
K I V O N A T 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

267/2020. (XI. 30.) sz. határozata 
 

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői 
álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása 

 
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról szóló 30/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a 
frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, az előterjesztéssel kapcsolatban kifejtett 
külön vélemény hiányában, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő, 5 évre szóló határozott 
időtartamra Komló Város Önkormányzata megbízza Kiss Bélánét a Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény magasabb vezetői teendőinek 
ellátásával. 

 
2. Komló Város Önkormányzata Kiss Béláné illetményét - kinevezése napjától – 600.000,- 

Forintban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Besorolás szerinti garantált illetménye     210.600.- Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:   329.400.- Ft 
Nyelvpótlék                                          10.000.- Ft 
Magasabb vezetői pótlék         50.000.- Ft 
Illetménye összesen:       600.000.- Ft 
 

3. Komló Város Önkormányzata jóváhagyja, hogy az intézményvezető jutalmazására 
kéthavi illetménye és járulékainak megfelelő összeg minden évben tervezésre kerüljön 
az intézmény költségvetésébe. 

 
Komló Város Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
képviseletében gyakorolt munkáltatói jogkörben eljárva éves rendszerességgel 
gondoskodjon tárgyév január 31. napjáig részletes teljesítménykövetelmény 
(prémiumfeltétel kiírás) meghatározásról, valamint tárgyév november 15. napjáig 
teljesítményértékelés készítéséről az intézményvezetőnek, továbbá ennek alapján 
rendelkezzen a jutalom, illetve megfelelő részének kifizetéséről. 
 
Komló Város Önkormányzata felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 2021. évi 
költségvetés összeállításakor a jelen határozatban foglaltakat szerepeltesse. 
 
Határid ő:  2021. évi költségvetés tervezése 
Felelős:      dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 



4. Komló Város Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással 
kapcsolatos munkáltatói és adminisztratív teendők ellátásáról gondoskodjon.  

 
Határid ő: 2020. december 20.  

 Felelős:    Polics József polgármester 
 

 
 
Komló, 2020. november 30. 
 

Polics József 
polgármester 

 
 
 
 


