri a fakivágást, míg a másik fele nem. Elmondta, 
hogy hetente kap jelentést a fák kivágásáról, a munkatervről, az elmaradásokról és 
pótlásokról. Az ezzel kapcsolatos iratokat képviselő úr részére elektronikusan meg 
fogják küldeni. A kivágott fák újraültetésére három éves türelmi idő van megállapítva. 
A város főkertészével rendszeres az egyeztetés, mely a fakivágásokra is kiterjed. Ha egy 
fa kivágásra kerül, az okkal történik, mert beteg vagy természeti katasztrófa érte. Sajnos 
Komlón a fák elöregedtek, a legtöbb már körülbelül 67 éves. A bíróság előtti fák azért 
kerültek kivágásra, mert alattuk húzódott a Digi kábelvezeték és a közmű. Úgy véli, 
hogy a Városgondnokság tervszerűen és az engedélyek figyelembevételével végzi 
feladatát.  
 
Schalpha Anett távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 10 főre változott. 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közös képviselőknek tartott 
megbeszélésen a lakók érdekeinek lehetőség szerinti képviseletéről és segítéséről 
beszélgettek. Az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságok, 
szervezetek (pl.: Baranya-Víz Zrt., Városgondnokság) a körülményeket figyelembe 
veszik, és a lakók hátralékait emberi módon kezelik. A be nem fizetett tartozások 
kiegyenlítésétől nem lehet eltekinteni, maximum a végső befizetési határidőn lehet 



módosítani.  
A Mecsekerdő Zrt. vezetőjének tájékoztatása szerint a sásdi körzetbe új vezető érkezett. 
A gadányi oldalon, a tó feletti területen tarvágásra kerül sor a közeljövőben. Hozzátette, 
hogy a munkálatokhoz az erdőhatósági engedélyek adottak. A kitermelt fák kiszárítása 
érinti a zártkerti utakat, valamint a gadányi hidat, ezért nagyobb odafigyelésre van 
szükség. Kamerafelvétel készül az előtte-utána állapotról az esetleges viták elkerülése 
érdekében. 
Szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi állapot szerint egy hét 
múlva a helyreállításokról rendkívüli képviselő-testületi ülésre kerül sor. A fő- és 
alvállalkozóval két fordulóban is történt egyeztetés. A kivitelező szerződésébena  
Bajcsy-Zsilinszky utca, a Kis János utca, és a Dugovics Titusz utca nyomvonalas 
helyreállítása szerepel. Ezen a területen a Dugovics utcát leszámítva ivóvíz 
rekonstrukció is történt. Keresik a megoldást arra vonatkozóan, hogy az utak 
helyreállítása teljes szélességben miként valósulhat meg ezekben az utcákban.  
Az Art-Innova Kft. az árbevételének a 70 %-át külföldre termeli. A látogatás során jó 
volt megtapasztalni, hogy az egész épületben XXI. századiak és modernizáltak a 
helyiségek. Jelenleg a csarnok bővítése folyik, mert a megrendelés-állományuk miatt 
már nincs elég termelő területük. Az alapozás megtörtént, hamarosan megkezdődik a 
szerkezetépítés. A család által megvásárolt Hétdomb panzió pedig teljesen átépül, 
vendéglátó és szállásadó egységgé alakul.  
A Pécsi u. 42. sz. alatti (Szent Borbála Otthon), a TIOP pályázathoz kapcsolódó 
fejlesztések során az ingatlanra jelzálogot terheltek, ennek megoldására kért segítséget a 
polgármester dr. Vitályos Eszter államtitkár asszonytól. Ehhez az összes irat benyújtásra 
került az Emberi Erőforrások Minisztériumába. A polgármester bízik benne, hogy a 
jelzálogot sikerül töröltetni.  
Gesztenyésben a zobáki út hídjától a városközpont felé nyúló, 600 méteres szakaszon 
átadott munkaterületről és annak teljes felújításáról folyt az egyeztetés a Közút 
Nonprofit Kft. Baranya Megyei Igazgatóságával. Vízelvezetés, buszmegálló, burkolati 
jelek, KRESZ táblák szerepelnek a tervben, amely szerint augusztus végére fejeződnek 
be a munkálatok. Szó volt arról is, hogy az útszakasz felújítása sajnos nem jut el a 
kőbányáig. A következő beruházás jövőre kezdődhet, mely jelenleg tervezési 
szakaszban van és a befejezetlen útszakasztól a Penny Market felé haladva a Tesco 
áruházig folytatódik a felújítás. Egy következő ütemben fog elkészülni a Tesco előtti 
szakasz, mely a Zrínyi tér felé halad majd. A támogatási összegből a Béta felé haladó 
útszakasz felújítására is sor kerül. Az idén elkészülő szakasz körülbelül 60-80 millió 
forintba, a másik szakasz körülbelül 370 millió forintba kerül.  
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szervezte a „Hazai szénvagyon és 
hasznosítási lehetőségei” című konferenciát. Ennek kutatására az állami 
költségvetésben 250 millió forint került elkülönítésre. A témán sok tudós dolgozott az 
egy év alatt, ennek prezentációja megtörtént. Külön sikernek tulajdonította, hogy a 
kutatásban részt vett a Pécsi Tudományegyetem, és emellett a Miskolci Egyetem, a 
Veszprémi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem is 
bevonásra került. Közös együttműködéssel kezdték meg az előkészítő feladatokat és 
általuk teljes analízist kapott a polgármester az Amerikába kiküldött vasasi szén belső 
összetételéről. Erről dokumentáció készült, amely azt is tartalmazza, hogy mit lehet a 
szénből kinyerni. Jelenleg azon dolgoznak, hogy konkrét cselekvési terv készüljön a 



további lépésekről. Szeretné, ha a kutatási munkában nemzetközi szakemberek is részt 
vennének. A szakértők általi prognózis szerint 8-10 év múlva lesz kézzel fogható 
eredmény.  
Egyeztetés folyt egy magyar-erdélyi gazdasági társasággal, a Green Zone Company 
Kft.-vel, mely hulladékgazdálkodással foglalkozik. Papír brikett készítését és egyéb 
hasznosítást terveznek, amihez a Kft. telephelyet keres. A polgármester tájékoztatást 
nyújtott részükre a lehetőségekről.  
 
Jégl Zoltán ötletként említette, hogy a szénvagyon hasznosítással kapcsolatban civil 
fórumokon lehetne-e előadást tartani.  
 
Pista József a kátyúzási munkálatokat megnézte és véleménye szerint jó munkát 
végzett a vállalkozó. Örült annak, hogy a feladatot komlói vállalkozó kapta meg, hiszen 
olcsóbb megoldás a város számára. Nem értett egyet viszont azzal a kijelentéssel, hogy 
nem a fagyok miatt romlott az utak állapota. Fa kivágással kapcsolatban elmondta, hogy 
nem ugyanazon fákról beszélnek, ezért nem értik meg egymást a polgármesterrel.  
 
Polics József szívesen tart előadást a civilek számára a szénhasznosításról, sőt 
szakértők meghívását is vállalja. Röviden tájékoztatta a testületet a szén ipari 
hasznosítására vonatkozó lehetőségekről, melyek kapcsolódnak a XXI. századi módon 
történő gazdaságossághoz és környezetbarát felhasználásához.  
Elmondta, hogy a kátyúzással kapcsolatban még mindig talál kisebb hiányosságokat, 
ennek ellenére a kivitelező jó munkát végzett. 2011. óta a Rom Bt. végezte a kátyúzást, 
kivéve tavaly. 2017-ben háromszor annyi kátyút hozott helyre egy másik cég, ezért esett 
rájuk a választás. Hozzátette, hogy a kivitelező kiválasztásánál figyelembe veszik az 
önkormányzati rendeletet és a hatósági eljárást.  
Fa kivágással kapcsolatban ismét megjegyezte, hogy Komlón a legtöbb fa 67 éves. A 
fákat nem kedvtelésből vágják ki, hanem azért, mert betegek, vagy természeti 
katasztrófa történt. A Bíróság épülete előtti fák kivágására azért volt szükség, mert 
alattuk húzódott a közmű, és a Digi kábel.  
 
Pista József szerint az összegányolt munkát nem lehet összekeverni a precíz munkával. 
A Strabag által végzett tavalyi munkához képest az idén precízen elkészítették az 
aszfaltozást. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

63/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
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: 

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

− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló 
tájékoztatókat, 

− a tájékoztatót az „Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása” című 
pályázatról, 

− a tájékoztatót az ebrendészeti telep fejlesztésére irányuló pályázatról, valamint 
− 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: 2018. május 31.  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

5. sz. napirend 
 

2017. évi zárszámadási rendelettervezet 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés, a könyvvizsgálói vélemény, valamint a 
költségvetési szervek vezetőinek a belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatai. 
 
 
Polics József szerint a könyvvizsgálói vélemény mindenre kiterjedő, részletes és 
alapos.  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Molnár Zoltánné a Fidesz Frakció nevében elmondta, hogy a 2017. évi költségvetést 
Komló városa az előző évekhez hasonlóan hitelfelvétel nélkül hajtotta végre. A 
költségvetés végrehajtásához nagyban hozzájárult, hogy decemberben rendkívüli 
önkormányzati támogatást nyertünk, melynek összege teljes egészében átutalásra került 
a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. részére. A helyi adók többlete, illetve az 
egyéb bevételi többletek, és az előző évi maradvány, valamint a kiadási előirányzatok 



megtakarítása szintén hozzájárult a költségvetéshez. Kérte a képviselő-testület 
támogatását a rendelet elfogadására.  
 
Pista József a könyvvizsgálói véleményt és Aladics Zoltán irodavezető munkáját 
figyelembe véve támogatja az előterjesztést.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy nagyon régen volt a városnak közel 9 
milliárdos költségvetése. Ehhez a számhoz jelentősen hozzájárultak a sikeres 
önkormányzati pályázatok, valamint a támogatási szerződések megkötése után az 
előlegként 100%-ban önkormányzati számlára átutalt források. A maradvány érték 3,5 
milliárd forint, máskor ennyi volt a működési költségvetése Komló Város 
Önkormányzatának. A konszolidáció óta ezeket az eredményeket az önkormányzat hitel 
felvétel nélkül érte el. Komló város lakossága és a komlói gazdasági társaságok helyi 
adófizetési kötelezettségüknek eleget téve javítják a költségvetést. Úgy véli, hogy a 
racionális költséggazdálkodásnak is szerepe van az évről-évre produkált jó 
eredményben.  
Mindenki munkáját megköszönte. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

9/2018. (V.30.) sz. rendelet 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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 következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
a.) bevételét 

4.667.028.139 Ft eredeti előirányzattal 
8.360.244.330 Ft  módosított előirányzattal 
8.466.239.988 Ft teljesített bevétellel 

b.) kiadását 



4.667.028.139 Ft eredeti előirányzattal 
8.360.244.330 Ft  módosított előirányzattal 
4.723.318.279 Ft teljesített kiadással 

 
az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 
 

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

3.399.565.369 Ft eredeti előirányzattal 
4.198.042.684 Ft  módosított előirányzattal 
4.477.789.980 Ft teljesített bevétellel 

b.) kiadását 
3.399.565.369 Ft eredeti előirányzattal 
4.198.042.684 Ft  módosított előirányzattal 
3.762.415.582 Ft teljesített kiadással 

 
a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 
 
 

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

1.267.462.770 Ft eredeti előirányzattal 
4.162.201.646 Ft  módosított előirányzattal 
3.988.450.008 Ft teljesített bevétellel 

 
 

b.) kiadását 
1.267.462.770 Ft eredeti előirányzattal 
4.162.201.646 Ft  módosított előirányzattal 

960.902.697 Ft teljesített kiadással 
 
a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 
 

2. § 
 

A 2017. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével 
elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy az 
egyszerűsített beszámolót legkésőbb 2018. május 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg 
tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni. 
 

3. § 
 
A költségvetési szervek 2017. 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 3.742.921.709 Ft-ban, módosított maradványát 3.742.921.709 Ft-ban 
állapítja meg. Ebből működési célú maradvány 1.708.281.415 Ft, felhalmozási 
maradvány 2.034.640.294 Ft. 
A tárgy évi maradványból 3.560.457.278 Ft kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány 
felhasználását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Városgondnokság 2017-ben vállalkozási 
tevékenységet folytatott, melynek felhasználható maradványa 2.154.548 Ft. 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány összege fenti megoszlásban a 
költségvetési rendeletbe beépítésre került. 
A képviselő-testület elvon a szabad maradványból 70.000.000 Ft-ot, a GESZ-től 
60.000.000 Ft, a Közös Önkormányzati Hivataltól 10.000.000 Ft megoszlásban az 
5/2018.(III.8.) döntésével összhangban, ezzel csökkentve a 2018 évi költségvetés 
hiányát, mely így 244.683.063 Ft. 
A csökkentés eredményeként a GESZ által felhasználható maradványt 47.577.632 
Ft-ban, a Közös Önkormányzati Hivatal által felhasználható maradványát 16.124.498 
Ft-ban állapítja meg. A Városgondnokság kötött maradványán belül a közcélú 
foglalkoztatás tekintetében tételes elszámolási kötelezettséget ír elő. 
 

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, illetve a 17.sz. mellékletként kiküldött 
éves beszámolót azzal, hogy 2.742.250.515 Ft passzív időbeli elhatárolás mellett a 
mérleg szerinti eredményt 1.002.541.291 Ft-ban határozza meg, melyre vonatkozó 
számviteli rendezés végrehajtásának határidejét  2018.06.30 értéknapban állapítja meg. 
 

6. § 
 
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2018. május 30. 



 
  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 

 
 

6. sz. napirend 
 

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés  
 
Előadó:  Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadása javasolta. 
 
Molnár Zoltánné kiment a teremből. A képviselő-testület létszáma 9 főre változott. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

64/2018. (V.30.) 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 az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről 
megtárgyalta és elfogadta. 
 

(1. sz. melléklet a jegyzőkönyv végén található.) 
 
 

7. sz. napirend 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása, valamint a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról szóló rendelet elfogadása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
A rendelettervezet önkormányzati feladatokat tartalmazó függelékének „Közreműködés 
a település közbiztonságának biztosításában” sor „Feladatellátás módja” oszlopából 
kimaradt a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelete. Ezzel egészül 
ki a sor.  



 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az előterjesztést a kiegészítéssel 
tárgyalta és a rendeleteket elfogadásra javasolta. 
 
Pista József kérdezte, hogy miért nem lehet lecsökkenteni a helyi népszavazást 
kezdeményező választópolgárok arányát 15%-ról 10%-ra.  
 
Polics József válaszolta, hogy lehetne csökkenteni, de ezen nem javasol változtatni.  
 
Dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a testületet, hogy van erre lehetőség, mert ez a törvény 
által előírt határok közötti középérték. A kezdetektől ez a százalékos arány került 
megállapításra, és körülbelül 30 éve nem változott ez a szám a helyi szabályozásban. 
Természetesen lehet módosító javaslatot tenni.  
 
Pista József Komló lakosságát tekintve, kb. 5-6 ezer ember külföldön él. Ezért lehet, 
hogy nem 25 ezer lakossal, hanem csak 20 ezerrel kell számolni. Így egy népszavazási 
kezdeményezéshez elég sok embert kell mozgósítani, hogy elérjék a 15%-ot. 
Természetesen a választ megköszönte, melyet kielégítőnek talált. 
 
Molnár Zoltánné visszaérkezett. 
 
Polics József megkérdezte, hogy Pista Józsefnek van-e módosító indítványa. 
 
Pista József nemmel válaszolt. 
 
Polics József még hozzátette, hogy egy lakosságot érintő ügyben, a megmozdulás 
aránya körülbelül 60%-os. A szabályozásnál figyelembe vették, hogy ne lehessen 
néhány fővel hirtelen ötlet alapján népszavazást kezdeményezni, mert azzal 
fölöslegesen vernék költségbe az önkormányzatot.  
 
Pista József megemlítette, hogy a börtönnel kapcsolatos népszavazásnál hiányzott 130 
szavazat a 3200 körüli számból. Ott inkább a helyi emberek és nem a teljes város 
problémája volt a börtön létesítés terve. A 15%-ot magasnak találja. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Polics József: Módosító javaslat nem érkezett. Ügyrendi javaslatot terjesztett elő, mely 
szerint a képviselő-testület egyben szavaz a két rendeletről. 
 
A képviselő-testület kézfeltartással szavazott az ügyrendi javaslatról, melyet 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta mindkét rendeletet, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő rendeletet alkotta: 
 



10/2018. (V.31.) sz. rendelet 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 16/2014. (X.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

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

1.§ 
 

Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: SZMSZ) 48. §-a. 
 

2. § 
 

Az SZMSZ 1. melléklet III/A. pontja a következő 13. alponttal egészül ki: 
 
„13.  A Pécsi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő köznevelési intézmény 

megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 
megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 
kapcsolatos döntések véleményezése.”  

 
3. § 

 
Az SZMSZ 2. melléklete a következő 38. alponttal egészül ki: 
 
„38.  Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok a 

képviselő-testület rendelete alapján.” 
 

4. § 
 
Az SZMSZ II. sz. függelék helyébe az I. sz. függelék szerinti függelék lép. 
 

5. § 
 

Az SZMSZ X. sz. függelék helyébe az II. sz. függelék szerinti függelék lép. 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2018. május 30. 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 



a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet I. sz. függeléke 
a 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet II. sz. függeléke 

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke 

ELLÁTANDÓ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT 
FELADAT 

FELADATOT EL ŐÍRÓ 
JOGSZABÁLY 

FELADATELLÁTÁS 
MÓDJA 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi 
ellátás 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv) 13. § (1) bek. 4. pont 
 
 az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. a) pont 

Területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező háziorvosokkal 
kötött ellátási szerződésekkel 

Fogorvosi alapellátás  Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. b) pont 

Területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező fogorvosokkal kötött 
ellátási szerződésekkel 

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, 
házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról 

 Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. c) pont 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társuláson 
keresztül, az UNIMEDKER 
Kft.-vel kötött ellátási 
szerződésen keresztül 

Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi 
ügyeleti ellátásról 

 Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. c) pont 

Pécsi Tudományegyetemmel 
kötött ellátási szerződéssel 

Védőnői ellátás  Mötv. 13. § (1) bek.  4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. d) pont 

Önkormányzati állományban 
foglalkoztatott 
közalkalmazottak útján. 
 

Iskola-egészségügyi ellátás  Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont  



az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. e) pont 

Önkormányzati állományban 
foglalkoztatott 
közalkalmazottak útján. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 
Állategészségügyi ellátás  az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
 
Gyepmesteri telep működtetése: 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás útján, 
a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságával kötött 
feladat-ellátási szerződés 
alapján  

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
 Települési rendszeres szociális 

segéllyel kapcsolatos feladatok 
A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Helyi közfoglalkoztatás  Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont  Komló Város Önkormányzat 
Városgondnoksága, valamint a 
településen működő 
intézmények, gazdasági 
társaságok. 

 Lakhatási települési 
támogatással kapcsolatos 
feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet, 
lakáscélú támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Rendkívüli települési támogatással 
kapcsolatos feladatok 

 a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



törvény 
A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

 Települési szociális kölcsönnel 
kapcsolatos feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Köztemetéssel kapcsolatos feladatok  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, 
a települési támogatásokról, 
valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról 
szóló önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
Komlói Temetkezési Kft.-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés 
útján 

 Települési 
gyógyszertámogatással 
kapcsolatos feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Települési adósságkezelési 
szolgáltatással kapcsolatos 
feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Települési szemétszállítási 
díjtámogatással kapcsolatos 
feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Települési szociális célú tűzifa 
juttatás 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



Étkeztetés  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 
Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Házi segítségnyújtás  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 
Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Családsegítés működtetése  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 
Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat útján 

 Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 
Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Nappali ellátás: idősek klubja  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 
Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján, valamint a „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Kft.-vel 
kötött megállapodással 

 Hajléktalan személyek átmeneti a szociális igazgatásról és szociális Komlói Kistérség Többcélú 



szállása működtetése ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 
Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

 Idősek otthona működtetése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

„Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Kft.-vel kötött 
megállapodással 

GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI FELADATOK  
Gyermekjóléti szolgálat működtetése  a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 
Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata útján 

Bölcsőde működtetése  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde útján 

 Családok átmeneti otthona a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

„Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Kft.-vel kötött 
megállapodással 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal 
kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek 
családbafogadó gyámjául kirendelt 
hozzátartozó pénzbeli ellátásával 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



kapcsolatos feladatok feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapításával és nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Ösztöndíj támogatás (BURSA) a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 
 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Szakképzési ösztöndíj az önkormányzati szakképzési 
ösztöndíj támogatásról szóló rendelet 

Polgármester átruházott 
hatáskörben 

 Egészségügyi és szociális 
ágazati szakképzési ösztöndíj 

az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról 
szóló önkormányzati rendelete 

Polgármester átruházott 
hatáskörben 

Gyermekétkeztetés  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet 

  



KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI, KULTURÁLIS FELADATOK  
Helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, közművelődési intézmény 
működtetése 

 a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, Mötv. 13. § (1) bek. 7. 
pont 

Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház és 
Hangversenyterem 

Nyilvános könyvtári ellátás rendszerének 
működtetése 

 a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, Mötv. 13. § (1) bek. 7. 
pont 

Komló Város Önkormányzat 
József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 

 Muzeális Gyűjtemény kezelése a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 

Komló Város Önkormányzat 
József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 

 Közművelődési, kulturális 
programok támogatása 

Mindenkori költségvetési rendelet Közművelődési szerződések 
alapján, valamint  
intézmények működtetése és 
civil szervezetekkel történő 
együttműködés útján 

Turizmussal kapcsolatos feladatok  Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont Megyek-Hegyhát Turisztikai 
(TDM) Egyesülettel kötött 
együttműködési 
megállapodással 

KOMMUNÁLIS FELADATOK 
Köztemetővel kapcsolatos feladatok  Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komlói Temetkezési Kft.-vel 

kötött szerződés keretében 
Helyi közterületek fenntartása, 
köztisztaság, településtisztaság 
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás, 
településfejlesztés, településrendezés 

 Mötv. 13. § (1) bek. 2., 5. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

    



Hulladékkezelési közszolgáltatás 
szervezése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 19. Dél-Kom Nonprofit Kft. 

 Hulladék szelektív gyűjtésének 
szervezése 

Helyi rendelet Komlói Városgazdálkodási 
nonprofit Zrt. 

Közterületek tisztántartása  Mötv. 13. § (1) bek. 2., 5. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Ivóvízellátás biztosítása, helyi 
víziközművek működtetése, 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, 
csapadékvíz elvezetése, vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás 

 Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pont,  
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 

Baranya-Víz Zrt. 

Közvilágítás biztosítása  Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Helyi közutak fenntartása, parkolás 
biztosítása, forgalmi rend kialakítása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Helyi környezet-, és természetvédelmi 
feladatok ellátása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont, helyi 
rendeletek 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Közreműködés a település 
közbiztonságának biztosításában 

 Mötv. 13. § (1) bek. 17. pont Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal közterület-felügyelete, 
Együttműködés a rendvédelmi 
és polgárőri szervekkel 

 Helyi közösségi közlekedés 
biztosítása 

Mötv. 13. § (1) bek. 18. pont Dél-dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt. 

Távhőszolgáltatás biztosítása  Mötv. 13. § (1) bek. 20. pont 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 
XVIII. törvény 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
Óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyerekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermek óvodai 

 Mötv. 13. § (1) bek. 6. pont,  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény  

Önálló intézményfenntartással, 
Komló Városi Óvoda 



nevelése 
Ifjúsági feladatok  Mötv. 13. § (1) bek.15. pont Intézmények működtetése és 

civil szervezetekkel történő 
együttműködés útján 

SPORTFELADATOK 
Sporttámogatás  Mötv. 13. § (1) bek. 15. pont, 2004. 

évi I. törvény, mindenkori 
költségvetési rendelet 

Sportlétesítmények 
vagyonkezelésben történő 
működtetése, és támogatási 
szerződések újtán 

EGYÉB FELADATOK 
A nemzetiségek jogainak érvényesítése, a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok 
munkájának segítése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 16. pont, a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény, mindenkori 
költségvetési rendelet 

Együttműködési 
megállapodással 

 A lakosság önszerveződő 
közösségei (társadalmi 
szervezetek, egyesületek, civil 
szerveződések, ifjúsági 
szervezetek) tevékenységének 
segítése, támogatása, az 
együttműködés biztosítása 

Mindenkori költségvetési rendelet Támogatási szerződések 
alapján 

Vagyongazdálkodás  Alaptörvény 32. cikk f. pont, a 
nemzeti vagyonról szólós 2011. évi 
CXCVI. törvény, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
Önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok, és 
önkormányzati alapítású civil 
szervezetek útján 

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek hasznosítása 

 Mötv., a nemzeti vagyonról szólós 
2011. évi CXCVI. törvény, helyi 
rendelet 

Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Választási feladatok  a választási eljárásról szóló 2013. évi Komlói Közös Önkormányzati 



XXXVI. törvény Hivatal 
Közterületek, önkormányzati tulajdonú 
közintézmények elnevezése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 3. pont Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Honvédelmi, polgári védelmi, 
katasztrófavédelmi feladatok 

 Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont, a 
honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
 

Helyi adóval, gazdaságszervezéssel 
kapcsolatos feladatok 

 Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

A kistermelők, őstermelők számára 
értékesítési lehetőségek biztosítása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 14. pont,  
a piac működéséről szóló 
önkormányzati rendelet 

Komló Város Önkormányzat 
Városgondnoksága útján 
működtetett piac és 
vásárcsarnok útján 



a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet I. sz. függeléke 
a 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet X. sz. függeléke 

 
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 

 
 
1) Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Pálfi László képviselő, 
 

Képviselő tagja: 
Hegedüs Norbert képviselő, 
 

Nem képviselő tagja:  
Ágotai Zoltánné 7300 Komló, Zobákpuszta 19. szám alatti lakos választópolgár, 
 

Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Folkner Tímea 7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6. név, szám alatti lakos választópolgár, 
 

2) Kisbattyán településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 

Képviselő tagja: 
Dezső Károly képviselő, 
 

Nem képviselő tagja:  
Horváth Erika 7300 Komló, Kisbattyán 6. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Majoros József 7300 Komló, Kisbattyán 10. szám alatti lakos választópolgár, 
Rick József 7300 Komló, Kisbattyán 31. szám alatti lakos választópolgár, 
 

3) Mecsekjánosi településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Szarka Elemér képviselő, 



 
Nem képviselő tagja:  
Siposné Gombos Gabriella 7305 Komló, Jánosi Fő u. 1/A. szám alatti lakos 
választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Tuboly Imréné 7305 Komló, Iskola u. 95. szám alatti lakos választópolgár, 
Szalainé Märcz Mónika 7305 Komló, Jánosi Fő u. 13. szám alatti lakos választópolgár, 

 

4) Mecsekfalu településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Mink Ernő képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Tamás Norbert 7300 Komló, Mecsekfalu 52/A. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Himer Zoltán 7300 Komló, Mecsekfalu 26. szám alatti lakos választópolgár, 
Pelyhe András 7300 Komló, Mecsekfalu 25/G. szám alatti lakos választópolgár, 
 

5) Sikonda településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
dr. Barbarics Ildikó képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Wágnerné Purt Gordána 7300 Komló, Sikondai út 9. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Szabó Nikoletta 7300 Komló, Fürj köz 12. szám alatti lakos választópolgár, 
Bauer Jánosné 7300 Komló, Erdei út 28/A. szám alatti lakos választópolgár, 
 



6) Körtvélyes településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Dr. Makra István Edéné képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Seres Józsefné 7300 Komló, Cserma u. 14. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Lovász Ágnes 7300 Komló, Hegyhát utca 9. szám alatti lakos választópolgár, 
Bien-Marton Ramóna 7300 Komló, Cserma u. 3. szám alatti lakos választópolgár. 
 
 

11/2018. (V.31.) sz. rendelet 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról 
 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 
törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
(1) Helyi népszavazást kezdeményezhet Komló város választópolgárai legalább 15 %-a. 

 
(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a jogszerűen, az (1) bekezdésben foglalt feltételnek 

is megfelelően kezdeményezett helyi népszavazást.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2018. május 30. 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
 
 



8. sz. napirend 
 

A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán arról érdeklődött, hogy Béni Gáborral és a helyi vállalkozókkal történt-e 
egyeztetés a bányásznapi rendezvényekkel kapcsolatban. Megkérdezte, hogy ez ügyben 
lesz-e még képviselő-testületi döntés a későbbiekben.  
 
Polics József elmondta, hogy a vállalkozókkal való egyeztetés megtörtént, valamint az ott 
felvetett kérdések további egyeztetésére június 1-jén kerül sor. A komlói vállalkozók 
megkapták a jelentkezési lapot és a pontos programot. A rendezvényt lebonyolító 
vállalkozó várja a helyi vállalkozók helyigényét, majd ezt követően mindenkinek egyéni 
ajánlatot ad a helyhasználatra. Az ő általa szervezett rendezvényeken többen vettek részt, 
mint előtte. Véleménye, hogy a rendezvény után ugyanilyen körökben kellene megbeszélni 
és levonni a konzekvenciákat. A szerződés a Közösségek Házában megtekinthető. Nem 
tartja indokoltnak, hogy képviselő-testületi ülésen kellene e témáról tárgyalni. 
 
Dr. Vaskó Ernő hozzátette, hogy a szerződéssel kapcsolatban felvetődő kérdésekről 
szívesen tájékoztatják a képviselőket. Az előzetes egyeztetéseken elhangzottakra tekintettel 
a szerződésbe beillesztésre került több korlátozás és kötelező egyeztetés a helyi 
vállalkozókkal.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

12/2018. (V.31.) sz. rendelet 
 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (VI.24.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

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

1. §  



A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbi 1/A-sal egészül ki: 
 

„1/A. § 

Az önkormányzati rendelet hatálya nem terjed ki a mindenkori éves rendezvénytervben 
meghatározott Komlói Napok és Bányásznap városi nagyrendezvény Bem utcát érintő, 
Eszperantó téri, Városház téri és a Sportközpont – Buszpályaudvar közti parkoló területére, 
a rendezvénytervben meghatározott időszakra.” 

 
2. § 

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

„6. § 

Kiemelt városközponti területen 10 m²-nél nagyobb alapterületű mutatványos eszközre, 
továbbá cirkuszi sátorra nem adható közterület-használati engedély. E bekezdés 
alkalmazásában a légvár nem minősül mutatványos eszköznek.” 

3. § 

Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének 23.) pontja. 

4. § 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2018. május 30. 
 
 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 

címzetes főjegyző       polgármester 
 
 

9. sz. napirend 
 

Helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 



Kérdés nem volt. 
 
Dr. Makra István Edéné szerint bölcs döntés a változtatás, hiszen a Komló városában 
kiadható, magas elismerésekről van szó.   
 
Polics József elmondta, hogy az elmúlt évek gyakorlata szerint három ilyen kitüntetés 
átadására került sor.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

13/2018. (V.31.) sz. rendelet 
 

A HELYI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 13/2011.  (V.27.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

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

1.§ 
 

A helyi kitüntetések adományozásáról szóló 13/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 
5. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki: 
 
(3a) Amennyiben a naptári éven belül nem kerül adományozásra a „Komló Város 
Díszpolgára” kitüntető cím, akkor a képviselő-testület e helyett egy „Pro Urbe” vagy „Pro 
Civitate” kitűntető címet adományozhat. 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
Komló, 2018. május 30. 

 
 
    dr. Vaskó Ernő         Polics József   

      címzetes főjegyző       polgármester 
 
 
 



10. sz. napirend 
 

Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről  
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott:  Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 

dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető igazgató 
Schmidt Melinda intézményvezető 

  Szabó Gabriella intézményvezető 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József szerint a beszámoló alapos és minden részletre kiterjed, mely a családok 
helyzetét is bemutatja. 
 
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: 
 

65/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a szociális és egészségügyi 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló Komló Város 
Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja Komló Város Önkormányzat 2017. 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:  2018. május 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
  



1. számú melléklet 

 
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2017. 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 2017. december 31-én: 24710 fő 

Ebből: 
                 0-18 év:                       3897 fő 
   
A település demográfiai mutatói alapján a 0-18 éves korosztály 15,77 %-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. 2017. 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 2017. évben átlagosan 976 gyermek. 568 
fő kérelmezte 1075 gyermekre tekintettel a kedvezményt, 78 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 (2017-ben 39.900,- Ft), egyedülálló vagy tartósan beteg illetve 
fogyatékos gyermeket nevelő szülők, valamint nagykorú gyermek esetében, egyéb esetben az 
öregségi nyugdíjminimum 130 %-át (2017-ben 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:  

 
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 2017. évben (gyermekes és gyermektelen): 1214 
kérelmező, 2079 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. 
2017. évben nem részesült senki ebben az ellátásban.  

A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre fordított összeg 12.208.500,- Ft volt. (Az évi 
kétszeri augusztusi és novemberi támogatást tartalmazza gyermekenként. Természetbeni 
támogatás formájában, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható 
Erzsébet-utalványként kell nyújtani.)  

A családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátására nem fordítottunk 
összeget. 
 
D/ Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása: 
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.  
2017. 01. 01. és 2017. 12. 31. között 130 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének, és 351 
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.  
 
2017-ben kedvezményes étkeztetésben részesülők száma: 
 
- Bölcsődei ellátott:    

      
ingyenes:   45 fő 
összes étkező:   55 fő 

 
- Óvodai:    

 
ingyenes étkező:  364 fő 
összes étkező:   403 fő 

 
- Általános iskolai: 
   

kedvezményes étkező (50%):   93 fő 
ingyenes étkező:              347 fő 
összes iskolai étkező:              785 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. 
 
2017 évben tavasszal 90, nyáron 202, ősszel 69, télen 74 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, 

• szociális diagnózis. 
 
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 
 
 
 
 



 
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.  

 
 
 

  

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    



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 192 181 264 194 14 19 864 

egyszeri alkalommal és 
tanácsadottként 251 1200 182 1633 

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 
száma 

Szolg.-ban 
részesülők 

száma 

Információnyújtás 4434 1092 381 62 

Segítő beszélgetés 4661 935 432 43 

Tanácsadás 2443 800 2 4 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 2265 604 325 58 

Konfliktuskezelés 165 79     

Kríziskezelés 60 33     

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli) 85 249 63 31 

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez 
(természetben) 258 106 236 72 

Közvetítés másik szolgáltatáshoz 28 10 2 4 

Közvetítés központhoz 17 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 



 
Az ügyfelek legtöbb esetben anyagi természetű, életviteli, illetve foglalkoztatással kapcsolatos 
nehézségekkel fordulnak a szolgálathoz. 
A kliensek általában nagyon rossz egészségi állapotban vannak, mely köszönhető a rossz 
életkörülményeknek, alacsony iskolai végzettségnek, és a szakellátások nehézkes 
megközelítésének. Külön kell figyelni az egyedül élőkre, akik számára a család, mint támogató 
rendszer hiányzik. Számukra fontos új célok kitűzése, hasznos elfoglaltság keresése.  
A falu megtartó ereje az elmúlt évek tendenciáját követve továbbra is csökken. 
Lakosságarányban jellemző az idős generáció növekedése.  
 
A Szolgálat a családsegítő tevékenységen belül általános és speciális feladatokat lát el.  
Az általános segítő szolgáltatás keretében megelőző tevékenységet végez, melynek keretében 
észlelő- és jelzőrendszert működtet, így figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés 
helyzetét, ezen túl a családok életvezetési képességének megőrzésére és problémáinak 
megoldására, megszüntetésére törekszik. 
Speciális szolgáltatás keretében a tartós munkanélküliek, aktív korú nem foglalkoztatottak, 
fiatal munkanélküliek, az adósságteherrel, lakhatási problémával küszködők, illetve a 
fogyatékkal élők, krónikus betegek számára egyéni és csoportos foglalkozás keretében 
biztosítjuk szolgáltatásainkat.  
 
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. 

 
Tevékenységük leglényegesebb része a gondozási folyamat olyan zömében gyermekes 
családokkal, amelyek átfogó segítséget igényelnek. A gondozási folyamat együttműködési 
megállapodás keretein belül működik, melyet kliensekkel kötik meg a folyamat elején. Kollégáik 



átlagosan 25 esettel foglalkoznak, akikkel éves szintre lebontottan minimum havi 3x-i 
kapcsolattartás alkalmával találkoznak. 
 
2017-ben, kétszer annyi - 104 esetben - tartottak esetkonferenciát, mint az előző évben. 
Védelembe vételt követően, a központ esetmenedzsereivel kettős gondozással igyekeznek jó 
irányba terelni a családok működését. 
 
2017-ban Komlón 282 család állt gondozásukban. Az oktató intézményekből 142 esetben kaptak 
jelzést. A jelzéseket követően felkeresték az érintett családokat, ha szükséges együttműködést 
kötnek, a jelzést küldőt pedig értesítik 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. Fő feladatuk mellett 
különböző eseti feladatokat is ellátnak. 
 
2017-ben 13 esetben készítettek környezettanulmányt szociális kölcsön ügyében. Ez az ellátás 
olyan családoknak és egyéneknek nyújt segítséget, akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek és 
kamatmentes kölcsön formájában azonnali anyagi segítséget igényelnek.  
A szociális kölcsön visszafizetésének ideje alatt, az ügyfeleknek együttműködési kötelezettsége 
van a szolgálattal. A törlesztésekről a bizonylatokat rendszeresen bemutatják.  
 
2017 évben 304 esetben készítettek környezettanulmányt a „Szociális célú tűzifa” kérelmek 
elbírálásához. 
A késői hidegekre való tekintettel 44 családod esetében tettek javaslatot krízisfa kiutalásra.  
 
Az önkormányzati bérlakást igénylőknél hagyományosan a Szolgálatot kérik fel 
környezettanulmány készítésére a pályázóknál. Idén 120 ilyen esetben készült 
környezettanulmány. 
A nyert pályázóknak a szolgálattal együttműködési kötelezettségük van 12 hónapig. Az 
együttműködés ideje alatt, gondozzák a családot, segítik az élet, és háztartásvezetést, ellenőrzik 
a havi befizetéseket. 
2017-ben 22 családdal kötöttek szerződést. 4 család esetében nem volt sikeres az 
együttműködés. A családok nem vették komolyan a lakások rezsijének rendszeres 
kiegyenlítését. Az Ő esetükben nem javasolták a szerződés határozott időre szóló 
meghosszabbítását.  
  



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 

Komló 118 16 104 8 

Szászvár 10 1 4 0 

Bikal 0 0 0 0 

Bodolyabér 3 0 0 0 

Egyházaskozár 2 0 5 0 

Hegyhátmaróc 0 0 1 0 

Kárász 0 0 0 0 

Köblény 0 0 0 0 

Liget 5 0 5 0 

Magyaregregy 3 0 0 0 

Magyarhertelend 2 0 2 0 

Magyarszék 7 0 0 0 

Mánfa 5 0 2 0 

Máza 8 0 2 0 

Mecsekpölöske 0 0 1 0 

Oroszló 2 1 0 0 

Szalatnak 7 0 0 0 

Tófű 0 0 0 0 

Vékény  1 0 0 0 

Szárász 0 0 0 0 

Összesen 173 18 126 8 

 
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. Hetente szombaton 9-13h-ig biztosították az 
ügyeletet 2017.-ben.  
 
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. 2017. évben 
készenléti szolgáltatás keretében működtetett telefonra 68 alkalommal érkezett hívás. Négy 
alkalommal családon belüli bántalmazás okán történt telefonhívás, egy alkalommal 
kapcsolattartási probléma okán 46 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. 2017-ben 156 alkalommal 204 fő vette igénybe a 
jogász segítségét. 
 
Pszichológiai tanácsadás  

 
A Komlói Járás területén lévő települések lakosainak számára ingyenes pszichológiai tanácsadás 
telefonon előre egyeztetett időpontban biztosítanak (heti 20 óra) részmunkaidős 
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 156 74 

2 Készenléti szolgálat 365 68 

3 Jogi tanácsadás 234 204 

4 Pszichológiai tanácsadás 184 42 

5 Mediáció 5 10 

6 Szülői konzultáció 19 13 

7 Esetkonferencia 171 175 

8 Összesen 1134 586 

 
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 2017-ben 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 

 



2017-ben a rendezvény elmaradt. 
 
Családi nap 
 
Focizás helyett, az „Egy Füst Alatt” alapítvány pályázati forrásból való támogatásával családi 
napot szerveztek 2017. augusztus 5-én, ahol 100 fő vett részt. A programban játékos vetélkedő 
és bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadások szerepeltek.  
 
Sétáló Ki Mit Tud 

 

Az intézmény felújítása miatt a rendezvény elmaradt. 
 

Gyermek és ifjúsági klub 

 
A TÁMOP 5.2.5.-A-10/2 pályázati program fenntartásáról 2017-ben 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 2017. 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 503 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.  

2017. január elsejétől a gyermekvédelmi törvény módosításának hatására átalakult a gyermekek 

napközbeni ellátása. Az 1997. évi XXXI. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény módosításával 2017. január 1-jével a 3 év alatti gyermekek ellátása gyűjtőfogalom alá 

került, bölcsődei ellátás néven. Ettől az időponttól fogva a bölcsődei ellátásnak a következő 

formái vannak: 

• klasszikus bölcsőde, 

• mini bölcsőde, 

• munkahelyi bölcsőde, 

• családi bölcsőde. 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde (7300 Komló, 

Függetlenség u. 28.) a klasszikus vagyis a hagyományos bölcsőde ellátás típusba tartozik, 68 

férőhelyen, 5 csoportszobában várja a gyermekeket. 

A bölcsődei ellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez.  

 
Az intézmény feladata a gyermekjóléti alapellátás részeként 20 hetes kortól – 3 éves korig a 
kisgyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása – nevelése a szülő távollétének 
idejében.  
 
A bölcsőde elsősorban a komlói igényeket elégíti ki, de a kistérség településeiről is járnak az 
intézménybe gyermekek. Mivel az intézmény a város egyetlen bölcsődéje, a város minden 
pontjáról, eltérő szociokulturális háttérrel érkeznek hozzájuk a kisgyermekek. A bölcsőde 
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. 
 

Munkájuk alapelve: a gyermek szeretetén alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, 
gyermekközpontú nevelés. Fontosnak tartják, hogy családias, meleg, barátságos légkörben, 
személyre szóló differenciált bánásmóddal járuljanak hozzá a gyermekek személyiségének 
kibontakoztatásához. A szülőkkel együttműködve nyugodt, szeretetteljes légkörben, 
kiegyensúlyozott, egészséges testi és érzelmi fejlettségű gyermeket szeretnének nevelni. 
Gondozó – nevelő munkájuk során kiemelt figyelmet fordítanak a megismerési folyamatok 
fejlődésének segítésére, változatos tevékenységeken keresztül. Céljuk, a gyermekek világképét 
gazdagítani, ismereteiket tágítani, tapasztalataikat bővíteni, inger gazdag környezetet biztosítani 
számukra és aktivitásukat segíteni. Ezáltal válnak érzelmileg gazdag, nyitott, kreatív és érdeklődő 
személyiséggé. 

 



Heti 2 órában 1 fő gyógypedagógus segíti a kisgyermeknevelők munkáját. 
 
2017 évben 4 kisgyermek esetében a szülő hozzájárulásával, a családgondozó kezdeményezte a 
gyermek bölcsődei felvételét. 

Neveltségi véleményt 3 kisgyermekről kért a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozója.  

2017. évben az évi statisztika alapján az intézményben különböző jogcímen ingyenes étkezett 46 

gyermek, teljes árú étkezett 10 gyermek. 

A bölcsődének jelentős szerepe van a gyermekvédelemben, a prevencióban, a hátrányok 
csökkentésében. A gyermekek alapvető joga, hogy egyenlő, elérhető segítséget kapjanak 
képességeik, készségeik kibontakoztatásához, családban történő nevelkedésükhöz. 

 
Kiemelten ügyelnek arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes 
gondozásban, nevelésben részesüljön a gyermek. Intézményükben lehetőségünk nyílik az eltérő 
élethelyzetből induló gyermekek problémáinak lehető legkorábbi felismerésére, fejlesztésére, a 
nagyon korán jelentkező hátrányok mérséklésére a lemaradás csökkentése érdekében.  Fontos 
feladatuknak tartják a gondjaikra bízott kisgyermekeknek a lehetőségeken belül minden 
segítséget megadni a hátrányok kompenzálásához, az egyéni bánásmód keretei között.  
 

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. 
 
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. 
 



Az elmúlt év történéseit a statisztikai adatok is egyértelműen bizonyítják.  Az intézmény 100 % 
feletti kihasználtságával lényeges szerepet lát el a kistérségi gyermekjóléti alapellátásban a 
veszélyeztetett gyerekek saját családjukban történő nevelése érdekében. 
 
Családjaik túlnyomó része Komlóról kérte felvételét az intézménybe 2017 évben.  
A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. Kistérségi Családok Átmeneti Otthonában 
2017. évben 13 új családot vettek ellátásba, így összesen 24 családot gondoztak, ami 83 főt 
jelentett, ebből 46 fő a gyermekek száma. 2017- ben összesen 14 800 gondozási napot tartottak 
nyilván, ami az intézmény 100 % feletti kihasználtságát bizonyítja.  
 
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 lakóikkal 2017. 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.  
 
2017-ben 5 alkalommal hívtak össze esetkonferenciát.  Esetmegbeszélést heti 
rendszerességgel tartottak, egy esetben kellett kezdeményezniük védelembe vételt, mely 
három gyermeket érintett. 
 



2016 óta 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. 
 
Egyre szembetűnőbb továbbá, hogy a gyökértelen, pozitív szülői minták nélkül felnövekvő új 
szülői nemzedék kiszolgáltatottabb a pszichoaktív anyagok, drogok használata tekintetében is, 
előfordult szerfüggés is. 

 
A munkaképes lakókat minden lehetséges eszközükkel igyekszenek visszavezetni a munka 
világába. Ennek eredményeként 2017-ben is sikerült a közmunka-programba minden aktív korú 
lakójukat integrálni. A közmunka-program anyagilag évek óta megfigyelhetően enyhülést hoz a 
családok számára. Erkölcsi és önértékelési szempontból az egyénnek hihetetlenül nagy 
erőforrásává válhat. 
 
2017-ben új jelenség a munkaerőpiac bővülése, a munkalehetőségek tárházának növekedése: 
választható lehetőséget nyújt a különböző „hetelős” és „ingázós" munkák, az építőiparban való 
elhelyezkedés lehetősége, a komlói vállalkozások munkaerő-kereslete is bővült. 
2017-ben két lakó vett részt szakmát adó tanfolyamon, melyet mindketten sikeresen elvégeztek. 
Az év végén újabb lakó kívánt szakképesítést szerezni, decemberben kezdte meg tanulmányait. 
 
Jelentős eredményként élik meg, hogy munkájukat a települési önkormányzat azzal is elismeri, 
hogy bérlőkijelölési jogot biztosít évi egy alkalommal a bérlakás-pályázatok elbírálásánál. 
2017-ben két családjuk is szociális bérlakást kapott, egy háromgyermekes család és egy két 
gyermekes egyedülálló anyuka. 
 
A takarékoskodás egyik formája az ellátási megállapodásban is vállalt előtakarékosság. 
 
A családgondozók és az intézményvezető által készített első interjúkból egyértelműen látszik, 
hogy a jelentkezők zöme „megörökölte” az alacsony státuszból való hátrányokat.   A bekerülő 
családok jelentős része nem rendelkezik tartalékokkal bíró természetes támasszal, sőt néha 
semmilyen háttérrel sem. 
 
Figyelmet fordítanak arra, hogy az iskolás gyerekeik jól teljesítsenek. Tanulmányi eredményeiket 
rendszeresen ellenőrzik, korrepetálnak, kapcsolatot tartanak az oktatási-nevelési 
intézményekkel. 
 
Bebizonyosodott, hogy valóban szisztematikus, apró lépésekkel építkező munkával lehet csak 
valódi alternatívát kínálni a családoknak. 
 
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 kisbabás anyukákkal ölbeli játékokat és a babával való szeretetteljes foglalkozás 
technikáit tanítják meg, 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 délutánok az óvodás és az iskolás gyermekek számára szervezett rendszeres foglalkozásokkal 
telnek: az iskolásoknak immár évek óta intenzív, személyre szabott felzárkóztató foglalkozásokat 
szerveznek a képességeik felmérése után. A fejlesztőprogram folyamatosan működik a 
2017/2018-as tanévben is. 
 
Az otthon kapcsolatot tart különösen: 
 
- A családok lakóhelye szerinti önkormányzatokkal, 
- Gyermekorvosokkal, 
- Járási Gyámhivatallal, 
- Oktatási- nevelési intézmények pedagógusaival, 
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 
- Konkrét eset kapcsán gyermekvédelmi gyámmal, 
- Több az országban működő Családok Átmeneti Otthonával, 
- 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: 

 

2017. szeptember 23. napján a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztálya felügyeleti ellenőrzést tartott a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjének hatáskörébe tartozó gyámügyi és szociális hatósági ügyintézésre vonatkozóan. Az 
ellenőrzés összegzése: összességében a gyámügyi és szociális hatósági ügyek intézése 
jogszabályszerű, rendezett, jó színvonalú. 

 

2017. október 24. napján a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztálya felügyeleti ellenőrzést tartott Komló Társégi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a hiányosságok, jogsértések azok jellege 
és súlya miatt újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül orvosolhatók. 

 
 
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 2017-es évben a következő bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
programok voltak folyamatban: 
1./ DADA program, 
2./ Az Iskola Rendőre program (9 rendőr, 12 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./ „mindent a biztonságért” pályázat (NBT-BMRFK) projektjei, 
7./Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó tevékenység (2 középfokú intézményben). 
 
A kábítószer prevenció helyzete: 
 
2017-es évben 32 kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény vált ismertté, ezek nagyrészben az 
új pszichoaktív szerekkel való visszaélés során valósultak meg. A szerek tekintetében a 
marihuána továbbra is jellemző, de az új pszichoaktív anyagok, az ún. dizájner drogok vannak 
leginkább terjedőben.  
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 2017-es évben három középiskolában, 14 osztályban kb. 
300 fiatallal kerültek ilyenformán kapcsolatba. 
A fentiekben említett „Drog helyett Darts” program a kábítószer prevenció alappilléreként 
szerepelt a 2017-es évben, mely során 1016 diákhoz jutottak el a legális és illegális szerek 
használatával, annak büntetőjogi felelősségre vonásával kapcsolatos információk. 



A bűnmegelőzési tanácsadók tevékenységének rövid jellemzése: 

 
A rendőrkapitányságon 2016/2017-es tanévben kezdődött meg az Iskolai Bűnmegelőzési 
Tanácsadói tevékenység. A program két középfokú oktatási intézményben működik, 9.-10. 
évfolyamon, 8 osztályban, 132 fő részvételével. A program igen kedvelt a diákok körében, hiszen 
a mindennapi életük során felmerülő olyan esetek kerülnek felszínre, amelyek során egy rossz 
döntés további nehézségeket, újabb problémákat vethet fel.   
 

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, 2018. május 14. 

                                                      
Fritsiné Tímár Adrienn 

                   szociális irodavezető 
 
 

11. sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő 
szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységükről szóló beszámoló 
 
Előadó:  Polics József polgármester 
Meghívott:  Elmontné Popán Ildikó intézményvezető  
  Kasziba Zsuzsanna   intézményvezető  
  Szabó Gabriella   intézményvezető 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József gratulált a kitartó munkához. 
 
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: 
 
 



66/2018. (V.30.) 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 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóit. 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 1. sz. mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 2. sz. mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja. 
 

3.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 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. 

 
 

12. sz. napirend 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. 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 10 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

67/2018. (V.30.) 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 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
1.) A Képviselő-testület elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
 
Polics József megköszönte a Társulásnak és az intézmények dolgozóinak a 2017. évi 
tevékenységet. 
 
 

13. sz. napirend 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 

68/2018. (V.30.) 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: 2018. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 



1. sz. melléklet 
 

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁ RSULÁSI 
MEGÁLLAPODÁSA 

2018. 
 
 
 

 

 
 

 
 
         
       ……………………….. 
               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 demens betegek 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 napján 
lépnek hatályba, mellyel egyidejűleg a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása valamennyi korábbi módosítása hatályát veszti. 
 
 
K o m l ó, 2018. május 30. 
 
 

A Társulási Megállapodás mellékletei 
 

 
1. számú melléklet: Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője 
2. számú melléklet: Települések lakosságszáma 
3. számú melléklet: Társulás Intézményei 
4. számú melléklet: Azonnali beszedési nyilatkozat 

 



1. sz. melléklet 
KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS ÖNKORMÁNYZATAI 
1. BIKAL KÖZSÉGI  

ÖNKORMÁNYZAT 
7346 BIKAL, KŐMŰVES JÓZSEF  
ZRÍNYI U. 2. POLGÁRMESTER 

2. BODOLYABÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

7394 BODOLYABÉR, PATAKI SÁNDORNÉ  
PETŐFI U. 21. POLGÁRMESTER 

3. EGYHÁZASKOZÁR 
KÖZSÉG 

7347 EGYHÁZASKOZÁR, WEISZ KORNÉLIA 

ÖNKORMÁNYZAT FŐ TÉR 1. POLGÁRMESTER 
4. HEGYHÁTMARÓC 

KÖZSÉG 
7348 HEGYHÁTMARÓC, VARGA LÍVIA 

ÖNKORMÁNYZATA HUNYADI U.71. POLGÁRMESTER 
5. HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI 7694 HOSSZÚHETÉNY, DR. CSÖRNYEI 

LÁSZLÓ  
ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÚT 166. POLGÁRMESTER 

6. KÁRÁSZ KÖZSÉGI  7333 KÁRÁSZ, LÉP PÉTER 
ÖNKORMÁNYZAT  PETŐFI U. 36. POLGÁRMESTER 

7. KÖBLÉNY KÖZSÉGI 7334 KÖBLÉNY, KLESCH CSABA 
ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH TÉR 1. POLGÁRMESTER 

8. LIGET KÖZSÉGI 7331 LIGET, VARGÁNÉ SZABÓ 
GABRIELLA 

ÖNKORMÁNYZAT JÓZSEF A. U. 9. POLGÁRMESTER 
9. MAGYAREGREGY 7332 MAGYAREGREGY, FÜLÖPNÉ RÁKOSA 

ILDIKÓ 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

KOSSUTH U. 73. POLGÁRMESTER 

10. MAGYARHERTELEND 7394 
MAGYARHERTELEND, 

SZELEDI KATALIN 

KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

KOSSUTH U. 46. POLGÁRMESTER 

11. MAGYARSZÉK  7496 MAGYARSZÉK, KÁRPÁTI JENŐ 
KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KOSSUTH U. 51. POLGÁRMESTER 

12. MÁNFA 7304 MÁNFA, HOHN KRISZTINA 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

FÁBIÁN B. U. 58. POLGÁRMESTER 

13. MÁZA 7351 MÁZA, PECZE GÁBOR 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KOSSUTH U. 24. POLGÁRMESTER 

14. MECSEKPÖLÖSKE 7305 MECSEKPÖLÖSKE, PAPP ISTVÁN 
KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

SZABADSÁG U. 21. POLGÁRMESTER 

15. OROSZLÓ KÖZSÉG 7370 OROSZLÓ, MOLNÁR GÁBOR 



ÖNKORMÁNYZATA PETŐFI U. 29. POLGÁRMESTER 
16. SZALATNAK 7334 SZALATNAK, BREGÓ JÁNOS 

KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

BÉKE U. 3-5. POLGÁRMESTER 

17. SZÁSZVÁR  7349 SZÁSZVÁR, DUNAI PÉTER 
NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

MÁJUS 1. TÉR 1. POLGÁRMESTER 

18. SZÁRÁSZ KÖZSÉG 7184 SZÁRÁSZ, SIMON PÉTER 
ÖNKORMÁNYZAT PETŐFI U.20. POLGÁRMESTER 

19. TÓFŰ 7348 TÓFŰ, WALKE ZSOLT 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

KOSSUTH U. 18. POLGÁRMESTER 

20. VÉKÉNY 7333 VÉKÉNY, ENDRÓDI TIBOR 
KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

FŐ U. 51. POLGÁRMESTER 

21. KOMLÓ  7300 KOMLÓ, POLICS JÓZSEF 
VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSHÁZ TÉR 3. POLGÁRMESTER 

 
2. sz. melléklet 

LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 
 
 

Sorszám Település neve 2018 

1. 
Komló 

 25 059 

2. 
Mánfa 

 
771 

3. 
Kárász 

 
333 

4. 
Szalatnak 

 
314 

5. 
Vékény 

 158 

6. 
Szászvár 

 2351 

7. 
Hegyhátmaróc 

 160 

8. 
Egyházaskozár 

 757 

9. 
Szárász 

 
39 

10. 
Tófű 

 
132 

11. Bikal 734 
 



12. 
Máza 

 
1238 

13. 
Köblény 

 
221 

14. 
Bodolyabér 

 
233 

15. 
Hosszúhetény 

 3410 

16. 
Liget 

 414 

17. 
Magyaregregy 

 761 

18. 
Magyarhertelend 

 663 

19. 
Magyarszék 

 
1017 

20. 
Mecsekpölöske 

 
426 

21. 
 

Oroszló 302 

  
Összesen 

 
39 493 

 
 

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 
 

  



 
14. sz. napirend 

 
Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2018/2019-es 
nevelési év beíratásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Kozmann Kornélia  intézményvezető   
 
A határozati javaslat II. rész 5.) pontjában, a Kökönyösi Tagóvodában indítható csoportok 
száma elírásra került, igazodva az előterjesztésben, illetve a határozati javaslat I. rész 1.) 
pontjában foglaltakhoz természetesen 4 csoport indítása történik meg 2018. szeptemberétől 
a Kökönyösi Tagóvodában. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
A bizottságok az előterjesztést a kiegészítéssel tárgyalták. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Dr. Makra István Edéné szerint az előterjesztés címe ijesztő lehet, a biztonságérzetet 
megingatja. Emberileg és szakmailag jelenleg a Hunyadi úti Óvodát érinti, mert a 
környéken megindult egy elöregedési folyamat. Munkája mindenkinek lesz, a maximum 
gyereklétszám 50 fő. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jelenlegi beiratkozásokat figyelembe véve 
év végére 512 főre lehet számítani a városi óvodákban. Ezzel a javaslattal a 
képviselő-testület 525 férőhely engedélyezéséről dönt, és 20 %-os eltérés lehetséges. 
Megjegyezte, hogy a probléma a területi eloszlással van. Tulajdonképpen egy 
csoportnyival bővítésre kerül a komlói óvodai férőhelyek száma. A tavalyi 
előterjesztéseket és az előzetes felméréseket tekintve nem lehetett számítani arra, hogy ezt 
az intézkedést a 2018-2019-es tanévre meg kell hozni. A finanszírozási feltételeket, a 
pedagógiai programokat, a hátteret, az infrastruktúrát mind a humán és az egyéb területen 
biztosítania kell az önkormányzatnak. Ebben a felállásban négy emberrel többet tudunk 
foglalkoztatni, és bízzunk benne, hogy a várakozásnak megfelelően alakul a 
gyermeklétszám azért, hogy a bevételi oldal is biztosított legyen. A 26-27 fős csoportok a 
jelenlegi beiratkozásokat és átirányítást figyelembe véve alakulhatnak ki.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 



 
69/2018. (V.30.) 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, 
valamint tájékoztató a 2018/2019-es nevelési év beíratásáról című előterjesztést. 
 

I. 
 

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Komló Városi Óvoda intézményt érintő 
átszervezés következtében a 2018/2019-es nevelési évben a  

a) Kökönyösi Tagóvodában indítható csoportok számát 4 csoportban, a felvehető 
maximális gyermek létszámot 100 főben állapítja meg, 

b) Körtvélyesi Tagóvodában indítható csoportok számát 6 csoportban, a felvehető 
maximális gyermek létszámot 150 főben állapítja meg, 

c) Hunyadi Utcai Tagóvodában indítható csoportok számát 2 csoportban, a felvehető 
maximális gyermek létszámot 50 főben állapítja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Komló Városi Óvoda 
intézményvezetőjét, hogy az átszervezéshez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.  
 
Határid ő: 2018. június 8.  
Felelős: Polics József polgármester 
   Kozmann Kornélia intézményvezető 
 
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 2018/2019-es nevelési évben elindított plusz egy 
csoport működéséhez szükséges személyi többletfeltételeket 4 fő határozott időre 
(2018/2019-es nevelési év végéig) történő foglalkoztatásával biztosítja.  
A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 2018. 
szeptember 1. napjától 83 főben határozza meg.  
A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Komló Városi Óvoda 
engedélyezett álláshelyeinek változásának átvezetéséről a 2018. évi költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    Polics József polgármester 
 
4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.) és 2.) pontban rögzítettek következtében 
szükséges többletfoglalkoztatás tárgyévi fedezetének biztosítása céljából átmenetileg 
Komló Városi Óvoda 2018. évi költségvetésében szereplő dologi kiadásainak terhére 2 
millió Ft előirányzat, valamint az intézmény maradványából 5 millió Ft összeg zárolására 



kerül sor. Abban az esetben, ha a tényleges gyermeklétszám alacsonyabb teljesülése miatt 
az állami támogatás a személyi jellegű kiadásokat nem fedezi, úgy ez az összeg véglegesen 
zárolásra kerül. 
 
Határid ő: 2018. október 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

II. 
 

5.) A Képviselő-testület elfogadja az 2018/2019-es nevelési évvel kapcsolatos óvodai 
beíratásról szóló tájékoztatót, és a Komló Városi Óvoda intézményre vonatkozóan az 
indítható csoportok számát 21 csoportban határozza meg, az alábbiak szerint: 
 
Komló Városi Óvoda 3 csoport 
Hunyadi Utcai Tagóvoda   2 csoport 
Szilvási Tagóvoda   4 csoport 
Kökönyösi Tagóvoda 4 csoport 
Körtvélyesi Tagóvoda 6 csoport 
Gesztenyési Tagóvoda 1 csoport 
Mecsekjánosi Tagóvoda 1 csoport 
 
Határid ő: 2018. szeptember 1. 
Felelős: Polics József polgármester 
   Kozmann Kornélia intézményvezető 
 
6.) A Képviselő-testület tudomásul veszi az általános iskolai beíratásról szóló tájékoztatót a 
2018/2019-es tanévre vonatkozóan. 
 
 

15. sz. napirend 
 

Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Kozmann Kornélia  intézményvezető   
  
A Komló Városi Óvoda alapító okiratának 6.4. pontjában szerepelnek a tagóvodák címei, 
illetve az ingatlanok helyrajzi számai. A Hunyadi Utcai Tagóvoda egy telekegyesítés 
eredményeként jelenleg a 3163. hrsz. alatt található. Ezt a változást szükséges az 
előterjesztéshez a mellékelt alapító okiraton átvezetni, és a módosító okiratban feltüntetni. 
A változás a határozati javaslat szöveges részét nem érinti. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 



A bizottság az előterjesztést a kiegészítéssel tárgyalta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

70/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda 
alapító okiratának módosítása című előterjesztést. 
 

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

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

 
Határid ő: 2018. június 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

     dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 

16. sz. napirend 
 

A HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme II 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Horváth István Dániel  ügyvezető 

Hadnagy Gabriella   ügyvezető  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Molnár Zoltánné kiment a teremből. A képviselő-testület létszáma 9 főre változott. 
 
Polics József elmondta, hogy a Kft. januárban már kapott munkahely teremtési támogatást, 
valamint bérleti díjkedvezmény megállapítására került sor a volt dávidföldi iskola 
épületében. Az eredetihez képest később kezdte el a munkát és vette fel a dolgozókat, 
jelenleg pedig bővíteni szeretné a foglalkoztatottak számát. 



 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

71/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az 
HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a HAGABO Kft. (székhely: 7762 Pécsudvard, Táncsics Mihály köz 2/3, 

cégjegyzékszám: 02-09-083442) mint kedvezményezett és Komló Város Önkormányzat mint 
támogató között 2018. február 20-án létrejött támogatási szerződésben foglaltakat a fenntartási 
időszak kezdőnapja tekintetében módosítja. A fenntartási időszak első napja: 2018. május 23. 
 

2. A képviselő-testület a HAGABO Kft. (székhely: 7762 Pécsudvard, Táncsics Mihály köz 2/3, 
cégjegyzékszám: 02-09-083442) kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel 
Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V. 16.) számú rendelete 6. § e) pontja alapján 
„munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza 
nem térítendő munkahely-teremtési támogatást nyújt. A munkahely-teremtési támogatás 
összege: 6.250.000,-Ft, azaz hatmillió-kétszázötvenezer forint, melyből 3.125.000,- Ft a 
tárgyévi költségvetésben meghatározott munkahelyteremtés támogatása keret terhére, míg 
3.125.000,-Ft a 2019. évi költségvetés terhére tervezendő.   

 
3. A Kedvezményezett a munkahely-teremtési támogatás összegével megegyező összegű 

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

 
4. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat a 25 fő teljes 

munkaidős munkavállaló foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum benyújtását 
követően 2 egyenlő részletben, évente folyósítja. Az első részlet folyósításának további 
feltétele a kapcsolódó beruházás megkezdésének dokumentumokkal történő igazolása. A 
második részlet folyósításának feltétele a foglalkoztatási kötelezettség teljesítése, valamint a 
vállalt beruházás befejezésének igazolása.   

 
5. Kedvezményezett a támogatási szerződésben (előterjesztés 3. sz. melléklete) meghatározott 

határidőn belül köteles 25 fő új, teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű 
munkavállalót felvenni, és a 25 fős munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámot 
a foglalkoztatás megkezdésétől számított 12 hónapon keresztül fenntartani. A jelen 
határozattal előírt foglalkoztatási kötelezettség a 2/2018. (I. 11.) számú határozat és az annak 
alapján megkötött támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket nem érinti: a jelen 
határozat alapján alkalmazandó új munkavállalókkal együtt a vállalkozónak összesen 36 fő új 
munkahely fenntartását kell biztosítania a támogatási szerződések szerint számított 12 
hónapon keresztül. 



 
6. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú, előterjesztés 2. sz. 

melléklet szerinti 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.  

 
7. Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás 2019-ben kifizetendő 3.125.000,-Ft összegét a 2019. 

évi költségvetés összeállítása során szerepeltesse. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti 
támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2019. március 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 
 

17. sz. napirend 
 

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2017. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Wágner László  ügyvezető 
  Wágner Zita   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 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

72/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Habilitas 
Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2017. évi beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést. 
 



1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a társaság 2017. évi beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését és mellékleteit, valamint az egyéb kapcsolódó dokumentumokat. 
 

2. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2017. április 25-i taggyűlése 
által hozott 1-4/2018. (04.25.) számú határozatokat és a polgármester döntéshozatal során 
leadott valamennyi szavazatát.  

 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2018. évi beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 
ezek mellékleteiről – azok megtárgyalása céljából – legkésőbb 2019. május 31. napjáig 
tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 
Határid ő: 2019. május 31. 
Felelős:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők  

 
 

18. sz. napirend 
 

A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása  
 
Előadó:  Polics József polgármester 
Meghívott: Csollák István vezérigazgató 
  Mester Zoltán üzemigazgató 
 
Pótlólag kiküldésre került az aláírt közgyűlési jegyzőkönyv. 
   
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 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

73/2018. (V.30.) 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. 2018. május 15-én megtartott közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi beszámolóját és 
mellékleteit, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi üzleti tervét. 
 



3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2018. május 15. napján tartott 
közgyűlésén hozott 1-10/2018. (05. 15.) számú határozatokat, valamint a 
polgármesternek a döntéshozatalok során leadott szavazatait.  

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközhasználati díjak 

elszámolásával kapcsolatos, a 13. számú melléklet szerinti megállapodást aláírja, és a 
megtett intézkedésről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt 
tájékoztassa.  

 
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: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István vezérigazgató 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

 
 

19. sz. napirend 
 

A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2017. évi beszámolója  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Feuerstahler Terézia igazgatóság elnöke  
 
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 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

74/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2017. évi beszámolójával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 



1. A képviselő-testület tudomásul veszi a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
közgyűlésének 2018. május 16. napján hozott 4/2018. (05. 16.) számú határozatát, 
és a szövetkezet 2017. évi beszámolóját elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri az igazgatóságot, hogy a szövetkezet 2018. évi beszámolójáról 
és mellékleteiről legkésőbb 2019. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határid ő: 2019. június 30. 

 
Felelős: Polics József polgármester 

  Feuerstahler Terézia igazgatósági elnök 
 
 
Polics József ügyrendi javaslata, hogy a 20-22. számú napirendi pontokat a 
képviselő-testület egyben tárgyalja és a szavazás külön-külön történjen. 
 
A polgármester ügyrendi javaslatát a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 

20-22. sz. napirend 
 
20. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2017. évi 
beszámolójának jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Páll Lajos    alapító 
  Horváth Lászlóné igazgató az alapító képviseletében 
  Krausz Bernadett   kuratóriumi titkár 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság , 
valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
 
21. A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi beszámolója 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Szabó Zsolt  kuratórium elnöke 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 



22. A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2017. évi 
beszámolója 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Bareithné Benke Nikolett kuratórium elnöke  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dezső Károly kiment a teremből. A képviselő-testület létszáma 8 főre változott. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy az alapítványi munkában Krausz Bernadett és 
Deáki Péter nagyon sokat segített. Megköszönte tevékenységüket. 
 
Polics József úgy gondolja, hogy a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
Alapítványnak volt a legmozgalmasabb éve. Hozzátette, hogy a tavalyi évben lebonyolított 
rendezvény jól sikerült.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 20. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 

75/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleménye alapján – megvitatta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány 2017. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést. 

 
1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 

Fesztivál Alapítvány 2017. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  

 

A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy az alapítvány 2018. évi munkájáról 2019. június 
30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

 
Határid ő: 2019. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 



 
Molnár Zoltánné visszaérkezett a terembe. A képviselő-testület létszáma 9 fő. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 21. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 

76/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi beszámolójával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2018. május 11. napján hozott 
1/2018. (V. 11.) számú határozatát. 

 
2. A Képviselő-testület megismerte a közalapítvány 2017. évi beszámolóját, 

közhasznúsági mellékletét, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – 
elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2018. évi munkájáról 
2019. június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 
Határid ő: 2019. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 

  Szabó Zsolt kuratóriumi elnök 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 22. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 

77/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2017. évi beszámolójáról szóló előterjesztést. 
 

3. A képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2018. május 23. napján hozott 
1//2018. (05.23.) számú határozatát. 

 



4. A Képviselő-testület a közalapítvány 2017. évi beszámolóját, közhasznúsági 
mellékletét elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2018. évi munkájáról 
2019. június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 

Határid ő: 2019. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
         Bareithné Benke Nikolett kuratóriumi elnök 

 
 

23. sz. napirend 
 

A nem költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról szóló 33/2018. (III.7.) sz. 
határozat módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dezső Károly visszaérkezett, a testület létszáma 10 főre változott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

78/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a nem költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról 
szóló 33/2018. (III.7.) sz. határozat módosítása című előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 33/2018. (III.7.) sz. határozat 1. sz. mellékletének 
10. sorában a Hélix Sportegyesület részére megállapított 80.000.- Ft összegű támogatásra 
vonatkozó döntését visszavonja. 
 
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.) pontban rögzített döntése következtében 
felszabadult 80.000.- Ft összeget a Komló Városért Alapítványt támogatására fordítja.  
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Komló Városért Alapítvánnyal a 
támogatási megállapodást kösse meg.  



 
Határid ő: 2018. június 8.  
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

24. sz. napirend 
 

A kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz: 3798/2) kapcsolatos előkészítő 
döntések meghozatala 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Polics József ismertette, hogy az új helyszín az Alsószilvási Általános Iskola bitumenes 
pályája és közvetlen környezete.  
 
Pista József örült a helyszín változtatásának, és a csarnok felépítésének. Logikus a döntés, 
mert egyenes a terület, és a lakóházakhoz sem lesz közel. 
 
Polics József elmondta, hogy tavaly született meg az a kormányhatározat, mely alapján 
Komló városában kézilabda munkacsarnok építésére van lehetőség. Az elmúlt egy év alatt 
sok egyeztetést követően arra jutottak, hogy az eredetileg elképzelt épület nem fog elférni a 
tervezett helyszínen, valamint az épület csak az adott terveknek megfelelően valósítható 
meg. Két lehetőség közül kellett választani: vagy visszavonásra kerül az eredeti helyszínre 
vonatkozó igény, vagy a jelenlegi változatot terjesztik elő. Ez viszont azzal jár, hogy a 
középfokú intézményeknek nem lesz olyan létesítménye, ahol nagyobb rendezvényt tudnak 
tartani. A városnak szüksége van egy ilyen jellegű államilag fenntartott létesítményre, ezért 
került az előterjesztés a testület elé.  
 
Pista József örült a helyszín áthelyezésének és annak, hogy az ottani fák nem kerülnek 
kivágásra. Szerinte a lakók is örülnek ennek a ténynek. 
 
Molnár Zoltánné visszaérkezett, a testület létszáma 11 fő. 
 
Polics József elmondta, hogy a következő napirendnél ugyanazt a folyamatot kell végig 
vinni, újabb lakossági fórumot tartani, mint az első változatnál. Egyeztetni kell iskolával, 
tanárral, gyerekkel stb. A Sportközpont elesne a bevételtől a gimnázium esetében, mert 
eddig oda jártak a gyerekek testnevelés órára. Az sem mindegy, hogy az állami fenntartású 



létesítménybe járnak a gyerekek tornázni. Még hozzátette, hogy a terület állami tulajdonba 
adásáról is szól az előterjesztés. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

79/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „A kézilabda 
munkacsarnok új helyszínével (hrsz: 3798/2) kapcsolatos előkészítő döntések 
meghozatala” című előterjesztést.  
 

1)  A képviselő-testület a kézilabda munkacsarnokkal kapcsolatban hozott határozatait, 
azaz a 168/2017. (X.26.) és a 7/2018. (I. 30.) sz. határozatait visszavonja. 

 
2)  A képviselő-testület tájékozódott a Komló, Függetlenség u. 32., 3798/2 hrsz alatti 

önkormányzati tulajdonú intézményi területre tervezett, állami beruházásban 
megvalósuló kézilabda munkacsarnok előkészítésével kapcsolatos feladatokról, a 
beruházás jelenlegi állásáról. Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
együttműködési megállapodást megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.  

 
3)   Komló Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonát képező, a tervezett 

kézilabda munkacsarnok építéséhez szükséges méretű területet a 3798 helyrajzi 
számú ingatlanból történő (előterjesztés 2. sz. melléklete) leválasztását követően 
kialakuló 3798/2 hrsz-ú ingatlant térítésmentesen a Magyar Állam részére átadja 
kézilabda munkacsarnok létesítése céljából. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szükséges telekalakítási eljárást folytassa le az építési terület külön ingatlanként 
történő leválasztása érdekében. 
 

4)   A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ingatlan térítésmentes állami tulajdonba 
adása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdése szerinti, alábbi közfeladatok ellátását segíti elő: 
− az 1. pontban rögzített településfejlesztés, településrendezés; 
− a 4. az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;  
− a 15. sport, ifjúsági ügyek. 
 

5)  A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az átadás tárgyát képező 3798/2 hrsz-ú 
ingatlan kötelező önkormányzati feladatellátáshoz, a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, vagy ezek 



finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési 
bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 
 

6)  A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 3798/2 hrsz-ú ingatlan nem tartozik Komló 
Város Önkormányzatának forgalomképtelen törzsvagyonába. 
 

7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állammal 
megkötésre kerülő, ingyenes átruházásra vonatkozó szerződést aláírja, és a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

25. sz. napirend 
 

A tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” új területének kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítása – településfejlesztési döntés 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Polics József elmondta, hogy a rendezési terv módosítása nélkül nincs építési engedély a 
kézlabda munkacsarnok új helyszínére. Természetesen erről is lesz lakossági fórum. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

80/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági 
és településfejlesztési, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta a településrendezési eszközöket érintő, tervezett 
módosításokat. 
 

1) A képviselő-testület az állami beruházás keretében megvalósuló Kézilabda Munkacsarnok 
megvalósítása érdekében, kiemelt fejlesztési területnek nyilvánítja a Szilvási Általános 
Iskola tömb területét és annak részét képező 3798 hrsz.-ú ingatlan területét. 



2) A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, 
civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a 16/2014. (X. 27.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ IX. sz. függelékében szereplő partnerségi 
rend szerint határozza meg, és utasítja a főépítészt, hogy az egyeztetési folyamat során az 
abban foglaltak szerint járjon el.  

3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges tervezési 
munka 270.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 342.900,- Ft díj melletti megrendelésére, melynek 
pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetés 7. sz. melléklet Szabályozási terv módosítása 
előirányzat terhére biztosítja.  

4) A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a fenti döntés szerint készítse elő a 
településrendezési terv módosítását. 

 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész  
 
 

26. sz. napirend 
 

Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai korszerűsítési 
munkáihoz hitel felvétele (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001) 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés kiegészítése. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, és 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: 
 

81/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai 
korszerűsítési munkáihoz hitel felvétele (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001)” tárgyú 
előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a 97/2016. (VI.23.) számú határozatának végrehajtását a jelen 
határozatba foglalt eltérésekkel hagyja jóvá. 



 
2. Képviselő–testület az indikatív kivitelezői árajánlat figyelembevételével a fenti 

határozatban jelzettekhez képest az összköltség 486.257.206,- Ft – ban állapítja 
meg, ami tartalmazza a pályázatból nem támogatott loggia beépítéshez szükséges 
bruttó 10.000.000,- Ft-ot is. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a projekt 
összköltsége a közbeszerzés eredményének függvényében módosulhat.  
 

3. A képviselő-testület a loggiák beépítését is magában foglaló 90.000.000,-Ft bruttó 
fejlesztési önerő biztosítására éven túli lejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza 
el, azzal, hogy annak szerződéskötés időpontját 2018.07.01-ben, futamidejét 120 
hónapban, lejárati időpontját 2028.06.30-ban határozza meg, 1 év rendelkezésre 
tartási és 1 év türelmi idő mellett. A képviselő-testület tájékozódott arról, hogy a 
hitelfelvétel a Közbeszerzési törvény hatálya alól kivételt képez. A 
képviselő-testület a hitel felvételre vonatkozó eljárás tekintetében felmentést ad a 
helyi Beszerzési Szabályzat alkalmazása alól is.  
 

4. A képviselő-testület tárgyi fedezetet nem ajánl fel, önkormányzatunk 
számlavezetője az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát elfogadja.   

 
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kormányzati engedély beszerzése 

tekintetében teljes körűen járjon el. 
 
 

6. Felhatalmazza a hitelszerződés és az esetleges biztosítéki szerződések aláírására.  
 

7. Utasítja a jegyzőt, hogy a hitel felvétele esetén az ahhoz kapcsolódó kiadások 
mindenkori költségvetési rendeletbe történő beépítéséről, illetve a tárgyévi 
költségvetési rendelet fentieknek megfelelő módosításáról a soron következő 
költségvetési rendelet módosítás keretében gondoskodjon.  
 

8. Jelen határozatban foglaltak következtében a 22/2018.(III.7.) számú határozat 1. 
számú melléklete „2018. évi Hitel, kölcsön felvétele (tőke)” adat 244.683 e Ft –ról 
324.683 e Ft-ra módosul. 

 
Határid ő:   2018. július 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Polics József hozzátette, hogy az előzetes indikatív kivitelezői ajánlat szerint az összeg 
meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget. Az épületen olyan munkálatok is 
szerepelnek, melyek nem részei a pályázatnak. Ezek a közbeszerzésben ezért úgy 
szerepelnek, hogy nem támogatott munkák. Akkoriban 10 millió forintra becsülték a 
munkák elvégzését, mert nem rendelkeztek pontos információkkal a nem támogatott 



munkákról. Ezek pontos megnevezését a közbeszerzési eljárás befejeztével lehet megtudni. 
Eredményt akkor lehet hirdetni, ha rendelkezésre áll a forrás.  
 
 

27. sz. napirend 
 

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének 
rehabilitációja” cím ű pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József kiegészítette, hogy a tervezéshez kapcsolódó 1,2 millió forint többletforrás 
biztosításáról van szó. 
 
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: 
 

82/2018. (V.30.) 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 TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 
kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázati programhoz 
kiegészítő forrás biztosítása tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi 
tér és környezetének rehabilitációja című pályázati programhoz” kiegészítő forrást 
biztosít a pályázat megvalósításához szükséges tervfelülvizsgálat elkészítéséhez 
legfeljebb bruttó 1,2 millió forint értékben a 2018. évi költségvetés 7. számú 
mellékletében szereplő körtvélyesi új garázsok közötti út építése keret terhére. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lefolytatott beszerzési 
eljárást követően a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse. 
 

Határid ő: 2018. június 15. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 



2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor az előirányzat változás átvezetéséről gondoskodjon.  

 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3.) Továbbá utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés tervezése során a 
körtvélyesi új garázssorok közötti út építéséhez szükséges bruttó 3,5 millió forint 
betervezéséről, a tárgy évben teljesült kiadásokkal csökkenve gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2019. március 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

28. sz. napirend 
 

„Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 
54/2018 (IV. 26.) számú határozat módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
   
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József kiegészítette, hogy a Templom tér és Bajcsy-Zsilinszky utcáról szóló 
határozat módosítása azért szükséges, mert az összegnek forintra pontosnak kell lennie. Az 
összeg pontosan: 35.996.848,- forint. A helyrajzi számok pontosítására azért van szükség, 
mert mindkettő önálló helyrajzi számmal rendelkezik. 
 
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: 
 

83/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával kapcsolatban hozott 54/2018 (IV. 26.) 
számú határozat módosítása tárgyú előterjesztést. 
 



Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pályázat önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásával kapcsolatban hozott 54/2018 (IV. 26.) számú 
határozata az alábbiak szerint módosul: 
 
1. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázati felhívásban szereplő belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
alcélra pályázat benyújtását határozza el, a Komló, Bajcsy-Zs. utca (912 hrsz.) és Komló, 
Templom tér (560 hrsz.) 1 sz. melléklet szerinti szakasza felújításának támogatásának 
érdekében. 
 
2. A beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 35.996.848,- Ft, melyhez a képviselő 
testület összesen bruttó 5.996.848,- Ft saját forrást biztosít a költségvetés 7. sz. 
mellékletében szereplő „Városi felújítási keret” előirányzat terhére. 
 
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat az előirányzat 
változás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
gondoskodjon. 
A folyamatban lévő pályázatok tartalékkerete felhasználásának és a projektek egyéb 
költségmaradványai átcsoportosításának jóváhagyását követően a bruttó 5.996.848,- Ft 
összeg visszapótlásáról gondoskodni kell. 

 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre 
történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok 
megtételére.  
 
Határid ő: 2018. május 2. 
Felelős: Polics József polgármester 
  



1. sz. melléklet 
 

 
 

29. sz. napirend 
 

IV. Komlói Amat őr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő 
költségek megelőlegezése – Nemzeti Kulturális Alap 
 
Előadó:  Polics József polgármester 
 
Polics József elmondta, hogy a támogatói döntés megérkezett. 
 
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 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 
84/2018. (V.30.) sz. határozat 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 
2018. évi megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése – Nemzeti Kulturális Alap” 
tárgyú előterjesztést. 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatósága és Komló Város Önkormányzat aláírt támogatási szerződése 
hiányában, a támogatásról szóló értesítő levél figyelembevételével, a IV. Komlói Amatőr 
Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő költségekre Komló Város 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet 6.1.1. melléklet Pályázati támogatás 
visszafizetési keret terhére legfeljebb 4 500 000,- Ft összeget biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye, és a 
szerződéseket megkösse. 
 
Határid ő: 2018.05.31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A támogatás 
beérkezését követően a bruttó 4 500 000,- Ft visszapótlásáról gondoskodni kell. 

Határid ő: 2018.06.30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

30. sz. napirend 
 

2018. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása 
során felmerülő költségek megelőlegezése 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József kiegészítette, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelőtől az 1,6 millió forintról 
szóló támogatási döntés megérkezett. A támogatási összeg valószínűleg később kerül 
folyósításra, ezért a döntéssel a képviselő-testület megelőlegezi a költségeket. 
 
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: 



 
85/2018. (V.30.) sz. határozat 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „2018. évi Nemzetközi ifjúsági 
környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése” 
tárgyú előterjesztést. 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Komló Város 
Önkormányzat aláírt támogatási szerződése hiányában, a támogatásról szóló értesítő levél 
figyelembevételével, a 2018. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor 
megvalósítása során felmerülő költségekre Komló Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendelet 6.1.1. melléklet Pályázati támogatás visszafizetési keret terhére 
legfeljebb 1 600 000,- Ft összeget biztosít.  
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A támogatás 
beérkezését követően a bruttó 1 600 000,- Ft visszapótlásáról gondoskodni kell. 

Határid ő: 2018.06.30. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Komló Város Önkormányzat a Komlói Honismereti 
és Városszépítő Egyesülettel együttműködési megállapodást kössön a tábor 
megvalósítására. 

Határid ő:  2018.06.15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
31. sz. napirend 

 
EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények javítása 
Komlón a Kazinczy F. utcában” megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő 
költségének megelőlegezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Polics József elmondta, hogy a közbeszerzési szakértő költségének megelőlegezése 
szükséges. Később lesz lehetőség arra, hogy a pályázatban az egyéb költségek terhére 
átcsoportosításra kerüljön az összeg a költségvetésben.  
 
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 11 



igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

86/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 
azonosító számú „Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” 
megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő költségének megelőlegezése” tárgyú 
előterjesztést. 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Lakhatási körülmények javítása Komlón a 
Kazinczy F. utcában” megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő költséget Komló 
Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet „önkormányzat egyéb 
szolgáltatási előirányzat keret” terhére legfeljebb 444 500,- Ft összeget biztosít. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás 
átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
gondoskodjon. A módosítási igény a támogató részéről történő elfogadását követően 
a bruttó 444 500,- Ft visszapótlásáról gondoskodni kell. 
 
Határid ő: 2018.06.30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
illetékes bizottsága határozatát követően az EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító 
számú „Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” 
megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjével a szerződést megkösse. 

 
Határid ő:  2018.05.31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

32. 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 11 



igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

87/2018. (V.30.) 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 2017. 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:  pályázat benyújtási határideje 
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 2018. január 1-től 2018. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja.  
 
 

33. sz. napirend 
 

Malompart dűlőhöz közterület csatolása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 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: 
 

88/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló város 
önkormányzata közigazgatási területén a közterülethez csatolásra vonatkozó javaslatot. 
 

1) A képviselő-testület a komlói ingatlan-nyilvántartásban 3715/1-3715/3 hrsz-al, 
3717/1-3718/2 hrsz-al, 3719/2 hrsz-al, 3720-3722/1 hrsz-al és 3722/3-3725 
hrsz-al szereplő ingatlanokat a Malompart dűlő elnevezésű területhez sorolja be. 
 
Határid ő: 2018. 05. 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről 

tájékoztassa a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalát, a Magyar 
Posta Nyrt.-t, valamint hirdetmény közzétételével a város lakosságát. 

 
Határid ő: 2018. 06. 07. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

34. sz. napirend 
Belényesi kiküldetés 
 
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 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

89/2018. (V.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság 
állásfoglalása alapján – megtárgyalta a belényesi kiküldetésről szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület engedélyezi a belényesi kiküldetést az alábbiak szerint:  
 



A delegáció tagjai: 
Szarka Elemér  önkormányzati képviselő 
Molnár Zoltánné   önkormányzati képviselő 
Fóris Zoltán  Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület ügyvezető elnöke 
 
A kiutazás ideje:   2018. május 31.-június 3. 
 
A kiutazás költségei: 
A kiküldetésben részesülők: 

- napidíja: 3 fő x 2 nap x 16 EUR      96 EUR 
 
-A gépkocsi költségeire, valamint váratlan 
kiadásokra előlegként felhasználható keretösszeg 
(számla ellenében, utólagos elszámolással történik) 304 EUR 

 
Igényelt valuta:       400 EUR 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges valuta 

kiutalásáról gondoskodjon. 
 
Határid ő:  2018. május 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

35. sz. napirend 
INTERPELLÁCIÓK   
BEJELENTÉSEK 
 
Interpelláció, bejelentés nem érkezett. 
 
Polics József elmondta, hogy a IV. KASZT alkalmából az új kultúráért felelős államtitkár, 
Fekete Péter fogja megnyitni a rendezvényt. A nyílt testületi ülést 18 óra 27 perckor 
bezárta. 
A következő napirendek tárgyalására az Mötv. értelmében zárt ülésen kerül sor. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő  Polics József 
címzetes főjegyző  polgármester 
 


