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

      2018. április 26-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 11 fő képviselő, Gerencsér Ágnes, Mink Ernő és Pálfi László 
igazoltan hiányzik, Molnár Zoltánné később érkezik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 5 
perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése 
hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Új 18. számú napirendként javasolta felvenni és szóbeli előterjesztés alapján tárgyalni a 
„IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő 
költségek megelőlegezése” című napirendet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat az új napirendi ponttal együtt, 
melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 
 
Az előterjesztések és a határozati javaslat kiküldésre kerültek.  
A napirendi pontok számozása a meghívóban jelzetthez képest értelemszerűen változik. 
 
 

1. sz. napirend 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 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. 
 
Jégl Zoltán az Anderson Group Kft. profiljáról, az ott elhelyezkedők létszámáról 
érdeklődött, és megkérdezte, hogy milyen szakaszokat érint az útépítés. 
 
Pista József jelezte, hogy a szilvási úton számos repedés kátyú van. Arról érdeklődött, 
hogy a tavalyi szilvási útfelújítást melyik cég végezte és mennyibe került, valamint a 
kisbattyáni ellopott kerítés pótlásához hozzájárul-e az önkormányzat. 



 
 
Dr. Barbarics Ildikó a vállalkozói fórumról és Oláh Gábor fejlesztési programokért 
felelős államtitkár úrral való egyeztetésről kérdezett. 
 
Dezső Károly  a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, Nagy Csaba 
elnök úrral való megbeszélésről érdeklődött. Tájékoztatást kért a barnamezős területek 
TOP beruházásairól. 
 
Hegedüs Norbert tájékoztatást kért a Tröszt utcában kezdődő beruházásról.  
 
Dr. Makra István Edéné a szennyvízberuházással kapcsolatos kooperációs ülésről kért 
beszámolót. 
 
Több kérdés nem volt. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Anderson Group Kft. a Városgondnokság 
volt telephelyén, január végén elkezdte a munkát, ahol telefonos ügyfélszolgálattal 
kapcsolatos tevékenységet folytat. A polgármester személyesen meggyőződött arról, hogy 
hogyan folyik a munka. Január óta 16 fő dolgozik a cégnél, és további bővítési lehetőségek 
kerültek szóba. Az önkormányzat általi támogatással az üresen álló ingatlan kihasználása 
sikeresnek mondható. 
 
A Strabaggal történt tárgyalás a szerződéssel lekötött munkák határidejéről és teljesítéséről, 
valamint a Munkácsy utcában az új technológiával folytatott munkáról szólt. Sajnálattal 
említette, hogy az útlezárás ellenére a frissen elkészült útra behajtottak az autósok. A lezárt  
területekre azért nem szabad behajtani, mert speciális technológiával készül, és a korai 
használata veszélyezteti az út hosszú távú, javítás nélküli használatát. A teljes útzárra azért 
van szükség, hogy munkahézag nélkül tudjanak haladni a munkával, amely szintén 
csökkenti a hibalehetőséget. Egyeztetés folyt a jövőbeni együttműködési lehetőségekről is. 
 
Szilvásban az Alkotmány utcában csak kátyúzás volt, melyet a Strabag végzett, illetve a 
távfűtési vezeték felújítása kapcsán az út átvágásának helyreállítása történt meg tavaly. A 
kátyúzást megelőzően a Városgondnokság úgynevezett baleset megelőző feladatokat 
hajtott végre. Az úton látható repedés és kátyú nem a tavalyi kátyúzási munkálatokból ered. 
10 év alatt az utak úgy mennek tönkre, hogy mindhiába költ az önkormányzat az út 
rekonstrukciókra, azt nem lehet befejezni, mindig akad újabb és újabb úthiba. A jelenlegi 
munkálatok esetében a közbeszerzés lezárult, hamarosan eredményhirdetés várható és a 
szerződéskötés után megkezdődhet a kátyúzási munka.  
 
Az elmúlt vállalkozói fórumon a sikeres vállalkozások érdekében tartott tájékoztatást a 
polgármester. A rendezvényen sok vállalkozó, a Strabag képviselői, valamint több 
mélyépítési vállalkozó is részt vett. A fórum célja továbbra is az, hogy a komlói 



vállalkozók naprakész információkhoz, lehetőségekhez jussanak.  
 
Oláh Gábor államtitkár úrral tartott megbeszélésen a 150-300 millió forint közötti 
beruházások és a sikeres közbeszerzési eljárások kerültek szóba. A többlet forrásigénnyel 
járó pályázatoknál a többletforrás biztosításának lehetőségéről egyeztettek. Elmondta, 
hogy a buszpályaudvar esetében 20 millió forinttal kevesebb a támogatás összege, mint a 
pályázat benyújtásakor igényelt összeg. A Barnamező II. pályázat még nem került 
elbírálásra, valamint a Pécsi u. 42. szám alatti szociális otthon épületenergetikai 
korszerűsítésének pályázatánál még vannak tisztázandó kérdések. Az írásban eljuttatott 
kérdésekre a mai napig nem érkezett válasz. Ezekről a témákról folyt a megbeszélés. 
 
Nagy Csaba bejutott a parlamentbe az áprilisi választásokon, ezért a következő időszak 
feladatairól egyeztettek, hiszen a Baranya Megyei Közgyűlés elnök nélkül marad. 
 
A Barnamező I. és a Juhász Gyula utcai beruházás jelenleg az engedélyezési tervek 
benyújtásának fázisában van, a tervezőnek a hónap végére kell bemutatni a kiviteli 
terveket. A tervezővel és a kollégákkal ellenőrizték az előzetesen benyújtott 
dokumentációt, ami pontosításra került.  
 
A Solar Energy Systems volt épületében valósul meg az új beruházás. Látható, hogy a 
területen folyik a tereprendezés, készül a kerítés, az épületen is dolgoznak. A 
használatbavételi kérelmet benyújtotta az új tulajdonos. Az eddigiek során az 
önkormányzat nem nyújtott pénzügyi támogatást a cég részére, csak az ügyintézésben 
kapott segítséget. Az üzemben épületenergetikai gyártással foglalkoznak majd. Őszre 
tervezik beszerelni a technológiát, és a jövő év januárjában kezdik meg a termelést 
körülbelül 15 fő foglalkoztatásával. 
 
A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg a kooperáció az elkészült 
csatornák üzembe helyezéséről és az ingatlanok rákötéséről folyik. A kooperáció lényege 
az volt, hogy benyújtásra került egy 115 millió forintos pótmunka igény, ami a Dugovics 
utcai szennyvíz gerinchálózatának kiépítését és rákötését tartalmazza és plusz költséggel 
jár. A dávidföldi szennyvízcsatorna hálózat építésekor (1988-1990 között) kimaradt 
néhány szakaszon a rákötés a geológiai nehézségek miatt, amit ebből az összegből pótolni 
szeretnének. A Vörösmarty utca teljes hosszában az Arany János utcáig a meglévő 
gerinchálózat fejlesztését is tartalmazza a pályázat. A polgármester elmondta, hogy ezeket 
a terveket előzőleg egyeztette a Nemzeti Fejlesztési Programirodánál. 
 
Kisbattyánban önkormányzati tulajdonú ingatlanon helyezkedett el az említett kerítés, ahol 
megtalálható a kultúrház, az orvosi rendelő és a közösségi tér. Az önkormányzat a 
részönkormányzattal közös közreműködéssel fogja megoldani a kerítés helyreállítását. 
 
Pista József jelezte, hogy nem kapott választ az árról. 
 



 
Polics József elmondta, hogy kétszázezer forintba kerül a zsákos technológiával tervezett 
helyreállítás. 
 
Pista József érdeklődött, hogy volt-e helyszíni bejárás az Alkotmány utcában, történt-e 
kárfelmérés. Szerinte a réseléssel kivágott aszfalt melletti rész felfagyott, ezért 
keletkezhetett a kátyú. Ha készült jegyzőkönyv, abból szeretne kapni egy példányt. 
Javaslata szerint komlói vállalkozóval olcsóbban meg lehetne oldani a javítást. 
Megemlítette, hogy tudomása szerint a kisbattyáni kerítést ellopták. Sokallja a kerítés 
felállításához szükséges összeget. 
 
Polics József véleménye, hogy bármelyik cég végezte is a kátyúzási munkálatokat, jól 
végezte a dolgát. Elmondta, hogy a helyszíni felmérés alapján érkezik az árajánlat, majd 
megkötésre kerül a szerződés. A szerződésben foglaltak alapján munkaellenőrzés folyik, és 
azután következik az átvétel. Szerinte a technológia sokat fejlődött, manapság esőben is 
lehet aszfaltozni, amit a régi technológia nem tett lehetővé. Jól kátyúzni csak akkor lehet, 
ha a csatlakozási felületek megfelelően vannak előkészítve. Teljesen mindegy, hogy 
milyen eljárással készül a kátyúzás, mindegyiknek van mellékhatása. Körülbelül 100 millió 
forint megtakarítást eredményezett a tavalyi váltás. és ezért lehet a többi utcában is 
felújítani. Az a cég végzi a munkát, amelyik a legjobb ajánlatot tette. Úgy gondolja, hogy a 
komlói vállalkozók mindig támogatva voltak, és biztosítva volt számukra a lehetőség 
bizonyos határok között.  
A kisbattyáni kerítés esete ével kapcsolatban türelmet kért és ígéretet tett a probléma 
megoldására. 
 
Pista József véleménye, hogy csak gányolás folyt, ami pénz kidobás. A kátyúzás nem lett 
előkészítve rendesen. A kerítésről Schalpha Anett képviselő asszonytól hallott 
információkat. 
 
Schalpha Anett elmondta, hogy a kerítést „elvitték” onnan. Régebben volt ott kiskapu, 
nagykapu és több darabból álló kerítéselem. A csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése 
során a területre be kellett engedni a nehézgépeket. Ekkor a kerítés elemeit át kellett 
helyezni, melyeket a későbbiekben feltételezhetően eltulajdonítottak. A kerítés pótlásáról 
több esetben egyeztetett a polgármester úrral és a részönkormányzat tagjaival, hogy a 
probléma mielőbb megoldódjon.  
 
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: 
 
 
 



 
43/2018. (IV.26.) 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 Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája 

és Kollégiuma alapító okirat módosítására vonatkozó hozzájárulásról szóló tájékoztatót, 
− a Szent Bernadett óvodafejlesztéshez kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatokról szóló 

tájékoztatót, 
− az EFOP-1.8.2-17-2017-00043. számú, „Alapellátás fejlesztése a komlói térségben” című 

projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírásáról szóló tájékoztatót, 
− a tájékoztatót a napelem park létesítésének céljával értékesített vagy használatba adott 

önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatban, és 
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 
Határid ő: 2018. április 30.  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Polics József felkérte Bogyay Lászlót, hogy Pista József képviselő urat kísérje végig a 
kátyúzási helyszíneken.  
 
 

2. sz. napirend 
 

2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy pótlólag kiküldésre került a 
könyvvizsgálói vélemény. A könyvvizsgáló előre jelezte, hogy egyéb irányú elfoglaltsága 
miatt nem tud részt venni az ülésen. 
 



A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a rendeletmódosítási javaslatot elfogadásra javasolta.  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
rendeletet alkotta: 

6/2018. (IV.27.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2018. (III.8.)  SZÁMÚ 
RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának rendjéről szóló 5/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. 
§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„(1) A város 2018. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint:        
  a./ bevétel főösszege:  7.288.684.769 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  7.594.858.692 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):     306.173.923 Ft   
         
(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, 

fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza 
az alábbiak szerint: 

         
  a./ bevétel főösszege:  2.502.582.393 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  2.808.756.316 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):     306.173.923 Ft   
         
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

szerint:        
         
  a./ bevétel főösszege:  4.786.102.376 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  4.786.102.376 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):            0 Ft   



         
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak:        
  1 személyi jellegű kiadások:            1.048.496.085
 Ft 
  2 munkaadókat terhelő járulékok:   220.807.424 Ft 
  3 dologi jellegű kiadások:            1.134.949.735
 Ft 
  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás          2.793.756.316
 Ft 
  5 speciális támogatások             0
 Ft 
  6 egyéb kiadások:             2.396.849.132
 Ft 
  7 költségvetési létszámkeretet: 285 főben állapítja meg. 
  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 500 főben állapítja 
  meg.”    

2. § 
 

A Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 306.173.923 Ft összegű fejlesztési hitelt 
kell felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés működési 
hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 261.099.051 Ft többlet támogatás 
elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatása jogcímen. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési 
kötelezettségeinek fedezetére a 35.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi 
előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek 
fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított. „ 

  
3. § 

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

 
„6. § 

A költségvetés tartaléka 1.618.010.867 Ft-, melyből:     
         
  működési általános tartalék:             0  Ft  
  működési céltartalék:    1.618.010.867  Ft  
      ebből EU-s pályázatok kapcsán  

2019-re átviendő maradvány:  1.008.136.431 Ft”  
 

4. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
Komló, 2018. április 26. 
 
  dr. Vaskó Ernő         Polics József 



címzetes főjegyző        polgármester 
 

3. sz. napirend 
 
Jövedelemhatárok felülvizsgálata egyes szociális jellegű önkormányzati 
rendeletekben 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékletében a rendelettervezet címe helyesen: „az egyes 
szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról”. 
 
Az előterjesztésben egy évszám elírásra került, helyesen: „A 2018. évi elfogadott 
költségvetésre nincs hatással a tervezet.” 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Szociális és egészségügyi bizottság és az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a jövedelmek emelkedése miatt javasolt a rendelet 
elfogadása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő testület minősített 
többségű szavazással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

7/2018. (IV.27.) sz. rendelet 
 

az egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú 
mellékletében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. 
§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) 
bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe, 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a 3-4. §-ok tekintetében 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. § 

 
(1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendeletének 12. § (2) a) 
pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegének a 340 %-át, ha az együtt 
költözni szándékozók között fogyatékos vagy tartós beteg hozzátartozó él a 360 %-át, 
egyedül élő pályázó esetén a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegének a 450 
%-át, ha a kérelmező fogyatékkal él, vagy tartós beteg akkor a 470 %-át,” 

 
(2)  Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendeletének 12. § (3) 
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(3) Távfűtéses önkormányzati lakás esetében a (2) bekezdés a) pontjában számított egy főre 

jutó havi jövedelem 125 %-t kell figyelembe venni.” 
 

2. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adósságkezelési 
szolgáltatásról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének 5. § (1) b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„b) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 340 %-át, egyedül élő esetén annak 450 %-át nem haladja meg és a szociális 
törvény szerinti vagyonnal nem rendelkezik,” 
 

3. § 
 

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

támogatható, ha a kérelmező és a vele együtt költözők egy főre jutó havi jövedelme 
legalább 50.000 Ft, és legfeljebb 120.000 Ft.” 

 
4. § 

 
(1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Bursa Hungarica” 

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól szóló 
28/2011. (X.1.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 



 
 „b) a havi jövedelme, vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíjminimum 340 %-át, valamint”. 
 
(2) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Bursa Hungarica” 

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól szóló 
28/2011. (X.1.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„(2) Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összegét az 1. melléklet tartalmazza.” 
 
(3) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Bursa Hungarica” 

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól szóló 
28/2011. (X.1.) önkormányzati rendeletének függeléke helyébe az 1. melléklet szerinti 
melléklet lép. 

5. § 
 

 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2018. április 26. 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

Polics József 
polgármester 

 

 

1. sz. melléklet 
 
„1. melléklet a 28/2011. (X.1.) önkormányzati rendelethez 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
nyújtható támogatásokról 

 

1. „A” típusú pályázat esetén az önkormányzat által biztosított havi támogatás 
összege: 
 
1.1 a nyugdíjminimum 251% és 340 % közötti egy főre jutó jövedelem esetén  

4.000 Ft/hónap, 
  

1.2 a nyugdíjminimum 151 % és 250 % között egy főre jutó jövedelem esetén  
4.500 Ft/hónap, 
  

1.3 a nyugdíjminimum 150 % vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén  



5.000.Ft/hónap, 
 

1.4 ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hónap. 
 

2. „B” típusú pályázat esetén az önkormányzat által biztosított havi támogatás 
összege: 

 
2.1 a nyugdíjminimum 251 % és 340 % közötti egy főre jutó jövedelem esetén  

3.000 Ft/hónap, 
 

2.2 a nyugdíjminimum 151 % és 250 % közötti egy főre jutó jövedelem esetén  
3.500 Ft/hónap, 
 

2.3 a nyugdíjminimum 150 % vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén  
4.000 Ft/hónap, 
 

2.4 ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hónap.” 
 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendelet a kihirdetés napjától lép 
érvénybe. 
 

4. sz. napirend 
 

Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet 
elfogadása  
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, és az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot, valamint a 
rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Makra István Edéné szerint az önkormányzat felelőssége, hogy a pályázatok 
benyújtásra kerüljenek főképp, ha a pályázat fiatalokat érint. Jelenleg az egészségügyi és a 
szociális ágazatban tanuló középiskolások ösztöndíjának lehetőségéről szól a rendelet.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  érdeklődött, hogy az előterjesztésben szereplő összeg, minek alapján 
került meghatározásra.  
 
Jégl Zoltán elmondta, hogy a 2,5 tizedes átlag felett is támogatja a tanulókat a 
képviselő-testület havi 3000 forint ösztöndíjjal azért, hogy ösztönözzék őket. Kovács 
Balázs igazgató úr tájékoztatása szerint ehhez hasonló támogatás már működik egy ideje, 



amely jó hatással van a tanulók pályán maradására. 
 
Molnár Zoltánné megérkezett, a képviselő-testület létszáma 12 fő. 
 
Polics József elmondta, hogy jelenleg is van egy működő ösztöndíj rendszer, amelyben ez 
a lehetőség nem szerepel. Az intézményekkel széleskörű egyeztetést folyatattak a 
létszámok és az átlagok tekintetében. A támogatás a szakmunkásképzőben alkalmazott 
támogatáshoz hasonlóan fog működni. Az összeghatárok a gyakorlati tapasztalatok alapján 
kerültek meghatározásra. A támogatás a középiskolában idén szeptembertől indul. 
Hozzátette, hogy az egészségügy területén sok a hiányszakma, ezért is javasolt támogatni. 
Az EFOP pályázattal 3 évre biztosított az ösztöndíj összege. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

44/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet elfogadása című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj 
támogatásáról szóló rendeletben foglaltakkal kapcsolatos hatásköreit, az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően és a rendeletben rögzítettek szerint Komló Város 
Polgármesterére átruházza.  
 

2.) A Képviselő-testület az 1. pont alapján utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az egészségügyi 
és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint gondoskodjon a Komló Város Polgármesterére átruházott hatásköröknek a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) 
önkormányzati rendeletben történő rögzítéséről a rendelet soron következő módosítása 
alkalmával.  

 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő testület minősített 
többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 



 
8/2018. (IV.27.) sz. rendelet 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZATI SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 

TÁMOGATÁSRÓL 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 
azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban című projekt keretében - a 
következőket rendeli el:  
 

1. A rendelet hatálya 
1. § 

 
A rendelet hatálya a Pécsi Szakképzési Centrum által fenntartott és működtetett Pécsi Szakképzési 
Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (a 
továbbiakban: szakképző iskola) köznevelési intézményben a 2 § (1) bekezdésben meghatározott 
egészségügyi és szociális ágazati szakképzésen tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki.  
 
 

2. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság 
feltételei és a támogatás mértéke 

2. § 
 

(1) Egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjban részesülhet az a 
szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai tanuló, aki tanulmányait  

a) 11-12. évfolyamon egészségügyi vagy szociális ágazati képzésben, vagy 
b) 13. évfolyamon egészségügyi ágazatban gyakorló ápoló, vagy egészségügyi 

asszisztens képzésben, vagy 
c) 13. évfolyamon szociális ágazatban gyermek- és ifjúsági felügyelő, családsegítő 

asszisztens, házi időszakos gyermekgondozó, kisgyermekgondozó,- nevelő, vagy 
szociális szakgondozó képzésben   

folytatja. 
 

(2) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásban a tanuló a 
szeptember 1. és június 30. közötti 10 hónap időtartamban részesül. 

 
3. § 

 
Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás mértéke az előző 
évfolyamon szerzett átlag alapján kerül megállapításra az alábbiak szerint:  
 

a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 3.000 Ft/hó; 
b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 5.000 Ft/hó; 
c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 6.500 Ft/hó; 



d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 8.000 Ft/hó; 
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó. 

 
3. A támogatás igénylése 

4. § 
 

(1) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás iránti kérelem 
benyújtására vonatkozó felhívást Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
átruházott hatáskörben Komló Város Polgármestere minden év szeptember 1-ig, legalább a 
helyi lapban és Komló Város weblapján közzéteszi.  
 

(2) A felhívásnak tartalmaznia kell:  
a.) a pályázat benyújtásának határidejét, módját,  
b.) az ösztöndíj havi összegét a rendeletben meghatározottak szerint,  
c.) a pályázatok elbírálásának határidejét és rendjét a rendeletben meghatározottak szerint. 

 
(3) A támogatás iránti kérelem beadási határideje szeptember 15. napja.  A kérelmet Komló 

Város Polgármesteréhez kell benyújtani.  
 

(4)  Komló Város Polgármestere az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény szabályai alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott 
hatáskörben dönt az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról 
és az ösztöndíj mértékéről.  
 

(5) A kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni kell a kérelem beadását megelőző tanév tanulmányi eredményét tartalmazó 
tanév végi bizonyítványt. 

 
(6) A pályázat elbírálásra vonatkozó döntésről a támogatásban részesülő tanulót, annak 

szülőjét (törvényes képviselőjét), továbbá a szakképző iskola igazgatóját is értesíteni kell.  
 

(7) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás a tanuló választása 
alapján a tanuló nevére szóló bankszámlára történő átutalással vagy lakcímére történő 
kiutalással fizethető ki. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj 
támogatás első 2 havi összege november 15-ig, egy összegben kerül átutalásra, kifizetésre. 
A további hónapokban az átutalás, kifizetés határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja. 

 
(8) Az ösztöndíj kizárólag aktív tanulói jogviszony időtartama alatt folyósítható.  

 
 
4. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás szünetelése, illetve 

megszűnése 
5. § 

 
(1) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásra való 

jogosultság szünetel:  



a) abban a hónapban, melyben a tanulónak igazolatlan órája volt (az elméleti és a 
gyakorlati igazolatlan hiányzások óraszámát is figyelembe kell venni),  

b) a tanév végi elégtelen tanulmányi eredményt (ha egy vagy több tantárgyból 
javítóvizsgára utalták a tanulót) követő félévben,  

c) a tanulónak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdés 
d)-f) pontjában meghatározott jogerős fegyelmi büntetésben való részesítését követő 
félévben,  

d) a magántanulóként folytatott tanulmányok időtartamában.  
 
(2) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásra való 

jogosultság megszűnik:  
a) a tanulói jogviszony megszűnésével,  
b) áthelyezéssel jogosultság nélküli osztályba, iskolába,  
c) a szorgalmi időszak lezárultával (minden év június hó 30. nappal),  
d) a tanuló ez irányú, írásban benyújtott kérésére.  

 
(3)      A tanuló köteles a jogosulatlanul igénybe vett egészségügyi és szociális ágazati   
           szakképzési ösztöndíjat a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő  
           kamattal növelten visszafizetni Támogató részére. 

 
(4)    A szakképző iskola igazgatója az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési        
ösztöndíj támogatásban részesülő tanulók vonatkozásában a tárgyhót követő hónap    

8. napjáig írásban tájékoztatja Komló Város Polgármesterét az (1) bekezdésben 
meghatározott, az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásra 
való jogosultság szüneteltetését megalapozó tényekről, mely alapján a polgármester 
dönt az ösztöndíj szüneteltetéséről.  

 
 

5. Záró rendelkezések 
6. § 

 
       (1)      Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.  
       (2)      Ez a rendelet 2021. január 31. napján hatályát veszti.  
 
Komló, 2018. április 26. 
 
 

 
     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 
 

  



 
1. sz. melléklet a 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez 

 
 

KÉRELEM 
 

szakközépiskolai tanulók önkormányzati egészségügyi és szociális ösztöndíj támogatásának 
igényléséhez a 

……. évfolyamra  
Tanuló:...………………………………………………….  
Szülő (törvényes képviselő):……………………………………………………  
……………………………………………………………………….. …iskola ………osztály  
 
Tisztelt Polgármester Úr!  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló …./2018. () önkormányzati rendeletére hivatkozva 
kérem, hogy számomra szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot!  
 
Név: …………………………………………….  
Születési hely, idő: ……………………………………………..  
Anyja születési neve: ………………………………………………  
Lakcím:  
település…………………………………  
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………...  
e-mail:…………………………………telefon:………………  
Adószám:  
TAJ szám:  
A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  
……………………………………………………………………………………...pénzintézet  
 
 
Komló, …………………………..  
 
 
………………………………………….   ………………………………………  

szülő (törvényes képviselő     tanuló  
 
Melléklet: a kérelem beadását megelőző tanév végi bizonyítvány  
 
 
  



5. sz. napirend 
 

Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Bobály János   kuratóriumi elnök 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, és a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozatot elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér elmondta, hogy a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület alapítói 
jogán tárgyalja ezt a napirendi pontot május 8-án. Az ügyvezetés a választmánynak 
elfogadásra javasolja. A szavazás eredményéről az önkormányzat felé értesítést küld.  
 
Dr. Makra Istvánné szerint az alapítvány olyan fontos köztevékenységet végez, ami a köz 
javát szolgálja. Az alapítvány feladata azon egyesületek és civil szervezetek segítése, akik a 
nem költségvetési szervek támogatásából kimaradnak. Az adott szervezetek az 
alapítványon keresztül megpályázhatják a működésükhöz szükséges támogatást, melyet 
csak azok kaphatnak, akik Komló városán belül komoly munkával értéket közvetítenek. 
Köszönetet mondott Bobály János elnök úrnak, Simon Andrásnénak, a kuratórium 
titkárának és a tagoknak.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

45/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület a polgármester és a Kuratórium elnökének előterjesztésében, az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleménye alapján tájékozódott a Komló Városért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről. 
 
A képviselő-testület az Alapítvány 2017. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul 
veszi.  
 
Köszönetét fejezi ki az Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését segítő 
szakmai tevékenységéért. 
 
 
Polics József hozzátette, hogy az előterjesztésből is látható, hogy Komló Város 
Önkormányzata folyamatosan gondoskodik a városban működő szervezetekről. 
Megköszönte mindenki munkáját. 



6. sz. napirend 
 

Beszámoló a Zrínyi Klub 2017. évi tevékenységéről  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Kálmán Attila  ügyvezető 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Pista József véleménye, hogy jó döntés volt a Kft.-vel szerződést kötni. Dicsérte a 
rendezvényeket, programokat. 
 
Dr. Makra Istvánné szerint a klub a komlói fiatalok találkozási és szórakozási helye. 
Megnyugtató, hogy jó kezekbe került, és remek programokkal várják a fiatalokat. További 
munkájukhoz sok sikert kívánt.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  úgy gondolja, hogy a Zrínyi Klub azért fontos, mert mindenféle 
korosztálynak megfelelő rendezvényeket biztosít. A felújítás után különösen jó hangulatú, 
tetszetős szórakozóhely alakult ki. Örül annak, hogy több generációnak nyújt szórakozási 
lehetőséget. Gratulált hozzá.  
 
Jégl Zoltán említette, hogy a bizottsági ülésen is szívesen látná a vállalkozót. Segítséget 
jelentene az ügyvezető számára, ha az üléseken is részt venne, mivel több információ 
birtokába juthat az elmúlt évek tapasztalatairól. Reméli, hogy a jelenlegi vállalkozó nem 
kerül majd abba a kellemetlen pénzügyi helyzetbe, mint az előző. 
 
Polics József örült az elhangzott jó véleményeknek. Emlékeztetett arra az esetre, amikor az 
előző vállalkozó kudarcot vallott. Ezért már az elején más feltételekkel indult a vállalkozás, 
melynek hátterében nem csak a szakmai felkészültség, hanem a tőkeerő is érezhető. A 
Zrínyi Klub újra egy kiemelt közösségi térré vált. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

46/2018. (IV.26.) sz. határozat 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Beszámoló a Zrínyi klub 2017. évi tevékenységéről című előterjesztést. 
 



1.) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Zrínyi Klub 
2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. 



 



 



7. sz. napirend 
 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” 
című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:   Pénzár Árpád területfejlesztési ügyintéző 
 
A határozati javaslat 1) pontjában szereplő összeg 1,- Ft-tal elírásra került, helyesen:  
bruttó 14.206.124,- Ft. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint 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 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

47/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat 
megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó bruttó 14.206.124,- Ft többletforrás biztosítását 
a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret” előirányzat terhére. 

 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A tartalék keret 
felhasználásának, illetve a projekt egyéb költségmaradványai átcsoportosításának 
jóváhagyását követően a bruttó 13.423.900,- Ft összeg visszapótlásáról gondoskodni kell. 

 

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

 
 
Polics József még hozzátette, hogy a forrás összege biztosított, akkor lehet eredményt 
hirdetni, melyet 5-10 napos moratórium követ, ezután következik a szerződéskötés, majd a 
kivitelezési munka megkezdése. A munkaterület átadását május elejére tervezik és a 
beruházás őszre befejeződik. 



8. sz. napirend 
 

Szándéknyilatkozat a Felszabadulási emlékmű és a hozzá tartozó földterület 
megvásárlására 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Szalóki János  tulajdonos 
    
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Pista József kérdezte, hogy a lefestésen kívül esetleg más terv is van-e az emlékművel. 
 
Dr. György Zóra arról érdeklődött, hogy a későbbiekben terveznek-e a helyszínen 
valamilyen megemlékezést, vagy rendezvényt. 
 
Polics József elmondta, hogy nem a zászlófestés és annak milyensége miatt támogatja a 
területvásárlást. A rendezési terv szerint a terület lakóterületté van nyilvánítva. A 
lakóterületek Dávidföldön elfogytak és valahogy bővíteni kell a lehetőséget. A terület adja 
magát, de az emlékmű a helyén marad. A közmeghallgatáson elhangzott ötlet jó, de nem 
zárkózik el más javaslattól sem. Hozzátette, hogy a felek között konszenzus van, így május 
végén talán dönthet a képviselő-testület a továbbiakról.  
 
Szarka Elemér véleménye, hogy a városba érkezve a terület nem a legszebb képet adja. Ha 
viszont megszépül, akkor már értéke van, ezért érdemes vele foglalkozni. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  észrevétele az előterjesztésben, hogy az eladó az eladás mellett érvel. 
Az ő részéről ez árfelhajtást is eredményezhet, mert rendkívüli módon elhatárolódik 
minden egyéb más hasznosítás elől. Az előterjesztés szerint értékbecslésen alapuló 
vételáron kerül megvásárlásra a terület. Ugyanakkor egy jövőbeli eseményt is előtérbe 
helyezünk, miszerint a bevételi oldal helyreáll, ezért a területet meg tudja vásárolni az 
önkormányzat. Az idő múlásával változik az érték is. Mennyire köti ez az érték az eladót, 
hogy ne legyen árfelhajtó?  
Javasolta, hogy a határozati javaslat 1. pontja egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: 
„...kinyilvánítja azon szándékát, az értékbecslés által megállapított vételár ismeretének 
függvényében megvásárolja a.....”. Mindazonáltal nem csak az a feltétel, hogy a fedezet 
biztosítható legyen, hanem az is, hogy elfogadjuk az értékbecslés értékét. Az eladó részéről 
nincs szándéknyilatkozat arról, hogy elfogadná a becsült értéket.  
 
Pista József ragaszkodik ahhoz, hogy az emlékmű lefestésre kerüljön. Jó ötletnek tartja, 
hogy lakópark épüljön a területen, a zászló környékére pedig játszóteret javasol. 
 
 



Polics József tájékoztatta a testületet, hogy addig amíg nincs meg a bevételi oldal, addig 
nem lesz ingatlanvásárlás.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta dr. Barbarics Ildikó módosító javaslatát, melyet a 
képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a 
képviselő-testület 11 igen szavazattal, valamint 1 tartózkodással elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

48/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta 
„Szándéknyilatkozat a Felszabadulási emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlására” 
című előterjesztést. 

 
1. A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az értékbecslés által megállapított 

vételár ismeretének függvényében megvásárolja a Komló Külterület 0290/6 helyrajzi számú, 
„legelő és egyéb építmény” megnevezésű, 2 ha 9763 m2 nagyságú ingatlant abban az esetben, 
ha valamely nem lakáscélú ingatlanának jövőbeni értékesítéséből származó bevételből a 
vételár fedezete biztosítható. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékének megállapítása érdekében értékbecslő 
megbízására, illetve felkéri, hogy a fedezet rendelkezésre állása esetén az adásvételt 
ismételten terjessze elő. 

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

9. sz. napirend 
 
Kossuth akna 0308/8-10 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséhez hozzájárulás  
 
Előadó:  Polics József polgármester 
Meghívott:   Zsiros Róbert   ügyvezető 
   
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 



Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat által napelemek 
telepítésére értékesített területről van szó Kossuth aknán. Ez a Sybac-Solar Hungary Kft. 
által megvásárolt terület, melynél már nagyon sokszor történt határidő módosítás. A 
befektető is többedszer került módosult, de a megvalósítási és a visszavásárlásra vonatkozó 
határidő változatlan marad.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

49/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez 
hozzájárulásra vonatkozó előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Zsiros Invest Kft. (2724 Újlengyel, Temető u. 9.) a 

komlói 0308/8, 0308/9 és 0308/10 hrsz-ú ingatlanokat értékesítse az Enge Silver Solar Kft. 
(2724 Újlengyel, Temető u. 9.) részére.  
 

2. Az Enge Silver Solar Kft-nek, mint vevőnek a Zsiros Invest Kft-vel kötött adásvételi szerződés 
aláírásával vállalnia kell, hogy az ingatlant 2018. június 30-ig beépíti. 

 
3. A képviselő-testület a 0308/8 és 0308/9 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján III/7-8. sorszámú, 

továbbá a 0308/10 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján III/6-7. sorszámú „visszavásárlási jog a 
beépítési kötelezettség biztosítására 2018.09.30-ig” valamint „elidegenítési és terhelési tilalom 
a visszavásárlási jog biztosítására” bejegyzések fenntartását kéri. 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonost a döntésről.  
 
Határid ő: 2018. május 25. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 

10. sz. napirend 
 

Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadása III. 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
   
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 



Polics József ismertette, hogy a 27 hektáros területet tekintve, annak felosztása, a 
projektcégek részére való kiadása, a szakhatósági és az engedélyezési eljárások 
folyamatban vannak. A projektcégektől az az igény érkezett, hogy a 2018. december 31-i 
határidő módosuljon 2019. december 31-re. Az eltelt időszakban a különböző módosítások 
kerültek egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztésben szereplő bérleti díj 
szerződésben. 2018. június 30-ig az önkormányzat kiszámlázta az 1 éves időszakra 
vonatkozó bérleti díjat. Reményei szerint a befizetések beérkeztek, melyeket 1 éves 
időszakra letétbe kell helyezni.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Hegedüs Norbert felhívta a figyelmet, hogy a városnak a költségvetésben 800-900 millió 
forint adóbevétele van. Úgy gondolja, hogy ezek a bérleti díjak nem magas összegűek, 
mégis kb. több tíz millió forintos bevételt jelentenek. Meg kell ragadni minden olyan 
lehetőséget az önkormányzatnak, ami plusz forrást jelent. Amikor a napelemek 
működőképesek lesznek, akkor a becslések szerint az 50 millió forintos összeget is 
elérhetik éves szinten. 
 
További vélemény nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

50/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslata 
alapján – megtárgyalta a „Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok 
bérbeadása III.” című előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az 57/2017. (V.18) sz. határozattal jóváhagyott és 

módosított bérleti szerződések az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint módosításra kerüljenek. 
A szerződéseket a bérlők egyidejűleg kötelesek aláírni az önkormányzattal egyeztetett 
időpontban. 
 
A módosítások, új megállapodások a már kiszámlázott bérleti díjakat nem érintik. A módosult 
használati viszonyokat a következő időszaki számlázástól veszi figyelembe bérbeadó. Ezen 
időszakig a bérlők, illetve projektcégeik a tényleges használat függvényében egymással 
elszámolnak. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződések aláírására. 
 



3. A képviselő-testület – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – 2018. október 31. napjáig 
felhatalmazza a polgármestert mindazon szerződésmódosítások aláírására, melyek a Budafai 
meddőhányó területén bérbe adott ingatlanok, illetve azok használatának bérlők vagy 
projektcégeik közötti megosztásával függnek össze. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

Polics József polgármester  
 

11. sz. napirend 
 
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet közgyűlési határozatának jóváhagyása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Feuerstahler Terézia igazgatóság elnöke  

Bogyay László  igazgatósági tag 
Rabitovszky Bernadett igazgatósági tag  

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
pályázata kapcsán a szövetkezet közgyűlésén történt döntésekről szól az előterjesztés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

51/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével – „A Komlói Tésztagyártó Szociális 
Szövetkezet közgyűlési határozatának jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta. 
 

1. A képviselő-testület a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet (székhely: 7300 
Komló, Kossuth Lajos u. 19.) 2018. április 18-án meghozott határozatait 
jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   Bogyay László igazgatósági tag 
   Rabitovszky Bernadett igazgatósági tag 



 
12. sz. napirend 

 
A tervezett Határúti infrastruktúra fejlesztés 1545/19 hrsz-ú területének kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítása – településfejlesztési döntés 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
Polics József ismertette, hogy a 1545/19 hrsz.-ú terület kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági (Gksz) építési övezetbe történő átminősítéséről dönt a képviselő-testület a 
rendezési tervben. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  véleménye szerint a Körtvélyesben kialakított építmények és egyéb 
kiegészítő létesítmények építésénél és kialakításánál, valamint a hatósági engedélyezésénél 
oda kell figyelni arra, hogy illeszkedjenek a lakókörnyezethez.  
 
Polics József jelezte, hogy közvetlenül a parkolók utáni területen jelenleg is van egy 
véderdő. A terület nagysága 6800 m2, ami nem olyan nagy terület. Egy nagyobb vállalkozás 
erre a területre nem tud települni. A hatósági engedélyezési eljárásokat figyelemmel 
kísérik. A jelenlegi szabályozási terv szerint is belső, és egyéb véderdő sávokat kell 
kialakítani. Reményei szerint a vállalkozók a hatósági előírásokat be fogják tartani és így 
nem fog gondot okozni az ott lakók számára. Ugyanez elmondható a Körtvélyes keleti 
oldalán lévő területrészről is, mert ott is azonos terület-felhasználási besorolások 
szerepelnek, és véderdő sávval van védve a lakóterület.  
Felhívta a Városgondnokság vezetőjének figyelmét, hogy a következő időszakban 
szerepeltesse a másik oldalon a véderdő kialakítását a munkaprogramban.  
Hozzátette, hogy készül az arculati kézikönyv, amely minden beépítésre szánt területre 
előírásokat fog tartalmazni. Megjegyezte, hogy a büntetés-végrehajtás területénél is 
előírásra kerültek olyan paraméterek, ami a környezetbe való illeszkedést szolgálja. Az 
arculati kézikönyv ezeket a szabályozásokat még tovább pontosítja.  
 
Dr. Barbarics Ildikó kiment a teremből. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 



52/2018. (IV.26.) 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 kiemelt fejlesztési területnek nyilvánítja az iparterületek 
elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése pályázat részét 
képező 1545/19 hrsz.-ú 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 280.000,- Ft + ÁFA 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:  2018. június 30.  
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész  
 
 

13. sz. napirend 
 

Vis maior támogatási igény benyújtása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A határozati javaslatból a tervezett összköltség elől kimaradt a bruttó szó.  
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy hosszúra nyúlt az előkészítő szakasz, mert a káreset idejét 
tekintve a szakértők későn mérték fel a területet. A szakértői megállapítások után újabb 
szakértők véleményére volt szükség. Az előterjesztés az utolsó pillanatban készült el és a 
május 2-i határidő miatt a képviselő-testületnek mielőbb döntenie kell a határozati 



javaslatról. 
 
Dr. György Zóra észrevétele, hogy a helyrajzi számok valószínűleg elírásra kerültek az 
előterjesztésben.  
 
Polics József helyesbítette, hogy a helyes helyrajzi szám 3416. Kérte, hogy kerüljön 
kijavításra. 
 
További észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

53/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint a 
Gazdasági és Településfejlesztési bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a 2018. márciusi esőzések okozta károk helyreállítására vonatkozó vis maior 
támogatás iránti igények benyújtásával kapcsolatos előterjesztést. 

 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 

címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. Azonosító szám: 401 541.  
 
2. A káresemények megnevezése és helyszínei: 

a) Komló, 0158 és 5603 helyrajzi számú területeken a Kisbattyáni városrészhez vezető út 
padkáját mindkét oldalon helyenként, megközelítőleg 1 km hosszban a csapadék 
elmosta, kimosta. 

b) Komló, 3416 helyrajzi számú ingatlanon található garázssor mögötti támfal bedőlt 
körülbelül 12 folyóméteres részen. 

c) Komló, 451 helyrajzi számon található Kaszárnya patak árok rézsűje bedőlt 
hozzávetőlegesen 30 folyóméter hosszúságban. 

 
3. A káresemények forrásösszetétele: 

 
Megnevezés 2018. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

2.662.037,- Ft 10 

Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 23.958.332,- Ft 90 
Források összesen 26.620.369,- Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 26.620.369,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
 



4. A képviselő-testület nyilatkozik a következőkről: 
 
� A káreseménnyel érintett vagyonelemek a képviselő-testület tulajdonát képezik.  

 
� A károsodott építmények az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálják: 

- Komló, Kaszárnya patak (hrsz.: 451): vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

- Komló-Kisbattyán (hrsz.: 0158, 5603): helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása 

- Komló, Berek utcai garázssor (hrsz.: 3416): településüzemeltetés (közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása és fenntartása) 

 
� Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 

� A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 22/2018 
(III.7.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja: 
 

- a 2018. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, 
vízelvezetés havaria” előirányzat terhére 2.662.037,- Ft-ot 

 
5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításkor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon 
 

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

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 

igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 

Határid ő:  2018. május 2. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

14. sz. napirend 
 

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
   
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a képviselő-testület előtt már jól ismert pályázatról van szó, 
mely a belterületi utak, hidak, járdák felújítását célozza meg. Ennek keretében az 



előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky utca útfelújítását tartalmazza, melynek pályázati összege 
bruttó 36 millió forint. A pályázat feltöltési határideje: 2018. május 2. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2018. (IV.26.) 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 támogatására” tárgyú előterjesztést. 
 

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 (560 hrsz.) 1 sz. melléklet szerinti 
szakasza felújításának támogatásának érdekében. 

 
2. A beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 36.000.000,- Ft, melyhez a képviselő testület 

összesen bruttó 6.000.000,- Ft saját forrást biztosít a költésvetés 7. sz. mellékletében 
szereplő „Városi felújítási keret” előirányzat terhére. 

 
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti 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 6.000.000,- 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   
 
Polics József még hozzátette, hogy kell a sok sikeres pályázat, mert az utak nagyon rossz 
állapotban vannak. A Templom téri nagyberuházások, illetve a már előkészített szakaszok 
befejezése után ez az útszakasz is elkészülhetne. 



 



 
15. sz. napirend 

 
EFOP-1.5.2 -16.-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban”  
projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárások 
lebonyolítására 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Szociális és egészségügyi 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  visszaérkezett a terembe, a képviselő-testület létszáma 12 fő. 
 
Polics József elmondta, hogy ezt az előterjesztést már tárgyalta a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa és a határozati javaslatot a Tanács egyhangúlag 
támogatta. A mai napirendben már tárgyalt ösztöndíjjal kapcsolatos előterjesztés szintén 
ehhez a pályázathoz kapcsolódik. A pályázatban szereplő támogatási összeg közel 500 
millió forint. Úgy gondolja, hogy nem sok térség vállalja azt, hogy ilyen formában nyújtja 
be a pályázatot. Önkormányzatunkkal közösen kerül benyújtásra a pályázat, annak 
érdekében, hogy a kistelepülésekre is eljussanak a jó lehetőségek és források.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta az  EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban”  projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárások 
lebonyolítására” tárgyú előterjesztést. 
 
 

1.) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban”  projekthez kapcsolódó Konzorciumi 
megállapodást a közbeszerzési eljárások lebonyolítására.  
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Határid ő:  2018. május 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 



 
16. 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. 
 
Polics József ismertette, hogy a korábbi megállapodás kiegészül és a tervek szerint 2018. 
június 1-től a demens betegek nappali ellátása megkezdődik.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2018. (IV.26.) 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. április 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
(A Társulási Megállapodás mellékletként a jegyzőkönyv végén található.) 
 
 

17. sz. napirend 
 

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának véleményezése  
 
Előadó: Polics József  polgármester 



 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Baranya Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának véleményezése című előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület támogatja Benkő Vanda kinevezését a Baranya Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői (főigazgató) állására.  
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Pécsi Tankerületi 
Központot tájékoztassa.  
 

Határid ő: 2018. május 5.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Polics József gratulált Benkő Vanda kinevezéséhez. 
 
 

18. sz. napirend 
 

IV. Komlói Amat őr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő 
költségek megelőlegezése  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került a határozati javaslat. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy az elmúlt három rendezvény alkalmával különböző 
megvalósítási módok alapján szervezték meg a rendezvényt. Az utolsó esetében a teljes 
támogatás Komló Város Önkormányzatán keresztül történt.  



Balogh Zoltán miniszter úr írásos támogatói levele értelmében 10 millió támogatásban 
részesül a KASZT rendezvény. A támogatási szerződés megkötésére még nem került sor, 
ezért szükség van a megelőlegezésről szóló képviselő-testületi döntésre a rendezvény 
szervezésének megkezdéséhez. Az önkormányzat a költségvetéséből az összeget meg tudja 
előlegezni, természetesen visszapótlási kötelezettség mellett.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Pista József véleménye, hogy a rendezvényt mindenképpen támogatni kell. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2018. (IV.26.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – polgármester szóbeli előterjesztése alapján, valamint a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – a IV. Komlói Amatőr Színházi 
Találkozó 2018. évi megvalósításáról szóló tájékoztatót megismerte. 
 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy aláírt támogatási szerződés hiányában, a támogatási 
ígéret figyelembevételével a IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi 
megvalósítása során felmerülő költségeket Komló Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendelet 6.1. melléklet Pályázati támogatás visszafizetési keret terhére 
legfeljebb 10.000.000,- Ft összeg erejéig – visszapótlási kötelezettség mellett – 
megelőlegezi. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a IV. Komlói Amatőr Színházi 

Találkozó 2018. évi megvalósításához kapcsolódó tárgyalások lefolytatásáról, valamint a 
szükséges szerződések megkötéséről gondoskodjon. 
 

3. Támogatási szerződés hiányában – a rendezvény közeli időpontjára való tekintettel – 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti forrás terhére a 
szükséges beszerzési eljárások lefolytatására és a kapcsolódó kötelezettségvállalásra. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

19. sz. napirend 
INTERPELLÁCIÓK   
BEJELENTÉSEK 
 
Interpelláció nem érkezett. 



 
Pista József bejelentette, hogy az utóbbi időben a város különböző területein fa kivágásra 
lett figyelmes. Kérése, hogy nagyobb körültekintéssel történjen a fák kivágása. Javasolta, 
hogy a fagyöngyöt vágják le a fák életben maradásához. Arra kellene törekedni, hogy a 
fákat ne kelljen kivágni. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  érdeklődött, hogy a vásárcsarnok épületén kívül árusítók a saját 
felépítményük lebontásáról kaptak-e értesítést, történt-e egyeztetés, vagy lesz-e 
kártalanítás.  
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy nem lehet mindig a fákra koncentrálni. Arra 
is kell gondolni, hogy vannak balesetveszélyes fák, melyek károkat okoznak, amikor 
letörnek. A fákat mindig engedélyezés alapján vágják ki, követve a pontos szabályozást. 
Sajnos a házak csatornái körül, az út mentén a sótól sok beteg fa van. A fagyöngy levágása 
jó ötlet, de nem lehet akárkit felküldeni a fára, mert vannak szabályok. Komlón erre csak 
egy szakember van. Több esetben Pécsről jön szakember, hogy a fakivágási igényeket 
rendezni lehessen. Az engedélyezett fák kivágásával három éves lemaradásban van a 
Városgondnokság, olyan sok az igény.  
A piac és vásárcsarnok ügyében több fórum zajlott, és történtek egyedi egyeztetések is. A 
kereskedők tájékoztatása már a tervek előkészítésekor megtörtént. Az önkormányzat 
nagytermében kivetítőn keresztül bemutatásra kerültek a tervek. Amikor körülbelül 15-20 
évvel ezelőtt megépültek a pavilonok a kereskedők nem számoltak azzal, hogy városi 
érdekből, kártalanítás nélkül kell elhagyni a területet. Minden árusítónak felajánlották, 
hogy az új csarnokon belül, igényelhetnek helyiséget induló licit áron. Azoknak, akik 
jelenleg bent árusítanak, helyzetelőnyt biztosítanak egy rövid ideig. Első körben saját 
maguk közt oszthatták fel a rendelkezésre álló területeket. Később már hirdetni kell az üres 
helyiségeket országos és megyei szintű újságban. A második és harmadik licitnél már 
kívülálló érdeklődők is jöttek és felverték az árakat. A területeket a komlói vállalkozók 
igényei szerint alakították ki a tervekben. Mivel a földszinti helységekre nem volt annyi 
jelentkező, így a galéria terve kivételre került a végleges tervezésnél. A megmaradt üres 
helyiségek helyére tervezték az előzetesen a galéria szintre tervezett helyiségeket. Aki nem 
jelentkezett belső helyiségért, az azzal indokolta, hogy őt kereskedelmileg hátrányosan 
érinti, ha belül árusít. Vélhetően ugyanazon személyek keresték meg problémájukkal a 
képviselőket, akik a polgármestert is felkeresték, tehát akik nem béreltek bent helyiséget. 
Úgy érzi, hogy a beruházást megpróbálták a kollégákkal együtt emberségesen előkészíteni. 
A kereskedők az utolsó pillanatig maradhatnak a helyükön és árulhatnak addig, amíg a 
környezetükben tart az építkezés. A véglegesítés csak a közbeszerzési eljárás lezárulása 
után és a kivitelezővel való egyeztetés után történhet meg. Kártalanítás nem lesz az 
elbontott építmény után. Hozzátette, hogy a külső helyszínen árusítókkal még nincs aláírva 
megállapodás. A szerződésekben megfogalmazott felmondási idők lejártakor kapnak 
írásbeli értesítést.  
 
 



Dr. György Zóra tájékoztatást kért a szemétszállítási díjakkal kapcsolatban.  
 
Polics József elmondta, hogy jelenleg a 2016-2017-ben be nem fizetett szemétszállítási 
díjak, hátralékok behajtására kerül sor személyes megkereséssel. Egyedinek számít abból a 
szempontból, hogy nem a komlói szolgáltató szedi be a díjakat, hanem az NHKV Zrt. Az 
NHKV Zrt. egy vállalkozást bízott meg a tartozások behajtására. A polgármester 
személyesen keresett fel egy komlói vállalkozót, hogy ebben a tevékenységben 
alvállalkozóként próbáljon bekapcsolódni.  
Felfoghatatlannak tartja, hogy az aktuális számlák nem kerülnek kiküldésre, pedig a 
problémát többször is jeleztük feléjük a rendszerben. A probléma már az állami 
beavatkozás óta akadozik. Sajnos pontos okot nem tud mondani.  
 
Pista József megerősítette a polgármester szavait a piac és vásárcsarnokkal kapcsolatosan. 
Véleménye, hogy a vállalkozók felé maximális volt a tájékoztatás és a segítőkészség. 
Megérti a vállalkozók problémáit, de annak idején az ő érdekükben engedélyezték nekik, 
hogy felállítsák építményeiket. Sajnos szabályok vannak, amiket be kell tartani.  
Megemlítette, hogy az Anna aknán kivágott fák környékén így nem marad árnyék és a déli 
órákban nagyon meleg lesz. Szerinte azok a fák egészségesek voltak, nem volt értelme 
kivágni. A lakóközösséggel sem lett megbeszélve. A kivágott fák helyére pedig parkolót 
terveznek. 
 
Polics József elmondta, hogy a kivágott fák helyre új fákat fognak ültetni.  
Felhívta a figyelmet, hogy május 1-jén kerül megrendezésre délután 2.00 órakor a 
Nemzetiségek Napja, melyre mindenkit invitált.  
A következő napirendi pontok tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen 
kerül sor. A nyílt ülést 17 óra 25 perckor bezárta. 
 

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



1. sz. melléklet 
 

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA  

2018. 
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               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 2018. június 1. napjával lépnek 
hatályba, mellyel egyidejűleg a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása valamennyi korábbi módosítása hatályát veszti. 
 
 
K o m l ó, 2017. április 27.  
 
 

A Társulási Megállapodás mellékletei 

 

 

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

2. számú melléklet: Települések lakosságszáma 

3. számú melléklet: Társulás Intézményei 

4. számú melléklet: Azonnali beszedési nyilatkozat 

 



1. sz. melléklet 
KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS ÖNKORMÁNYZATAI 
1. BIKAL KÖZSÉGI  

ÖNKORMÁNYZAT 
7346 BIKAL, KŐMŰVES JÓZSEF  

ZRÍNYI U. 2. POLGÁRMESTER 

2. BODOLYABÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

7394 BODOLYABÉR, PATAKI SÁNDORNÉ  

PETŐFI U. 21. POLGÁRMESTER 

3. EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉG 7347 EGYHÁZASKOZÁR, WEISZ KORNÉLIA 

ÖNKORMÁNYZAT FŐ TÉR 1. POLGÁRMESTER 

4. HEGYHÁTMARÓC KÖZSÉG 7348 HEGYHÁTMARÓC, VARGA LÍVIA 

ÖNKORMÁNYZATA HUNYADI U.71. POLGÁRMESTER 

5. HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI 7694 HOSSZÚHETÉNY, DR. CSÖRNYEI LÁSZLÓ  

ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÚT 166. POLGÁRMESTER 

6. KÁRÁSZ KÖZSÉGI  7333 KÁRÁSZ, LÉP PÉTER 

ÖNKORMÁNYZAT  PETŐFI U. 36. POLGÁRMESTER 

7. KÖBLÉNY KÖZSÉGI 7334 KÖBLÉNY, KLESCH CSABA 

ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH TÉR 1. POLGÁRMESTER 

8. LIGET KÖZSÉGI 7331 LIGET, VARGÁNÉ SZABÓ 
GABRIELLA 

ÖNKORMÁNYZAT JÓZSEF A. U. 9. POLGÁRMESTER 

9. MAGYAREGREGY 7332 MAGYAREGREGY, FÜLÖPNÉ RÁKOSA 
ILDIKÓ 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 73. POLGÁRMESTER 

10. MAGYARHERTELEND 7394 MAGYARHERTELEND, SZELEDI KATALIN 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 46. POLGÁRMESTER 

11. MAGYARSZÉK  7496 MAGYARSZÉK, KÁRPÁTI JENŐ 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 51. POLGÁRMESTER 

12. MÁNFA 7304 MÁNFA, HOHN KRISZTINA 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FÁBIÁN B. U. 58. POLGÁRMESTER 

13. MÁZA 7351 MÁZA, PECZE GÁBOR 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KOSSUTH U. 24. POLGÁRMESTER 

14. MECSEKPÖLÖSKE 7305 MECSEKPÖLÖSKE, PAPP ISTVÁN 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZABADSÁG U. 21. POLGÁRMESTER 

15. OROSZLÓ KÖZSÉG 7370 OROSZLÓ, MOLNÁR GÁBOR 

ÖNKORMÁNYZATA PETŐFI U. 29. POLGÁRMESTER 

16. SZALATNAK 7334 SZALATNAK, BREGÓ JÁNOS 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BÉKE U. 3-5. POLGÁRMESTER 

17. SZÁSZVÁR  7349 SZÁSZVÁR, DUNAI PÉTER 

NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

MÁJUS 1. TÉR 1. POLGÁRMESTER 

18. SZÁRÁSZ KÖZSÉG 7184 SZÁRÁSZ, SIMON PÉTER 

ÖNKORMÁNYZAT PETŐFI U.20. POLGÁRMESTER 

19. TÓFŰ 7348 TÓFŰ, WALKE ZSOLT 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH U. 18. POLGÁRMESTER 

20. VÉKÉNY 7333 VÉKÉNY, ENDRÓDI TIBOR 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FŐ U. 51. POLGÁRMESTER 

21. KOMLÓ  7300 KOMLÓ, POLICS JÓZSEF 

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSHÁZ TÉR 3. POLGÁRMESTER 

 
2. sz. melléklet 

LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 
 
 

Sorszám Település neve 2017 

1. 
Komló 

 25 172 

2. 
Mánfa 

 799 

3. 
Kárász 

 333 

4. 
Szalatnak 

 331 

5. 
Vékény 

 160 

6. 
Szászvár 

 2376 

7. 
Hegyhátmaróc 

 157 

8. 
Egyházaskozár 

 773 

9. 
Szárász 

 40 

10. 
Tófű 

 133 

11. Bikal 722 
 

12. 
Máza 

 1237 

13. 
Köblény 

 220 

14. 
Bodolyabér 

 235 

15. 
Hosszúhetény 

 3401 

16. 
Liget 

 412 

17. 
Magyaregregy 

 745 

18. 
Magyarhertelend 

 668 

19. 
Magyarszék 

 1038 



20. 
Mecsekpölöske 

 420 

21. 
 

Oroszló 322 

  
Összesen 

 
39 694 

 
 

3. sz. melléklet 
 

 
A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEI 

 
 
 
1.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

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

 
 
2.) Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 

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

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

Székhely: 7300 Komló, Függetlenség u. 28. 



4. sz. melléklet 
 
 
 

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

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

Önöknek, hogy az 

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

bankszámlám terhére a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kötött 

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

azonnali beszedési megbízást benyújtani a mindenkori banki alapkamattal növelt tőketartozás 

érvényesítésére. 

 
Bankszámlaszám: 
 
 
Jogosult megnevezése: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komló, Városház 
tér 3. 
 
 
Jogosult bankszámlaszáma: Szigetvári Takarékszövetkezet Komlói Fiókja 
    50800142-11068051 
 
 
Ezen felhatalmazás visszavonásig 
 
 
 
K o m l ó, 20.... ………………………. 
 
 
………………………………….  ……………………………………… 
Számlavezető pénzintézet    Számlatulajdonos 
 
 
  



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

Önkormányzat 
megnevezése 

Jóváhagyó határozat száma Képviselő  
aláírása 

 
Bikal Község 
 

  

Bodolyabér Község 
 

  

Egyházaskozár Község 
 

  

Hegyhátmaróc Község 
 

  

Hosszúhetény Község 
 

  

Kárász Község 
 

  

Köblény Község 
 

  

Liget Község 
 

  

Magyaregregy Község 
 

  

Magyarhertelend Község 
 

  

Magyarszék Község 
 

  

Mánfa Község 
 

  

Máza Község 
 

  

Mecsekpölöske Község 
 

  

Oroszló Község 
 

  

Szalatnak Község 
 

  

Szászvár Község 
 

  

Szárász Község 
 

  

Tófű Község 
 

  

Vékény Község 
 

  

Komló Város 
 

  

 
 

 


