KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (II.2.) Kt. határozata
Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és
ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a városi
rendőrkapitányság vezetőjének az önkormányzat közbiztonsági helyzetéről, továbbá a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
készített beszámolóját.

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2012. (II.2.) Kt. határozata
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és
elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a
részönkormányzatok munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról
szóló beszámolót.
A képviselő-testület tudomásul veszi:
-

-

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének
jegyzőkönyvében foglaltakat,
a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás ülésének jegyzőkönyvében
foglaltakat, valamint a KÖOK komlói középfokú oktatási intézmények jogi és
finanszírozási helyzetéről szóló tájékoztatást,
a tűzoltóság átszervezéséről szóló tájékoztatást,
az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról
szóló tájékoztatást,
rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásról szóló tájékoztatást,
a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. részére folyósított támogatásról szóló
tájékoztatást,
a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének
tájékoztatóját a munkaerő-piaci helyzetről.

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson
vezettesse át.
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

K.m.f.
Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012. (II.2.) Kt. határozata
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási
közszolgáltatási szerződés módosítása
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési,
valamint
a
gazdasági,
településfejlesztési
bizottság
állásfoglalásának
figyelembevételével– megtárgyalta az autóbusszal végezett menetrend szerinti helyi
személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása című előterjesztést.
1.)

A képviselő-testület elfogadja a polgármester beszámolóját az autóbusszal
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási
szerződéssel kapcsolatban tett intézkedéseiről. A beszámolóban foglaltakkal
egyetért, és felkéri a polgármestert, hogy szükség esetén a koncessziós díj
elmaradt részének érvényesítése, illetve a szerződés érvényessége, fennállta
megállapítása iránt eljárást kezdeményezzen.
Határidő:
Felelős:

2.)

folyamatos
Polics József

polgármester

A képviselő-testület a 2012. január 1-jétől hatályos menetrend módosítására
vonatkozó indítványt az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal
elfogadja, és egyben az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítási közszolgáltatási szerződés mellékletét e szerint kívánja
módosítani. Felkéri, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés
módosítása érdekében járjon el, ha kell, azt peres úton is kényszerítse ki.
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
Polics József

polgármester

K.m.f.
Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012. (II.2.) Kt. határozata
Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. fül-orr-gégészeti és audiológiai
szakrendeléséhez tartozó kapacitás HÁR-VÁR Bt.-nek történő átadásáról szóló
226/2011. (XII.15.) Kt. határozat módosítása

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint az egészségügyi és
szociális bizottság véleménye alapján – megvitatta a 226/2011. (XII.15.) Kt. határozat
módosítását.
1.) A határozat 1. pontja az alábbiakra változik:
A képviselő – testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Egészségcentrum
Nonprofit Kft:
· Fül-orr-gégészeti szakorvosi óraszám:
heti 30 óra
· Audiológiai szakorvosi óraszám:
heti 10 óra
· Audiológiai nem szakorvosi óraszám:
heti 35 óra
2.) Az eredeti határozat egyéb tekintetben változatlan marad.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József

polgármester

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2012. (II.2.) Kt. határozata
Szerverközpont működtetésére megállapodás megkötése
(GVOP 4.3.1. pályázat)
A képviselő-testület – a címzetes főjegyző előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a
Szerverközpont működtetésére megállapodás megkötése (GVOP 4.3.1. pályázat) című
előterjesztést.

1. A képviselő-testület elfogadja a GVOP 4.3.1. számú pályázat lezárásáról szóló
beszámolót.
2. A képviselő-testület jóváhagyja a szerverközpont működtetésére, és a költségek
megosztására vonatkozó, 1. számú melléklet szerinti megállapodást.
3. A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
megállapodást a költségek térségen belüli megosztásáról.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására,
illetve arra, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa ülésén a megállapodásokban foglaltak szerint járjon el.
Határidő:
Felelős:

2012. március 1.
Polics József
dr. Vaskó Ernő

polgármester
címzetes főjegyző

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Megállapodás
– amely –
létrejött a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás (7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás u.
6/2.; képviseli: dr. Wekler Ferenc elnök), a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (7150
Bonyhád, Szabadság tér 1.; képviseli: Potápi Árpád elnök), valamint a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás (7300 Komló, Városház tér 3.; képviseli: Polics József
elnök), - továbbiakban, mint Társulások - Pécsvárad Város Önkormányzat (7720
Pécsvárad, Szentháromság tér 3., képviseli: dr. Bíró Ferenc polgármester), Bonyhád Város
Önkormányzat (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12., képviseli: Potápi Árpád János
polgármester), Bóly Város Önkormányzat (7754 Bóly, Rákóczi u. 3., képviseli: Hárs József
polgármester), Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3., képviseli: Polics
József polgármester), - továbbiakban, mint Városok - között az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételekkel. A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulást jelen megállapodás megkötése
során a csatolt 1. sz. melléklet alapján Bóly Város Önkormányzata teljes jogkörrel eljárva
képviseli.
1.)

A Társulások a GVOP 4.3.1. pályázat keretében kistérségi elektronikus közigazgatási
szolgáltatások fejlesztésére nyertek támogatást. A pályázat lezárásra, megvalósításra
került. A szoftvereket használó önkormányzatok hivatalai a programokat továbbra is
használni kívánják. Ennek leggazdaságosabb formája, hogy bérelt tárhelyek
igénybevétele helyett a kiépítésre került ASP központ működtetését továbbra is
biztosítják. A feladat további ellátása, és a szükséges fedezet biztosítása érdekében,
valamint a felmerült korábbi költségek elszámolása tárgyában Felek jelen szerződést
kötik.

2.)

Felek 2010. augusztus 31. napjáig felmerülő költségekkel elszámoltak. Az elszámolás
alapján a reá eső költséget a bonyhádi kistérség teljes egészében, Bóly Város
Önkormányzata részben megfizette. A komlói kistérség ezen elszámolás alapján
3.728.664 Ft, Bóly Város Önkormányzata további 942.983 Ft megfizetésével tartozik,
amelyet jelen megállapodás aláírásától számított 15 napon belül átutal a gesztor
pécsváradi kistérségi társulás részére. A pécsváradi kistérségi társulás vállalja, hogy az
összeg beérkezését követő 15 napon belül intézkedik a szerverközpont 2010.
szeptember 1. és 2011. december 31. közti időszakra eső működtetési költségeinek
rendezéséről, jelen megállapodásban foglaltak szerint.

3.)

Felek megállapítják, hogy a 2010. szeptember 1. és 2011. december 31. közti
időszakban a szerverközpont működtetési költsége bruttó 237.500 Ft/hó volt, és ezen
felül a komlói kistérség bruttó 383.000 Ft javítási költséget fizetett ki. A működtetési
költség tehát mindösszesen 4.375.000 Ft volt a 16 hónapra. Felek megállapítják, hogy
a költségekből a komlói kistérség az áramdíj és a javítási költségek megfizetésével
1.983.000 Ft-ot rendezett. A fennmaradó 2.192.000 Ft-ot a másik három kistérség
vállalja megfizetni egyenlő arányban oly módon, hogy jelen megállapodás aláírásától
számított 15 munkanapon belül működési célú pénzeszköz átadásként 730.670 Ft-ot
utal át a pécsváradi kistérségi társulás részére. A fizetési kötelezettséget a kistérség
önkormányzatai közti megállapodás alapján vagy a városi önkormányzat vagy
közvetlenül a kistérség teljesíti.

4.)

A Városok megállapodnak, hogy a szerverközpontot közösen működtetik. A
pécsváradi társulás helyett 2012. január 1-jétől Komló Város Önkormányzatát jelölik

ki a gesztori feladatok ellátására. A pécsváradi kistérségi társulás a közös beruházással
beszerzett eszközöket (pl. szervergépek, szünetmentes áramforrások) és immateriális
javakat (pl. szoftverek, felhasználói jogosultságok, licencek) jelen szerződés aláírását
követő 30 napon belül előre egyeztetett módon Komló Város Önkormányzat részére
térítésmentesen átadja azzal, hogy ezek a Városok közös tulajdonába kerülnek, úgy,
hogy mindegyik városi önkormányzatot ugyanakkora tulajdonrész illet meg, 25-25 %
arányban.
5.)

Az ASP központ költségeit 2012. január 1-jétől Felek a szerződés 2. számú
mellékletében részletezettek alapján havi bruttó 200.000 Ft-ban, azaz kettőszázezer
forintban állapítják meg, amely összeget közösen biztosítják pénzeszköz átadás
formájában (Áfa-mentes) a következők szerint megosztva:
Komló:
Pécsvárad:
Bonyhád:
Bóly:

90.000 Ft/hó
35.000 Ft/hó
40.000 Ft/hó
35.000 Ft/hó

-

A pénzügyi fedezetet a Városok biztosítják, a programokat használó többi
kistérségi településsel erről külön megállapodást kötnek.

-

A költségeket a Városok negyedévente előre fizetik meg a gesztor részére
átutalással (számlaszám: OTP 11731063-15331524) úgy, hogy az első két részletet
(2012. I. és II. negyedév) 2012. március 31-ig utalják át.

-

Gesztor a befizetésekről elkülönített nyilvántartást vezet, minden év március 31-ig
elszámol az előző évben felhasznált összegekkel, különös tekintettel az
elkülönítetten mért áramdíjra és a javítási költségekre, melyek előre pontosan nem
határozhatóak meg. (Óraszám: 2220507, Óraállás 2012. január 1-jén: 49.200)

-

Gesztor jelen megállapodás 3. számú melléklete alapján (vállalkozói ajánlat)
szerződést köt a szerverközpont felügyeletére.

-

Gesztor jogosult arra, hogy 15 napos fizetési késedelmet követő, 15 napra szóló
fizetési felszólítás határidejének eredménytelen letelte esetén jelen szerződés 4.
számú melléklete szerinti hatósági átutalás alapján követelését érvényesítse, illetve
ennek eredménytelensége esetén a felhasználót, illetve az érintett
munkaállomásokat a szerverközpont használatából kártérítési, illetve kártalanítási
kötelezettség nélkül kizárja.

6.)

Felek felhatalmazzák a gesztort, hogy a szerverközpont fejlesztéséről, további
felhasználók bevonásáról, új programok telepítéséről gondoskodjon annak érdekében,
hogy az állandó költségek csökkenjenek.

7.)

A pályázat keretében beszerzett, valamint az esetleges fejlesztések során az ASP
központ gépein működő szoftverhasználati feltételek településenként – vagy az adott
kistérség döntése szerint térségenként – külön megállapodás alapján kerülnek
rendezésre, ez nem része jelen szerződésnek.

8.)

Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést felmondani minden év
december 31. napjára lehet oly módon, hogy a döntést az adott év október 31-ig kell
közölni a Gesztorral.

9.)

Jelen megállapodást Felek döntésre jogosult szerve
……………………………. számú határozataival jóváhagyta.

megtárgyalta,

2012. ………………………………

Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
és Komló Város Önkormányzat
képviseletében:

Völgységi Többcélú
Önkormányzati Társulás
és Bonyhád Város Önkormányzat
képviseletében:

……………………………
Polics József elnök, polgármester

……………………………..
Potápi Árpád János elnök, polgármester

Pécsváradi Többcélú
Kistérségi Társulás
képviseletében:

………………………………..
dr. Wekler Ferenc elnök

Pécsvárad Város Önkormányzat
képviseletében:

Bóly Város Önkormányzat
képviseletében:

…………………………….
Bíró Ferenc polgármester

……………………………..
Hárs József polgármester

és

A megállapodás 1. sz. melléklete

NYILATKOZAT

A Mohácsi Többcélú Önkormányzati Társulás és Bóly Város Önkormányzata
nyilatkozik, hogy a GVOP 4.3.1 számú pályázattal kapcsolatos minden jog és
kötelezettség, az azzal kapcsolatos minden megállapodás megkötése és pénzügyi
kötelezettség teljesítése Bóly Város Önkormányzatát illeti meg, illetve terheli.
Bóly Város Önkormányzata minden, e tárgykörben korábban megkötött
megállapodás tekintetében a mohácsi kistérség helyébe lép.
………….., 2012. …………………

Mohácsi Többcélú
Önkormányzati Társulás
képviseletében:

Bóly Város Ön kormányzat
képviseletében:

…………………………….
Szekó József elnök

……………………………
Hárs József polgármester

A megállapodás 2. sz. melléklete

Szerver üzemeltetésének költségei:
(Az összegek bruttóban kerültek meghatározásra, mert nem vagyunk Áfavisszaigénylők)

Áramköltség (külön mérő alapján):

85.000 Ft/hó

TF Center (6/2 M bérelt vonal+felügyelet)

100.000 Ft/hó

Javítási költségek:

15.000 Ft/hó

Összesen

200.000 Ft/hó

A megállapodás 3. sz. melléklete

TF Center Kft.
7300 Komló, Pécsi út 1. Tel: 72/487-860, Fax: 72/581-860
www.tfcenter.hu

Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Dr. Vaskó Ernő jegyző úr részére
Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Uram!

Megbeszélésünkre hivatkozva, elkészítettem árajánlatunkat a Corso rendszer működéséhez
szükséges szerverek üzemeltetésére.

Szerver felügyelet tartalmazza:
·

Biztosítjuk a garantált 6/2 Mbit/sec sebességű bérelt vonalat

·

A keletkezett hardver, illetve szoftveres beállítási hibák javítását munkanapokon 8 és 16
óra között a bejelentéstől számított fél órán belül megkezdjük a Megrendelő telephelyén,
illetve a távoli elérés lehetőségével. A szoftveres hibák elhárításának ideje maximum 3
óra, hardveres hibák javítása legfeljebb 72 óra. Különleges esetekben, illetve rajtunk
kívül álló okok miatt (pl. alkatrész nem beszerezhető, az operációs rendszer teljes
összeomlása, internetszolgáltatói hiba, tartós áramszünet, stb.) a fent említett javítási
időket nem tudjuk tartani, de erről a fent említett időponton belül értesítjük Önöket.

·

Hibától függetlenül, minimum heti 3 alkalommal általános ellenőrzést végzünk az
eszközön (ez történhet távoli eléréssel is). Figyeljük a log file-k tartalmát, ellenőrizzük a
betörési kísérleteket, és ha szükséges elvégezzük a feljelentéseket az NHH felé. Ezzel
egyidejűleg ellenőrizzük a vírusellenőrző rendszer állapotát, és a szerver
vírusmentességét, figyeljük a merevlemez telítettségét és kondícióját, és igény illetve
megállapodás alapján mentéseket készítünk. Elvégezzük az operációs rendszer rendszeres
frissítését.

·

Elvégezzük a vírusellenőrző és a szerver operációs rendszer frissítéseit.

·

Figyeljük a levelező rendszer bejegyzéseit

·

Teljes körű informatikai segítségnyújtást biztosítunk új programrendszerek
bevezetéséhez, meglévő operációs illetve irodai rendszerek használatához.

·

Naponta mentést készítünk a Corso rendszerről, és ezeket a mentéseket 10 napra
visszamenőleg megőrizzük.

·

ellenőrizzük a 2 db Zyxell tűzfal forgalmát, mentjük beállításait, cseréljük tápegységeiket

·

ellenőrizzük a szünetmentes áramforrások állapotát, az akkumulátorok elhasználódásáról
tájékoztatjuk Önöket

·

Üzemeltetjük a weblapokat kiszolgáló Linux szervert

Szerverpark havi üzemeltetési díja

Bruttó: 100 000 Ft/hó

További kérdései esetén állok rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tóbiás László
06-30/9893-667
E-mail: tobias.laszlo@tfcenter.hu

Az árak 2012. január 1-től 2012. december 31-ig érvényesek, és tartalmazzák a 27 %-os
általános forgalmi adót.

Kelt: Komló, 2011. december 12.
Tisztelettel:
Tóbiás László
TF Center Kft.

A megállapodás 4. sz. melléklete

Felhatalmazó levél
(hatósági átutalás alapításához)

……………………………………………………………………..Társulás (székhely:
……………………………………............……., törzsszám: ………………………,
adószám: ……………………………..) számlatulajdonos képviseletében kijelentem,
hogy 2012. január 1-jei hatállyal gesztori szerződést kötöttem Komló Város
Önkormányzatával, mint gesztorral.
A gesztori szerződés 5.) pontja alapján felhatalmazom Komló Város Önkormányzatát
(pénzforgalmi jelzőszáma a megállapodással kapcsolatban: OTP Komló 1173106315331524),
hogy
a
…………………………………..Banknál
vezetett
…………………………….. számú pénzforgalmi bankszámlánk terhére hatósági
átutalásra vonatkozó megbízást nyújtson be.
Ezen felhatalmazást érvényesen csak Komló Város Önkormányzatának írásbeli
hozzájárulásával lehet visszavonni.
Kelt:……………………………

Ph.

_____________________________
Számlatulajdonos pénzintézetnél
bejelentett aláírása

Hatósági átutalásra vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt nyilvántartásunkba
bejegyeztük, és az abban foglaltaknak eleget teszünk.

Kelt: ………………………….

_____________________________
Számlatulajdonos pénzintézete

Megállapodás
– amely –
létrejött a Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3.; képviseli: Polics
József polgármester) – mint Gesztor -, valamint Hosszúhetény Község Önkormányzata
(7694 Hosszúhetény, Fő út 166.; képviseli: dr. Csörnyei László Sándor polgármester), a
Mánfa Község Önkormányzat (7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58.; képviseli: Hohn Krisztina),
- Magyarhertelend Község Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.,
képviseli: Kovács Gyula polgármester), Bodolyabér Község Önkormányzata (7394
Bodolyabér, Petőfi u. 21., képviseli: Böröcz Tibor polgármester), Oroszló Község
Önkormányzata (7370 Oroszló, Petőfi u. 29., képviseli: Kázmér Miklósné polgármester),
Szászvár Nagyközség Önkormányzata (7349 Szászvár, Május 1. tér 1., képviseli: Bék János
polgármester), Kárász Község Önkormányzat (7333 Kárász, Petőfi u. 36., képviseli: Lép
Péter polgármester), Magyaregregy Község Önkormányzat (7332 Magyaregregy, Kossuth
L. u. 73., képviseli: Fülöpné Rákosa Ildikó polgármester) Vékény Község Önkormányzat
(7333 Vékény, Fő u. 51., képviseli: Endrődi Tibor polgármester) - között az alulírott helyen és
időben, az alábbi feltételekkel.
1.)

A bonyhádi, mohácsi, pécsváradi és komlói többcélú kistérségi társulások –
továbbiakban: Társulások - a GVOP 4.3.1. pályázat keretében kistérségi elektronikus
közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére nyertek támogatást. A pályázat lezárásra,
megvalósításra került. A szoftvereket használó önkormányzatok hivatalai a
programokat továbbra is használni kívánják. Ennek leggazdaságosabb formája, hogy
bérelt tárhelyek igénybevétele helyett a kiépítésre került ASP központ működtetését
továbbra is biztosítják. A feladat további ellátása, és a szükséges fedezet biztosítása
érdekében, valamint a felmerült korábbi költségek elszámolása tárgyában az érintett
Társulások, valamint Bóly, Bonyhád, Pécsvárad és Komló városok megállapodást
készítettek elő és kötöttek. Ez a megállapodás jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi.
A hivatkozott megállapodás 5. pont 1. francia bekezdésében a városok vállalták, hogy
a programokat használó többi kistérségi településsel külön megállapodást kötnek.
Ezeket a viszonyokat Felek jelen megállapodással rendezik.

2.)

Felek megállapodnak, hogy a 2012. december 31-ig felmerülő költségeket Komló
Város Önkormányzata viseli.

3.)

Felek megállapítják, hogy 2012. január 1-től a szerverközpont fenntartásának
költségeiből a komlói kistérség településeire bruttó 90.000 Ft/hó összeg jut. E
költségeket Felek az alábbiak szerint osztják meg:

Hosszúhetény
Magyarhertelend
Szászvár
Komló
Mindösszesen:
4.)

10.000 Ft/hó
10.000 Ft/hó
15.000 Ft/hó
55.000 Ft/hó
90.000 Ft/hó

A költségeket szerződő felek negyedévente – az általuk fenntartott hivatalokon
keresztül (polgármesteri hivatal, körjegyzőség) – előre fizetik meg Komló Város
Önkormányzata részére átutalással (számlaszám: OTP 11731063-15331524) úgy,
hogy az első két részletet (2012. I. és II. negyedév) 2012. március 31-ig utalják át.

5.)

Komló Város Önkormányzata gesztorként a befizetésekről elkülönített nyilvántartást
vezet, és minden év március 31-ig elszámol az előző évben felhasznált összegekkel.
Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben az elszámolás alapján többlet befizetési
kötelezettség vagy visszafizetési kötelezettség keletkezik, úgy azt egymás közt a 3.
pontban részletezett befizetések arányában osztják fel.

6.)

Gesztor jogosult arra, hogy 15 napos fizetési késedelmet követő, 15 napra szóló fizetési
felszólítás határidejének eredménytelen letelte esetén jelen szerződés 2. számú
melléklete szerinti hatósági átutalás alapján követelését érvényesítse, illetve ennek
eredménytelensége esetén a felhasználót, illetve az érintett munkaállomásokat a
szerverközpont használatából kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül
kizárja.

7.)

A pályázat keretében beszerzett, valamint az esetleges fejlesztések során az ASP
központ gépein működő szoftverhasználati feltételek településenként – vagy az adott
kistérség döntése szerint térségenként – külön megállapodás alapján kerülnek
rendezésre, ez nem része jelen szerződésnek.

8.)

Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést felmondani minden év
december 31. napjára lehet oly módon, hogy a döntést az adott év október 31-ig kell
közölni a Gesztorral.

9.)

Jelen megállapodást Felek döntésre jogosult szerve
……………………………. számú határozataival jóváhagyta.

megtárgyalta,

2012. ………………………………
Komló Város Önkormányzat
Polics József polgármester

Hosszúhetény Önkormányzat
dr. Csörnyei László Sándor polgármester

Mánfa Község Önkormányzat
Hohn Krisztina polgármestere

Magyarhertelend Község Önkormányzat
Kovács Gyula polgármester

Bodolyabér Község Önkormányzat
Böröcz Tibor polgármester

Oroszló Község Önkormányzat
Kázmér Miklósné polgármester

Szászvár Nagyközség Önkormányzat
Bék János polgármester

Kárász Község Önkormányzat
Lép Péter polgármester

Magyaregregy Község Önkormányzat
Fülöpné Rákosa Ildikó polgármester

Vékény Község Önkormányzat
Endrődi Tibor polgármester

és

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012. (II.2.) Kt. határozata
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről
A képviselő-testület – a polgármester és a Kuratórium elnökének
előterjesztéséből, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság valamint a
pénzügyi, jogi, és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – tájékozódott a
Komló Városért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről.
A képviselő-testület az Alapítvány 2011. évi munkájáról készült beszámolót
tudomásul veszi. (A 2011. évi pénzügyi kimutatást az 1. sz. melléklet
tartalmazza.)
Köszönetét fejezi ki az Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését
segítő szakmai tevékenységéért.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Polics József
Bobály János

polgármester
kuratóriumi elnök
K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet
Komló Városért Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete, 2011.01.01-12.31-ig :

2011. évi nyitó banki egyenleg

23.405 Ft

2011. évi nyitó lekötött betét

845.000 Ft

Nyitó pénzkészlet összesen

868.405 Ft

Forgalom:
Kamatbevétel
Lekötött kamatbevétel
Önkormányzati támogatás
Bankköltség

850 Ft
36.333 Ft
340.000 Ft
2.050 Ft

Támogatások kifizetése kérelmek alapján

300.000 Ft

A záróegyenlegből lekötve 2011.okt.15-től

615.135 Ft

( A lekötés futamideje 3 hónap, kamat
mérték: 5%)
Szig.Tak.folyószámla egyenlege 12.31-én
Pénztár egyenlege 12.31-én
Záró pénzkészlet 2011.dec.31-én

279.028 Ft
40.000 Ft
934.163 Ft

( Az Alapítvány alapító okirata megtekinthető Komló város honlapján a Civil
szervezetek menü alatt )

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012. (II.2.) Kt. határozata
Beszámoló a Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány
2011. évi tevékenységéről
A képviselő-testület – a polgármester és a Kuratórium elnökének
előterjesztéséből, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság valamint a
pénzügyi, jogi, és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – tájékozódott a
Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2011. évi tevékenységéről.
A képviselő-testület az Alapítvány 2011. évi munkájáról készült beszámolót
tudomásul veszi. (A 2011. évi pénzügyi kimutatást az 1. sz. melléklet
tartalmazza. )
Köszönetét fejezi ki az Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését
segítő szakmai tevékenységéért.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Polics József
Tóth Ferenc

polgármester
kuratóriumi elnök
K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet

Az alapítvány 2011. évi pénzforgalma

2011. évi nyitó banki egyenleg
2011. évi nyitó pénztár (kp)
2011 évi nyitó pénzeszköz összesen

71.094 Ft
19.966 Ft
91.060 Ft

2011. évi bevételek
Banki kamat jóváírás
2011. évi kiadások összesen
Bankköltség
Magyar Fesztivál Szövetség tagdíj
Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség tagdíj
Postaköltség
2011. december 31-én záró banki egyenleg
2011. évi záró pénztár (kp)
2011. évi záró pénzeszköz összesen

41 Ft
41 Ft
39.228 Ft
11.223 Ft
20.000 Ft
7.000 Ft
1.005 Ft
32.912 Ft
18.961 Ft
51.873 Ft

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012. (II.2.) Kt. határozata
Beszámoló a Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
2011. évi tevékenységéről
A képviselő-testület – a polgármester és a Kuratórium elnökének
előterjesztéséből, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság valamint a
pénzügyi, jogi, és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – tájékozódott a
Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről.
A képviselő-testület a Közalapítvány 2011. évi munkájáról készült beszámolót
tudomásul veszi. (A 2011. évi pénzügyi kimutatást az 1. és a 2. sz. melléklet, a
közhasznúsági jelentést a 3. számú melléklet tartalmazza. )
Köszönetét fejezi ki a Közalapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését
segítő szakmai tevékenységéért.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Polics József
Ladányi Lívia

polgármester
kuratóriumi elnök
K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet
A Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
2011. évi közhasznúsági jelentése
Tartalmi beszámoló

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2011. (III.31.) sz.
határozatával pályázatot írt ki nem költségvetési szervek támogatására.
A Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma idei évben
benyújtott 450.000 Ft támogatási igényére elnyert 200 000 forintot az
önkormányzat az alapítvány számlájára átutalta.
A 2010. évi támogatás összege 300 000 Ft volt. Ez a 2010. évben nem került
felhasználásra, mivel a kuratórium elnöke elhalálozott. Az új elnök
megválasztása és a cégbejegyzési eljárás december végére zárult le.
A közalapítvány egyéb költségvetési, elkülönített pénzalapból származó vagy
egyéb támogatásban, cél szerinti juttatásban nem részesült.
A 2011. évben felhasználható keret: 777.000 Ft volt.
A közalapítvány alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenysége a
gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, nevelés,
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
A támogatást a közalapítvány közhasznú célok megvalósítására használta fel.
Az alábbi oktatási intézmények és szervezetek részére nyújtott támogatást
meghatározott programok megvalósítására:
1. Kenderföld- Somág Általános Iskola – 105.000 Ft – német
nyelvtanfolyam
2. Hétszínvirág Alapítvány – 55.000 Ft – bábszínházi előadás megtekintése
3. KÖOK Sallai Úti Óvoda – 55.000 Ft – Kirándulás a Mecsextrém parkba
4. Pöndöly Egyesület – 105.000 Ft – táncház szervezése gyermekek részére
5. Komlói szilvási Óvodáért Alapítvány – 75.000 – városi szinten játékos
sportvetélkedők szervezése
6. Kodály Zoltán Óvoda – 50.000 Ft – úszásoktatás
7. Városi Diákfórum – 55.000 Ft – diákjogi képzés középiskolásoknak
8. KÖOK Nagy László Gimnázium – 55.000 Ft – beiskolázási program,
uszodabérlet

9. Gimnáziumért Közhasznú Egyesület – 35.000 Ft – Konditerem bérlet a
sportközpontba
10. Erkel Ferenc Alapfokú Műv. Okt. Int. – 55.000 Ft – városi művelődési
versenyek szervezése
A közalapítvány tisztségviselői feladataikat díjazás és juttatás nélkül végzik. A
közalapítványnak közhasznú tevékenységéből eredően bevétele nem volt.

Komló, 2012. január 26.

Ladányi Lív ia
elnök

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2012. (II.2.) Kt. határozata
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése
és 2011. évi beszámolója
A képviselő-testület – a kuratóriumi elnök és a polgármester előterjesztéséből,
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – tájékozódott a
Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány munkájáról.
A képviselő-testület a közalapítvány 2011. évi munkájáról készült beszámolót és
közhasznúsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. A képviselő-testület tudomásul
veszi továbbá azt a tényt is, hogy a közalapítvány törvényes működésének
rendezésével összefüggő feladatok elhúzódása miatt a 2011-es évben pályázati kiírás
nem volt.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Közalapítvány Kuratóriumának és a
Közalapítvány működését segítő szakmai tevékenységet végzőknek.
A képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2012. évi munkájáról
2013. június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót.
Határidő:

2013. június 30.

Felelős:

Polics József
Kovács László
Borbás Sándor

polgármester
kuratóriumi elnök
kuratóriumi titkár

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012. (II.2.) Kt. határozata
Beszámoló a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány
2011. évi tevékenységéről
A képviselő-testület – a polgármester és a Kuratórium elnökének előterjesztéséből, az
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság valamint a pénzügyi, jogi, és ellenőrzési
bizottság véleménye alapján – tájékozódott a Komló és Térsége Tűzvédelméért
Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről.
A képviselő-testület a közalapítvány 2011. évi munkájáról készült beszámolót
tudomásul veszi. (A 2011. évi pénzügyi kimutatást az 1. sz. melléklet, a mérleget a 2.
sz. melléklet tartalmazza.)
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József
Fülöp Zoltán

polgármester
kuratóriumi elnök

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet
EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2011. évről
Megnevezés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1., Közhasznú működésre kapott támogatás
a., alapítótól
b., központi költségvetésből
c., helyi önkormányzatoktól
d., egyéb
2., Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből elnyert bevétel
4., Tagdíjból származó bevétel
5., Egyéb bevétel

2010
701
564
100

464

Ezer forintban
2011
262
40
38
184

100
67

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

30

C. Összesen bevétel (A + B)

701

292

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek eredménye
Rendkívüli ráfordítások

833
119

193
179

699
15

14

833

193

- 132

99

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

2. sz. melléklet
MÉRLEG
2011. év
Megnevezés
ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK)
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Tárgyi eszközök
B FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II: Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK)
D Saját tőke
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II.Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev.-ből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.-ből
E Céltartalékok
F Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.Rövid lejáratú kötelezettségek
G Passzív időbeli elhatárolás
FORRÁSOK ÖSSZESEN

2010

2011
1157

1057

1057

872
285

1057

1157

1189
100
1089

1256
100
1156

-132

99

1057

1157

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2012. (II.2.) Kt. határozata
Kalafarm Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelme
és a 148/2011. (VII.28.) Kt. határozat visszavonása
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági,
településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság
javaslata alapján – megtárgyalta a Kalafarm Kft. munkahely-teremtés támogatási
kérelmét.
1. A képviselő-testület 148/2011. (VII.28.) sz. határozatát visszavonja.
2. A képviselő-testület a Kalafarm Kft. (székhelye: Komló, Köztársaság u. 15.,
telephelye: Komló, 0626/22 hrsz) kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre
tekintettel Komló Város Önkormányzata 27/2010. (XII.16.) számú rendelet
(továbbiakban: rendelet) 6. §. a.) pontja alapján a komlói 1520/9 hrsz-ú ingatlan
kedvezményes tulajdonba adása címén vissza nem térítendő munkahely-teremtési
támogatást nyújt.
Az 1520/9 hrsz-ú, 2 ha 3949 m2 nagyságú ingatlan kedvezményes vételára: 120
Ft/m2 + ÁFA, azaz bruttó 3.649.828,- Ft.
A munkahely-teremtési támogatás összege: 478.980,- Ft.
3. Az ingatlan kedvezményes tulajdonba adásának feltétele a rendeletben
meghatározott tartalmú támogatási szerződés megkötése, valamint a
kedvezményezett valamennyi számlavezető bankjának arra a célra adott
megbízása (nyilatkozata), amely alapján a számlavezető pénzintézet – a
támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése esetén – a jogosulatlanul
igénybe vett munkahely-teremtési célú támogatás összegét az Önkormányzat
javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedheti.
A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a kérelmező által vállalt pályázati
támogatással létrejövő munkahelyek (2 fő) tekintetében a munkavállalók
felvételétől számított 3 éves munkaviszony fenntartási kötelezettséget is. További
feltétel, hogy a Kalafarm Kft. az értékesített ingatlant kizárólag az Autókar Kft-vel
együttműködve, műanyag nyílászáró gyártócsarnok építtetésére hasznosítja.

4. A kedvezményes ingatlan tulajdonba adásához adásvételi szerződést kell kötni,
melynek költségeit Kedvezményezett viseli.
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés előkészítéséről és annak
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés és az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. február 29.
dr. Vaskó Ernő
Polics József

címzetes főjegyző
polgármester

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012. (II.2.) Kt. határozata
Közmeghallgatás tartása
A képviselő-testület – a polgármester javaslatára valamint a pénzügyi, jogi és
ellenőrzési bizottság állásfoglalása alapján – az 1990. évi LXV. törvény 13. §-a,
valamint a szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati
rendelet 25. §-a alapján közmeghallgatást tart, amelyen az önkormányzat 2012. évi
költségvetése, valamint más közérdekű kérdések kerülnek megvitatásra.
A közmeghallgatásra 2012. február 23-án (csütörtök) 1730 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatal (Komló, Városház tér 3.) II. emeleti nagytermében kerül sor.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyéről és
idejéről a város lakosságát, az érdekelt szervek vezetőit a helyben szokásos módon
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polics József

polgármester

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2012. (II.2.) Kt. határozata

Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

A képviselő-testület – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság előterjesztése alapján –
megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának
ellenőrzéséről és nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatóját.

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2012. (II.2.) Kt. határozata
Önkormányzati szakfeladat-rend kiegészítése
A képviselő-testület – a polgármesteri előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság
javaslatainak figyelembevételével – az önkormányzat SZMSZ-nek II/A. sz. függelékében
szereplő szakfeladatokat az alábbi szakfeladatokkal egészíti ki:
SorSzáma:
szám

Megnevezése:

1 412 000

Lakó- és nem lakó épület építése

2 421 100

Út, autópálya, járda építése

3 429 900

Egyéb m.n.s. építés

4 493 909

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

5 660 002

Egyéb pénzügyi tevékenység

6 692 000

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7 749 050
8 841 154

M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki
tevékenység
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

9 841 192

Kiemelt (állami és) önkormányzati rendezvények

10 841 402

Közvilágítás

11 841 403

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

12
13
14
15

Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a ktgvetési szerveikkel
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

841 902
841 906
841 907
841 908

16 842 155

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

Tevékenység típus (=7.
számjegy)
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Technikai
Technikai
Technikai
Technikai
Szakmai
alaptevékenység

17 842 531

Polgári védelem ágazati feladatai

18 869 041

Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás

19 869 042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

20 882 111

Aktív korúak ellátása

21 882 112

Időskorúak járadéka

22 882 113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

23 882 115

Ápolási díj alanyi jogon

24 882 117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

25 882 118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

26 882 119

Óvodáztatási támogatás

27 882 122

Átmeneti segély

28 882 123

Temetési segély

29 882 124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

30 889 967

Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és
– átalakítási támogatása

31 882 129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

32 882 201

Adósságkezelési szolgáltatás

33 882 202

Közgyógyellátás

34 882 203

Köztemetés

35 889 935

Otthonteremtési támogatás

36 889 936

Gyermektartásdíj megelőlegezése

37 889 942

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

38 890 216

Önkormányzatok ifjúsági kezdeményezések és
programok, valamint támogatásuk

39 890 301

Civil szervezetek működési támogatása

40 890 302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

41 890 441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység

42 890 442

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

43 890 443

Egyéb közfoglalkoztatás

44 890 509

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek
támogatása

45 931 102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

46 931 201

Versenysport-tevékenység és támogatása

47 931 202

Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

48 931 204

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

49 931 301

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása

50 960 302

Köztemető fenntartás és működtetés

Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység
Szakmai
alaptevékenység

Utasítja a jegyzőt, hogy a szakfeladatok változásával kapcsolatos bejelentési
kötelezettség megtételéről haladéktalanul gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2012. (II.2.) Kt. határozata
Sportegyesületek működési támogatási előlege
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a sportegyesületek
működési támogatási előlegéről szóló előterjesztést.
1.

A képviselő-testület működési támogatási előleget hagy jóvá 2012. február
és március hónapok tekintetében a Komló Sport Kft., illetve a Komlói
Bányász Sportklub részére. Az előleg összegét a Komló Sport Kft. esetében
mindösszesen: 1.400.000,- Ft összegben, míg a Komlói Bányász Sportklub
esetében 3.500.000,- Ft összegben határozza meg február és március
hónapokra.

2.

A képviselő-testület tudomásul veszi és utólag jóváhagyja, hogy
polgármesteri utasításra 2012. január 13-án a Komlói Bányász Sportklub
részére 1.000.000,- Ft, a míg a Komló Sport Kft. részére 700.000,- Ft
működési támogatási előleg került kiutalásra.

3.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési
rendelet tervezet összeállítása során a fenti összegeket külön tételként
szerepeltesse.

4.

A januártól márciusig terjedő időszakban kiutalt támogatási előleg összegek
a 2012. évi önkormányzati költségvetés elfogadását követően megállapításra
kerülő végleges támogatási keretösszegeket csökkentik.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József
dr. Vaskó Ernő

polgármester
címzetes főjegyző

K.m.f.
Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2012. (II.2.) Kt. határozata
„Feleslegessé vált gépkocsi átvétele a tűzoltóságtól” című 238/2011. (XII.15.)
Kt. sz. határozat végrehajtásának felfüggesztése és visszavonása
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és
ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a „Feleslegessé
vált gépkocsi átvétele a tűzoltóságtól” című 238/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozat
végrehajtásának felfüggesztéséről és visszavonásáról szóló előterjesztést.
1.

A képviselő-testület tudomásul veszi, és utólag jóváhagyja a polgármester
238/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozat végrehajtásának felfüggesztésére
vonatkozó döntését.

2.

A képviselő-testület a 238/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozatát visszavonja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Polics József

polgármester

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2012. (II.2.) Kt. határozata
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
A képviselő–testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági
és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a PANNON
Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a PANNON Szakképzés Szervezési
Társulás gesztori (intézmény fenntartói) feladatait 2012. január 1-jei hatállyal
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el.
2. A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt 1. számú mellékletben foglalt,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást
elfogadja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a PANNON
Szakképzés Szervezési Társulás mellékelt módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását aláírja.

Határidő:
Felelős:

2012. február 10.
Polics József

polgármester

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

1. számú melléklet
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

A régióban és ezen belül a Baranya megyében működő helyi önkormányzatok közül: Pécs Megyei
Jogú Város önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat, Bóly, Sásd és Siklós Város
Önkormányzatai, (a továbbiakban: társuló önkormányzatok) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (Ötv) 41.§ (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kotv) 88. § (4) bekezdésében és a 89/B. § (2) bekezdésében írtak
alapján, a Kotv-ben meghatározott szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladataik végrehajtására,
az ezen feladatokra elkülönített forrásaik célszerű és optimális felhasználására, ezen megállapodás
keretében történő együttműködéssel, képviselő-testületeik döntése alapján, társulási megállapodást
kötnek.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A jelen megállapodást aláíró helyi önkormányzatok önkéntes elhatározásuk alapján, önálló jogi
személyiséggel rendelkező Szakképzés Szervezési Társulást hoznak létre. (a továbbiakban:
Társulás). A Társulás 2008. július 1-től határozatlan időtartamra jön létre Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat, Bóly, Sásd és Siklós Városok
Önkormányzatai által ellátott szakképzési feladatok összehangolt fejlesztésére. A Társulásba
belépő önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Szakképzési Társulásba történő belépés
feltétele az, hogy a társuló önkormányzat elfogadja a Kotv. 89/B. § (2) bekezdésében írtak szerint
a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) által a szakképzés fejlesztésének
összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket, illetve a társuló önkormányzat magára nézve
kötelezőnek ismeri el az RFKB szakképzés-fejlesztési irányaival és beiskolázási arányaival
kapcsolatosan hozott döntését.
2. A Társulás elnevezése: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás
2.1 A Társulás rövidített neve: PANNON - SZASZET
3. A Társulás székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
3.1. A Társulás telephelyei: 7621 Pécs, Tímár u. 21 – 23.
7621 Pécs, Jókai tér 2.
4. A Társulás tagjai:
egyrészről:
4.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Páva Zsolt polgármester,
Adóigazgatási azonosító szám: 15478706-2-02.,
KSH jelzőszáma: 15478706-8411-321-02.,
Statisztikai számjele:0219415
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata)

az alábbi költségvetési szervek és a Pécsi Központi Képzőhely fenntartójaként:
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
7623 Pécs, Rét u. 10.
OM azonosító: 027424
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola
7624 Pécs, Radnics u. 9.
OM azonosító: 027425
Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
7622 Pécs, Batthyány u.1-3.
OM azonosító: 027422
Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola
7633 Pécs, Esztergár L.u.6.
OM azonosító: 027423
Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola
7632 Pécs, Malomvölgyi u.1/b.
OM azonosító: 027431
Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola
7621 Pécs, Király u. 44.
OM azonosító: 027417
Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola
7622 Pécs, 48-as tér 2.
OM azonosító: 027421
500.sz. Angster J. Szakképző Iskola
7623 Pécs, Rét u. 41-43.
OM azonosító: 027448
Pécsi Központi Képzőhely
7622 Pécs, Nagy Lajos u.2.

másrészről
4.2.1. Komló Város Önkormányzata
Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Polics József polgármester
Statisztikai számjele: 15331524-751132-1-02;
Adóigazgatási azonosító szám: 15331524-2-02;
KSH jelzőszáma: 0226408;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Komló Város Önkormányzata), a
4.2.2. Bodolyabér Község Önkormányzata
7394 Bodolyabér, Petőfi u.21.
Aláírásra jogosult képviselője: Böröcz Tibor polgármester
Statisztikai számjele: 15556284;
Adóigazgatási azonosító szám: 15556284-2-02;
KSH jelzőszáma: 0233002;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Bodolyabér Község Önkormányzata),

4.2.3. Liget Község Önkormányzata
7331 Liget, József Attila u. 9.
Aláírásra jogosult képviselője: Vargáné Szabó Gabriella polgármester
Statisztikai számjele:15555812-8411-321-02;
Adóigazgatási azonosító szám:15555812-1-02;
KSH jelzőszáma: 0217604;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Liget Község Önkormányzata)
4.2.4.

Magyarhertelend Község Önkormányzata
7394 Magyarhertelend, Kossuth Lajos u. 46.
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Gyula ifj. polgármester
Statisztikai számjele: 15556301;
Adóigazgatási azonosító szám: 15556301-1-02;
KSH jelzőszáma: 0205430;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Magyarhertelend Község Önkormányzata)

4.2.5. Magyarszék Község Önkormányzata
7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33.
Aláírásra jogosult képviselője: Kárpáti Jenő polgármester
Statisztikai számjele: 15331816-84-11-321-02;
Adóigazgatási azonosító szám: 15331816-2-02;
KSH jelzőszáma: 0222600
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Magyarszék Község Önkormányzata)
4.2.6. Mecsekpölöske Község Önkormányzata
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.
Aláírásra jogosult képviselője: Papp István polgármester
Statisztikai számjele:1555582984;
Adóigazgatási azonosító szám:15555829-1-02;
KSH jelzőszáma: 0211402;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Mecsekpölöske Község Önkormányzata)
4.2.7. Mánfa Község Önkormányzata
7304 Mánfa, Fábián Béla u.58.
Aláírásra jogosult képviselője: Hohn Krisztina polgármester
Statisztikai számjele: 15555276-8411321-1-02;
Adóigazgatási azonosító szám: 15555276-1-02;
KSH jelzőszáma: 0233923;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Mánfa Község Önkormányzata)
az alábbi intézményfenntartó társulásban működtetett költségvetési intézmény, típusát tekintve
többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény intézményfenntartójaként:
„Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata
Az intézmény rövid neve: „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola
7300 Komló, Alkotmány u. 2.
OM azonosító: 201286

harmadrészről:
4.3. Név: Bóly Város Önkormányzata
Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a.
Képviseli: Hárs József polgármester
Adószáma:15330781-2-02;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Bólyi Önkormányzat)
az alábbi költségvetési szerv fenntartójaként:
Monteunovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
7754 Bóly, Hunyadi u. 3.
OM azonosító: 027445
negyedrészről:
4.4. Név: Sásd Város Önkormányzata
Cím: 7370 Sásd, Rákóczi u. 41.
Képviseli: Székely Szilárd polgármester
Adószáma: 15331933-2-02;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Sásdi Önkormányzat)
az alábbi költségvetési szerv fenntartójaként:
Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola
7370 Sásd, Kossuth L. u. 2.
OM azonosító: 027439

ötödrészről:
4.5.1. Név: Siklós Város Önkormányzata
Cím: 7800 Siklós, Kossuth tér 1.
Képviseli: Dr. Marenics János polgármester
Adószáma: 15330987-2-02;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Siklós Város Önkormányzata)
4.5.2. Név: Matty Község Önkormányzata
Cím: 7854 Matty, Kossuth L. u. 1.
Képviseli: Fallerné Knopf Zita polgármester
Adószáma: 15333526-1-02;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Matty Község Önkormányzata)
4.5.3. Vokány Község Önkormányzata
7768 Vokány, Kossuth Lajos u. 104.
Képviseli: Mester Mihályné polgármester
Adószáma: 15334307-1-02;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Vokány Község Önkormányzata)
4.5.4. Kistótfalu Község Önkormányzata
7768 Kistótfalu, Bem apó u.1.
Képviseli: Taranyi Ádám polgármester
Adószáma:154273-1-02;
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Kistótfalu Község Önkormányzata)

az alábbi költségvetési szerv fenntartójaként:
Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: kistérségi intézmény)
7800 Siklós, Gyűdi u. 2.
OM azonosító: 027402;
Az intézmény rövid neve: Siklósi Közoktatási Intézmény
5. A Társulás működési területe: a 4.1.-4.5.4. alpontokban felsorolt Intézményfenntartó
Önkormányzatok illetékességi területe.
6. A Társulás bélyegzője: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás felirattal ellátott
körbélyegző, középen Magyarország címerével.
7. A Társulás jogállása: törzskönyvi jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező,
költségvetési kerete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kölségvetésébe épül be. A
Társulás gesztori feladatait 2012. január 1. napjától Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata látja el. A Társulás mint szakmailag önálló, törzskönyvi jogi személy
gazdálkodási feladatait 2012. január 1. napjától a Pécs Városi Költségvetési Központi
Elszámoló Szervezet látja el, a Társulás és a Pécs Városi Költségvetési Központi
Elszámoló Szervezet között megkötött megállapodás alapján. A megállapodás a társulási
megállapodás mellékletét képezi. A Költségvetési szerv vezetője felett a Társulási Tanács
gyakorolja a munkáltatói jogkört, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács
elnöke. A Társulás Munkaszervezetének közalkalmazotti jogállású munkatársai felett a
Munkaszervezet vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat.
8. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását 2010. július 1-jétől
a 3,00 főből álló Munkaszervezet végzi.
9. A Társulás képviseletét a Társulás Tanács elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese látja
el.
10. E megállapodásban meghatározott önkormányzati szakképzési feladatok ellátásáról a Társulás
gondoskodik, azzal a feltétellel, hogy az 4/4.1.- 4.5.4. alpontok alatt felsorolt költségvetési
szervek felett a Kotv. 102. § (2) bekezdés a)-g) pontjaiban felsorolt irányítási jogok gyakorlói
– a II. fejezet 1.1.pont a)–b) alpontokban írt kivétellel – a jelen társulási megállapodás
hatályba lépését követően is az Intézmények irányítói, illetve a külön társulási
megállapodásokban kijelölt irányító szervek.
10./A Ezen megállapodás 4.2.7. pontja alatt írt „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola
irányításával kapcsolatos irányítási jogok gyakorlója Komló Város Önkormányzata, a Komló
Város Önkormányzata, , Bodolyabér Község Önkormányzata, Liget Község Önkormányzata,
Magyarhertelend Község Önkormányzata, Magyarszék Község Önkormányzata,
Mecsekpölöske Község Önkormányzata és Mánfa Község Önkormányzata között 2009. július
1. napjától létrejött Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási megállapodásában
rögzítettek szerint.
10./B.Ezen megállapodás 4.5.4. pontja alatt írt kistérségi intézménnyel kapcsolatos valamennyi
irányítói feladat-és hatáskör gyakorlója Siklós Város Önkormányzata a Siklós Város és Matty
Község Önkormányzata (a továbbiakban: szerződő felek) között 2008. szeptember 1. napjától
létrejött Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási megállapodásának 1.4. pontjában
rögzítettek szerint. A Társulási megállapodást a szerződő felek Vokány Község
Önkormányzatának és Kistótfalu Község Önkormányzatának a 2009. július 1-jétől történt
csatlakozása miatt Siklós-Matty-Vokány-Kistótfalu Közoktatási Intézményfenntartó Társulási

Megállapodásra módosították, a társuló önkormányzatok képviselőtestületeinek a csatlakozást
jóváhagyó képviselőtestületi határozatai alapján. A Siklós-Matty-Vokány-és Kistótfalu
Község Önkormányzata képviselője által 2009. május 28-án aláírt intézményfenntartó
társulási megállapodás III. fejezete 2.1. pontjában a társuló önkormányzatok rögzítették, hogy
a Siklósi Közoktatási Intézmény irányításával kapcsolatos jogosítványokat Siklós Város
Önkormányzata látja el.
11. E megállapodás I. fejezet 4.1. – 4.5.4. pontja alatt felsorolt Önkormányzatok tudomásul
veszik, hogy Komló Város Önkormányzata, Bodolyabér Község Önkormányzata, Liget
Község Önkormányzata, Magyarhertelend Község Önkormányzata, Magyarszék Község
Önkormányzata, Mecsekpölöske Község Önkormányzata, Mánfa Község Önkormányzata,
Matty Község Önkormányzata, Vokány Község Önkormányzata és Kistótfalu Község
Önkormányzata a PANNON Szakképzés Szervezési Társulásba sem költségvetési
hozzájárulást, sem más jogcímen semmilyen hozzájárulást nem fizet, és ezért a Társulási
Tanácsban sem tagsági, sem szavazati joggal nem rendelkezik.
12. Komló Város Önkormányzata, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék,valamint
Mecsekpölöske és Mánfa Község Önkormányzatai tudomásul veszik, hogy a PANNON
Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsában (III. fejezet 1.1. pont) az előzőekben
felsorolt Önkormányzatokat a Kökönyösi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa …
számú határoztában írtak alapján, a képviselője képviseli, Matty Község Önkormányzatát,
Vokány és Kistótfalu Község Önkormányzatát Siklós Város Önkormányzata képviseli a
10/A. és 10/B. pontban írtak alapján.

II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
1. A Társulás célja a Kotv. 89/B. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott szakképzéssel összefüggő
önkormányzati feladatok végrehajtása, ennek érdekében a résztvevő önkormányzatok közgyűlései
és képviselőtestületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes szakképzési feladatok
ellátása érdekében az alábbi feladatokat kívánják társulási formában ellátni:
1.1 A Szakképzés Szervezési Társulás feladatai:
a) az RFKB döntésének megfelelően - a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára
tekintettel meghatározza a Társulás által, illetve a Társulás tagjai által fenntartott iskolákban a
szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát,
b) a 4.3.- 4.4. alpontokban felsorolt Intézmények szakmai programja tekintetében egyetértési
jogot gyakorol a pedagógiai programok jóváhagyásánál,
c) 2012. évben felosztja a Társulásnak az OTP Banknál vezetett bankszámlájára 2011.
december 31. napjáig beérkező szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegét.
d.)képviseli a Társuló Önkormányzatok és a Társulásban résztvevő Intézmények érdekeit a
RFKB-nak a szakképzés fejlesztésére vonatkozó döntéseinek meghozatala előtt, különös
tekintettel a döntéstervezeteknek a településfejlesztési koncepcióban rögzített terület-és
településfejlesztési vonzataira, annak érdekében, hogy a társuló Önkormányzatok közösen
keressék a lehető legoptimálisabb megoldásokat a szakképzés területén, a munkaerő-piaci
igények mind teljesebb kielégítése, az ésszerű decentralizáció, a végzős tanulók
munkavállalási lehetőségeinek és a kistérségi sajátosságok szerves beépítése érdekében.

e) A Társulás a Kotv. 89/B. § (4) bekezdésében írtak szerint, létesíthet és fenntarthat szakiskolát,
szakközépiskolát és kollégiumot, részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés
megszervezésében, működtetheti – a szakképzés terén – a pedagógusok állandó helyettesítési
rendszerét és az utazó szakember hálózat rendszerét.
f) A Társulás szakfeladat számait a társulási megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza..
1.2.A Társulás tagjai tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Kotv. 102. § (2) bekezdés c) és f)
pontjában rögzített fenntartói irányítási jogosítványaikat az Intézményfenntartók a jelen társulási
megállapodás II. 1.1. pont a) és b) alpontjaiban írtak szerint gyakorolják.
1.3. A Szakképzés Szervezési Társulás további feladatai:
a) A Társulás az általa ellátott feladatokhoz önálló fejlesztési tervet készít. A fejlesztési terv
elkészítésénél alkalmazni kell a Kotv. 88. § (1) bekezdésében foglaltakat. A Társulás a
területén működő helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével a
szakképzési feladatok megszervezéséhez szükséges fejlesztési tervet készít.
b) A Társulás a Kotv. 89/B. § (3) bekezdése alapján jogosult közoktatási megállapodást vagy más
megállapodást kötni. A Kotv. 89/B. § (12)–(13) bekezdéseiben írtak alapján a közoktatási
intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási intézmény, a nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartó megállapodást köthet a Társulással a feladatok közös
megszervezésére. A létrejövő megállapodás előfeltétele, hogy az érintett vállalja, hogy a
szakképzés megszervezésénél figyelembe veszi a szakképzés fejlesztési irányára és
beiskolázási arányára vonatkozó döntéseket, így elfogadja, hogy a Társulás által
meghatározottak figyelembevételével határozza meg a szakképzési évfolyamokon indítható
osztályok számát. A megállapodás megkötésének további feltétele, hogy a nem
önkormányzati intézményfenntartó vállalja, hogy a fizetési kötelezettségeket az alapító
Intézményfenntartókra megállapított szabályok szerint teljesíti.
c) Pályázatok benyújtása a Társulás működési körébe tartozó szakképző intézmények
hatékonyabb működési feltételeinek biztosítása, a rugalmas, a munkaerő-piaci igényekhez és
fejlesztési lehetőségekhez keretet biztosító intézményi struktúra kialakítása, és a takarékos,
ugyanakkor hatékony működés és eredményes képzési tevékenység megvalósítása
érdekében. A pályázati eljárás szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

III.
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
A Társulás szervei:
1.1. A Társulási Tanács: tagjainak száma 4 fő, figyelemmel ezen megállapodás I. fejezet 10A10/B. és a 11. és a 12. pontjában írtakra.
1.2. Az elnök és az elnökhelyettes: a Társulási Tanács a tagjai sorából választja meg.
1.3. A Pénzügyi Bizottság:
tagjainak száma: 4 fő, amelynek tagjait - egy-egy fő közgazdász végzettségű szakember
személyében - a Társuló Önkormányzatok közgyűlései, illetve képviselőtestületei delegálják és
a Társulási Tanács hagyja jóvá. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül minősített
többséggel a Társulási Tanács választja meg.
A Bizottság feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének ellátása.

1.4. A Szakképzési és Koordinációs Bizottság
tagjainak száma: 4 fő, amelynek tagjait - egy-egy fő szakképzéssel foglalkozó szakember
személyében - a Társuló Önkormányzatok közgyűlései, illetve képviselőtestületei delegálják és
a Társulási Tanács hagyja jóvá. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül minősített
többséggel a Társulási Tanács választja meg.
A Bizottság feladata: Összehangolja és egyezteti az Intézményekkel az indítandó szakképzési
osztályok számát, javaslatot készít a Társulási Tanácsnak a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési
támogatás) összegének felosztására, a szakképzési kapacitások hatékonyabb működtetése
érdekében javaslatokat készít a Társulási Tanácsnak a szakképzési feladatok fejlesztési
irányaira, információt nyújt a Társult Önkormányzatok által fenntartott intézményeknek a
feladatellátás folyamatáról és eredményéről, szakmai napokat szakmai konferenciákat szervez,
és az egyeztető fórum szerepét tölti be a szakképzési feladatok végrehajtása során az
Intézményfenntartó önkormányzatok közötti esetleges viták elintézésében.
1.5. A Munkaszervezet:

létszámát a Társuló Önkormányzatok 2010. július 1-től 3,00 főben
határozzák meg, a Munkaszervezet létszámának módosítására a Társulási
Tanács javaslata alapján a Társulási Tanács Elnöke tesz javaslatot a
Társuló Önkormányzatok közgyűlései ill. képviselőtestületei felé.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
A Társulási Tanácsban az intézményfenntartókat a társult önkormányzatok Közgyűlése, illetve
képviselőtestületi által delegált helyi önkormányzati képviselő képviseli, a Társulás tagja az általa
választott képviselőt visszahívhatja. A Társulási Tanácsba Komló Város Önkormányzata,
Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mánfa, Vokány, Kistótfalu és
Matty Község Önkormányzata képviselőt nem delegál, ezen megállapodás I. fejezet 10/A.-10/B.
és a 11. és a 12. pontban írtak szerint.
A Tárulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a Társuló Önkormányzatok közgyűlése, illetve
képviselőtestületei döntenek.
A Társulási Tanács kizárólagos feladatat és hatáskörei:
1) a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása,
2)

a munkáltatói jogkör gyakorlása a Munkaszervezet vezetője felett,

3) a bizottságok elnökeinek megválasztása,
4) javaslattétel a munkaszervezet létszámának meghatározása,
5) a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása,
6) a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegének felosztása,
7) a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása, és a zárszámadás elfogadása,
8) a Pénzügyi és a Szakképzési és Koordinációs Bizottság ügyrendjének elfogadása.
6. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulási Tanács állapítja meg a
Szervezeti és Működési szabályzatában.
A Társulási Tanács megalakul, ha a társult önkormányzatok képviselőtestülete/közgyűlése/ minősített
többséggel jóváhagyta a megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta
megalakulását és megválasztotta tisztségviselőit.
A Társulási Tanács a döntését az ülésén határozattal hozza.

A Társulási Tanácsban minden delegált képviselőnek 1– 1 szavazata van.
A Társulási Tanács ülésének összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket az elnök,
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy a Társulási Tanács által felhatalmazott képviselő
látja el.
A Társulási Tanács évente legalább 4 alkalommal ülésezik.
Az ülést össze kell hívni:
- ha a Társulási Tanács legalább 2 tagja az időpont megjelölésével kezdeményezi;
- a társulás bármely tagjának – a napirendet tartalmazó – indítványára;
- a Kormányhivatal kezdeményezésére.
12. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele - 3 fő - jelen
van.
Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú szavazat
szükséges, de ez nem lehet kevesebb mint a jelenlévő tagok fele.
14. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a következő esetekben:
a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegének felosztása;
a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása és a zárszámadás elfogadása;
zárt ülés elrendelése esetén az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben;
a hatáskörébe utalt vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntés esetén;
a Pénzügyi Bizottság ill. a Szakképzési és Koordinációs Bizottság elnökének megválasztása
esetén.
15. A Társulási megállapodás III. fejezet 5.4. pontjában szabályozott Szakképzési évfolyamon
indítható osztályok számának meghatározásához, továbbá a társulási megállapodás módosításához,
a Társulási Tanácsba delegált összes megválasztott képviselő egyetértő szavazata szükséges. A
minősített többséghez a Társulási Tanácsba az intézményfenntartó önkormányzatok által delegált
(megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges.
16. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt,
elnökhelyettest választ. A Társulási Tanács elnökének és elnökhelyettesének megbízatása a
megbízásától számított három évre szól. Az elnök személyére a gesztor önkormányzat tesz
javaslatot. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. Az elnök és elnökhelyettes
részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
17. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, az Ötv. 17. § (1) bekezdésében írt
tartalmi követelményekre figyelemmel. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács által felhatalmazott
személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és annak a Kormányhivatalhoz 15 napon belül
történő megküldéséről a Tanács elnöke gondoskodik.
18. A Társulás működéséhez szükséges teendőket a Társulás a saját Munkaszervezete útján látja el.
19. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak az általuk képviselt önkormányzatok
közgyűléseinek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről és a társulás tevékenységéről.

20. Az Elnök feladat és hatásköre:
- a Társulás képviselete,
- a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának az ellenőrzése,
- a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése,
- a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) és a társulási hozzájárulás befizetésének
ellenőrzése,
- az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése,
- az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Munkaszervezet vezetője felett,
- javaslatot tesz a Munkaszervezet létszámának módosítására a Társuló Önkormányzatok
közgyűlései ill. képviselőtestületei felé.
21. A Társulás Munkaszervezetének vezetője gondoskodik
biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról.

a Társulási Tanács működésének

22. A Társulás Munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a Társulás
által vállalt projektek menedzselésében és megvalósításának szervezésében.
23. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a
Munkaszervezet vezetője gyakorolja.

IV.
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA
1. A Társulás Munkaszervezetének feladatai:
a) A Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és
javaslattevő teendőket, segíti döntések végrehajtását,
b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés),
c)

nyilvántartja a Társulásnak az OTP Banknál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát,

d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit,
e)

vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit,

f)

a Társulási Tanács döntése alapján javaslatot koncepciót készít, vagy készíttet a szakképzést
érintő fejlesztési programok megvalósításához,

g) a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti a Társulás fejlesztési
programjait,
h) figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és erről tájékoztatja a Társulási Tanács elnökét,
i)

közreműködik és szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez,

j)

intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit,

k) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását,
l)

előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentést,

m) ellátja mindazokat az eseti feladatokat, amelyet a Társulási Tanács a feladatkörébe utal.

V.

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁKODÁSA ÉS ELLNŐRZÉSÉNEK
RENDJE
1. A Társuló önkormányzatok – kivéve Komló Város Önkormányzata, Bodolyabér, Liget,
Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mánfa, Vokány, Kistótfalu és Matty Község
Önkormányzata az I. Fejezet 10/A.-10/B. és a 11.-12. pontokban írtak alapján – az általuk
fenntartott szakképzési intézményekben először a 2008. évi, majd a mindenkori október l-jei
forduló napos közoktatási statisztika (a01T01-es tábla) szerint nyilvántartott szakiskolai,
szakközépiskolai, speciális szakiskolai tanuló összlétszám arányában határozzák meg az általuk
fizetendő vagyoni hozzájárulásuk összegét.
2. A Társuló Önkormányzatok társulási hozzájárulásának évenkénti mértékét - a jelen
megállapodáshoz csatolt 1. sz. Melléklet szerint kiszámított tanulólétszám arányában - a Társulási
Tanács minden évben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30
napon belül állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelyből az
igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó részt a szakképzési pályázatok
előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható.
3. A megállapított társulási hozzájárulás éves összegét negyedévenkénti bontásban, minden
negyedév első hónapjának 10. napjáig kell teljesíteni a Társulásnak az OTP Banknál vezetett
bankszámlájára. Amennyiben a Társult Önkormányzatok az 1. és 2. pontban vállalt fizetési
kötelezettségüket nem teljesítik, úgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a fizetési határidőt
követő 15 napon belül azonnali beszedési megbízás, (inkasszó) benyújtására jogosult.
4. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. A Társulási Tanács a Munkaszervezete útján gondoskodik a Társulás
költségvetésének végrehajtásáról. A Társulás gazdálkodásával, az Intézményfenntartó
önkormányzatok általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási
feladatokat a Társulás alapító okiratában írtak szerint a Társulás mint önálló költségvetési szerv, a
pénzforgalmat bankszámlán kezeli. A pénzfelhasználásról év végén elszámolást készít, melyet
megvitatásra tárgyévet követően, legkésőbb március 1-ig előterjeszt a Társulási Tanács részére.
5. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a befizetett
vagyoni hozzájárulásának mértékét.
VI.
A KIADMÁNYOZÁS ÉS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE
A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a Társulás
kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezetési és Működési
Szabályzatában állapítja meg.
VII.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA ÉS A TÁRSULÁS
MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI
1. A Társulási Megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, Bóly, Siklós, Sásd és Komló
Városok polgármesterei, valamint Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék,
Mecsekpölöske, Mánfa, Vokány, Kistótfalu és Matty Község Önkormányzata polgármesterei írják
alá.

2. A Társulási Megállapodás módosítását, a Társulás megszüntetését bármely intézményirányító
önkormányzat kezdeményezheti. A Társuló Önkormányzat a Társulásból történő kilépési
szándékát legalább egy tanítási évvel korábban köteles bejelenteni a Társulási Tanácsnak.
3. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy a kilépésről a bejelentés
megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
4.

Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig
fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár.

5. A Társulás megszűnésekor az Intézményirányító Önkormányzatok kötelesek egymással elszámolni
úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó
pénzösszeg a befizetett hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás
megszűnésekor a vagyon felosztása és az esetleges közös tulajdon megszűntetése nem történhet
olyan módon, hogy az a Társulásban részt vevő Intézmények szakképzési feladatainak az ellátását
veszélyeztesse.
6. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni
igények kielégítése során, a tagönkormányzatok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak
(későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a szakképzési feladatok ellátását nem
veszélyeztetik. A közös tulajdonnal történő elszámolásig a szakképzési feladatok ellátása
érdekében biztosítják a feladatot ellátó és a feladatot átvállaló önkormányzatok használati jogát. A
tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a
használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Társulás 2008. év július 1. napjától határozatlan időtartamra jön létre. A Társulás mint
költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága által vezetett
nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A társult önkormányzatok az alapító eljárás
lefolytatásával a jelen megállapodás I./7. pontjában írtak szerint Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatát bízzák meg. A Társulás gesztori feladatait 2012. január 1. napjától Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el.
2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Kotv., az Áht., a Ttv., és a Ptk.ban foglaltakat kell figyelembe venni.
3. A Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi „A tanulói létszám számítása
2008.szeptember 1-től című melléklet, és a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó
eredetben csatolt határozatok, továbbá a Társulás módosított szakágazat és szakfeladat számait
tartalmazó 2. sz. melléklet, és a gazdálkodási feladatok ellátására a Társulás és a Pécs Városi
Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet között, 2012. január 1-jei hatállyal megkötött
megállapodás.

Pécs, 2012.

Záradékok és aláírások:
A módosítást elfogadó képviselőtestületi, illetve közgyűlési határozatok száma, és a
polgármesterek aláírásai:
(14 helyi, illetve települési önkormányzat képviselőjének aláírása)
Folytatás a számozott 14. oldalon.
Jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás összesen 1 - 14.
számozott oldalból áll.

Önkormányzat neve
(Képviselő neve)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Páva Zsolt polgármester

Bóly Város Önkormányzata
Hárs József polgármester

Sásd Város Önkormányzata
Székely Szilárd polgármester

Siklós Város Önkormányzata
Dr. Marenics János polgármester

Komló Város Önkormányzata
Polics József polgármester

Matty Község Önkormányzata
Fallerné Knopf Zita polgármester

Bodolyabér Község Önkormányzata
Böröcz Tibor polgármester

Liget Község Önkormányzata
Vargáné Szabó Gabriella polgármester

Határozat
száma

Polgármester
aláírása, P.H.

Magyarhertelend Község Önkormányzata
Ifj. Kovács Gyula polgármester

Magyarszék Község Önkormányzata
Kárpáti Jenő polgármester

Mecsekpölöske Község Önkormányzata
Papp István polgármester

Mánfa Község Önkormányzata
Hohn Krisztina polgármester

Vokány Község Önkormányzata
Mester Mihályné polgármester

Kistótfalu Község Önkormányzata
Taranyi Ádám polgármester

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2012. (II.2.) Kt. határozata
Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködéséhez
kiírt pályázat beadásáról, előkészítéséről
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési,
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével
–
megtárgyalta
a
Magyarország-Horvátország
IPA
Határon
Átnyúló
Együttműködéshez kiírt pályázat beadásáról, előkészítéséről szóló előterjesztést.
1.) A képviselő-testület kijelenti, hogy közös pályázatot kíván benyújtani a
horvátországi Belisce településsel, a „Magyarország–Horvátország IPA Határon
Átnyúló Együttműködési Program” című pályázatra.
2.) A képviselő–testület a projekt önrészére, és annak előkészítéséhez szükséges
költségekre legfeljebb 3.000 eurót, legfeljebb 1.000.000 forint összegben biztosít
a 2012. évi költségvetésben.
3.) A képviselő–testület felkéri a polgármestert, a pályázat benyújtására, valamint
felhatalmazza a projekthez kapcsolódó nyilatkozatok, megállapodások aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős:
Polics József

polgármester

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2012. (II.2.) Kt. határozata
Fehérbot Sportegyesület
helyiség használatba adási szerződésének módosítása
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Fehérbot Sportegyesület helyiség
használatba adási szerződésének módosításával kapcsolatos előterjesztést
1. A képviselő-testület 188/2010. (XII.16.) számú határozatát módosítja és a Komló,
Kossuth L. u. 79. szám alatti Piramisház földszintjén, a komlói 487/2/A/3 hrsz-ú,
349 m2 alapterületű üzletsorban lévő 20,65 m2 nagyságú, 10. sz. helyiséget 2012.
február 1-től határozatlan időtartamra a Fehérbot Sportegyesület (Komló, Berek u.
10/A.) és a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete (7623 Pécs,
Móricz Zs. u. 8.) ingyenes használatába adja.
2. A 188/2010. (XII.16.) számú határozatban felsorolt, a használatba adásra
vonatkozó feltételeket az alábbiakkal egészíti ki:
- A két használó egyesületnek egymás között megállapodást kell kötnie a
helyiség használatáról és a közüzemi díjak viseléséről.
- A használati szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése használókat
egyetemlegesen terheli.
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a használati szerződés módosításáról.
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
dr. Vaskó Ernő
Bogyay László

címzetes főjegyző
városgondnokság intézményvezetője

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
nem lakás céljára szolgáló helyiségre
- MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN mely létrejött egyrészről KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Városgondnokság (7300 Komló,
Tompa M. u. l2. sz., képviseli: Bogyay László intézményvezető) használatba adó,
másrészről a Fehérbot Sportegyesület (adószám: 18323636-1-02, , képviseli: Csonka Attila, sz.:
Komló, 1980.03.08., an.: Orsós Teréz, 7300 Komló, Berek u. 10/A. sz. alatti lakos elnök) 7300
Komló, Berek u. 10/A. alatti székhelyű használatba vevő
továbbá a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete (adószám: 18326691-1-02,
képviseli: Dr. Tóka László, sz.: 1951.10.30., an.: Jakab Julianna, 7632 Pécs, Berek u. 5. sz. alatti lakos
elnök) 7623 Pécs, Móricz Zs. u. 8. sz. alatti székhelyű használatba vevő között az alulírott helyen,
napon és feltételekkel:
1.

Használatba adó használatba vevők használatába adja a Komló Város Önkormányzat
tulajdonában álló, Komló, Kossuth L. u. 79. szám alatti, a komló belterületi 487/2/A/3 hrsz-ú
üzletsoron lévő 10. sz. alatt jegyzett 20,65 m2 alapterületű helyiséget iroda céljára.

2.

Használatba vevők a helyiség használati jogát Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének 188/2010. (XII.16.) sz. és ……../2012. (II.3.) sz. határozatai alapján szerezték.

3.

A használati jogviszony kezdete 2012. február 01., mely időszaktól terheli használókat
közüzemi díj fizetési kötelezettség. A képviselő-testület a használati díj fizetésétől
méltányosságból eltekint. A közüzemi díjakat a két használó szervezetnek – az egymás közötti
megállapodás alapján – közösen kell vállalnia.

4.

A használati szerződés határozott időre – meghatározott feltétel bekövetkeztéig - szól.
A Képviselő-testület a használatba adásról arra a körülményre tekintettel is döntött, hogy a
helyiség bérbeadására meghirdetett liciteljárások eredménytelenek voltak. Elrendelte azonban,
hogy a használati szerződés évenkénti felülvizsgálata mellett, amennyiben bérbeadásra
vonatkozó kérelem érkezik harmadik személytől, azt a kérelmet döntés végett a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Az Önkormányzat a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket bérbeadás útján hasznosítja, ezért
ilyen irányú kérelem esetén a bérbeadás útján történő hasznosítás elsőbbséget élvez. A
bérbevevésre vonatkozó igény nem szünteti meg automatikusan ezt a használati szerződést,
azonban ilyen igény esetén a Képviselő-testület a díjfizetés nélküli használati jogot
megszüntetheti és mivel a szerződés e feltétel bekövetkeztéig szól, használatba vevők
elhelyezésre (cserehelyiségre) nem tarthatnak igényt.
Használatba vevők kijelentik, hogy ezeket a feltételeket elfogadják és ezek tudatában kötik meg
a használati szerződést. Kötelezik magukat, hogy amikor a Képviselő-testület döntése szerint a
használati joguk megszűnik, a testület által meghatározott időpontban a helyiséget elhelyezési
igény nélkül kiürítik.

5.

Használatba adó a helyiséget leltárral korábban már átadta használatba vevőknek.

6.

Használatba vevők nem követelhetik használatba adótól, hogy a helyiséget a benne folytatni
kívánt tevékenységnek megfelelően alakítsa, felszerelje, ill. berendezze. A tevékenység
folytatásához szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése használatba vevőket terheli.

7.

Használatba vevők kötelesek a helyiségben, ill. az ott folytatott tevékenység során a tűzvédelmi,
munkavédelmi, környezetvédelmi előírásokat betartani, az ezzel kapcsolatos költségeket viselni.

8.

Használatba vevők kötelesek fizetni a közüzemi díjakat: a víz - és csatornadíjat, áramdíjat,
távfűtés (melegvíz) díját, és külön szerződés alapján a szemétszállítási díjat. (Beleértve az ÁFÁt és a rendelkezésre állás díját is.) A szemétszállítási díj és a távfűtés díjának viselésére
használók kötelesek a szolgáltatókkal szerződést kötni, a többi közüzemi díjakat használatba
adó számlázza tovább használóknak. Év közben átalányként számlázza és azt a tárgyhó 15.
napjáig kötelesek használók megfizetni. Évente egyszer a mért fogyasztás alapján elszámol
használatba adó és a leolvasott (mért) adatok alapján számolja ki a következő átalány alapjául
szolgáló fogyasztást.
A közüzemi díjak fizetésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül és ugyanolyan
jogkövetkezményekkel jár, mint bérlők esetén a bérleti díj fizetésének elmulasztása.

9.

Használók a helyiségbe más személyt csak a használatba adó írásbeli hozzájárulásával
fogadhatnak be. A helyiség használati jogát nem ruházhatják másra, vagy cserélhetik el.

10.

A szerződés megszűnik, ha használóknak a helyiségben végzett tevékenységéhez szükséges
engedélyét visszavonták vagy azt ő maga visszaadta, illetőleg ha az egyesület megszűnik.
Használók ezt használatba adónak haladéktalanul bejelenteni kötelesek.

11.

A határozott időtartamra (feltétel bekövetkeztéig, v. fennállásáig) kötött használati szerződést
felmondhatja használatba adó, ha használók a közüzemi díjakat a fizetésre megállapított
időpontig nem fizetik meg, vagy magatartásukkal egyébként – a bérlőkre megállapított – az
l993. évi LXXVIII. törvény 24.§ (l) bek. b-d.) pontjai szerint felmondási okokat valósítanak
meg.

12.

Használók kötelesek gondoskodni:
·

a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről,

·

a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védő (elő)tető, ernyős
szerkezet, a biztonsági berendezések karbantartásáról,

·

a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg
cseréről,

·

az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő
kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben,

·

a használó tevékenységével összefüggésben az épület, továbbá a közös használatra

·

szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, a keletkező nem
háztartási szemét elszállításáról, a központi- és helyi köztisztasági rendeletekben
foglalt kötelezettségek végrehajtásáról.

13.

Használók a helyiséget az átadáskori állapotban és felszereltséggel kötelesek a használati
jogviszony megszűnésekor használatba adónak visszaadni.

14.

Használók jelen szerződésből eredő kötelezettségekért egyetemlegesen felelősek.

15.

A szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az l993. évi LXXVIII. tv. és a 17/2011.
(VI.24.) Ökr. sz. rendelet szabályai irányadók.

Komló, 2012. február 1.

...........................................
használatba adó
részéről

...........................................
használatba vevő
részéről

............................................
használatba vevő
részéről

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2012. (II.2.) Kt. határozata
Rádió 1-gyel kötendő
közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális,
ifjúsági és sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság
véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a Rádió 1-gyel kötendő
közszolgálati keretszerződésben foglaltakat.
1.

A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat és a Mambó Rádió
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( Rádió 1) között kötendő közszolgálati
együttműködési keretszerződést. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2012. február 01. napjától 2013. január 31. napjáig tartó határozott
időtartamra szóló szerződést aláírja.

2.

A képviselő-testület a szolgáltatásért 300.000.- Ft + ÁFA/év díjat fizet,
fedezetét a 2012. évi költségvetés keretében az önkormányzati igazgatás
szakfeladat reklám és propaganda kiadásainak terhére biztosítja.
Határidő: a szerződésben foglaltak szerint
Felelős:
Polics József
polgármester
K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KÖZSZOLGÁLATI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 7624 Pécs, Hungária út 53/1. sz.
Cégbejegyzési szám: 02-09-066719
Adószám: 11930750-2-02
Számlaszám: MKB 10300002-24619987-00003285,
képviselő: Fodor József ügyvezető igazgató,
- továbbiakban, mint Rádió 1 -,
másrészről
Komló Város Önkormányzata
Székhely: 7300 Komló Városház tér 3.
Cégbejegyzési szám: ………………..
Adószám: 15331524-2-02
Számlaszám: 1173063-15331524
Képviselő: Polics József polgármester
továbbiakban, mint Megrendelő
Rádió 1 és a Megrendelő együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek,
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
I.
A szerződés tárgya
1. A jelen szerződés alapján, annak 2012. február 01. napjától 2013. január
31. napjáig tartó határozott időtartama alatt a Rádió 1 hír és közéleti
műsoraiban elhangzásokat sugároz (továbbiakban együttesen: elhangzások) a
Rádió 1 Komló (99,4 Mhz) frekvenciáján, a Megrendelő pedig sugárzási díj
megfizetésére köteles.
2. A sugárzásra szánt elhangzások nem sérthetnek jogszabályt, etikai normát vagy
rádiós szakmai szokásokat, és nem téveszthetik meg a hallgatót olyan
értelemben, mintha az elhangzás a Rádió 1 saját műsora, illetve saját közleménye
lenne.
3. A Rádió 1 kötelezettséget vállal az elhangzások technikailag megfelelő
sugárzására.

4. Ha harmadik személy jogsértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva a
hanganyag sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését kéri, a Rádió 1
erről haladéktalanul értesíti Megrendelőt és egyeztetést kezdeményez. Ha a
jogsértés vitatott, a Rádió 1 a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottságától vagy
az Önszabályozó Reklám Testülettől szakmai állásfoglalást köteles kérni, amelyet
Megrendelő is köteles elfogadni.
II.

A szerződés létrejötte, teljesítés
1. Rádió 1 vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt jelen szerződésben
rögzített feltételek szerint hír- és magazinműsoraiban hangagyagokat sugároz a
Rádió 1 Komló (99,4 Mhz) adásában, Megrendelővel előre egyeztetett módon, az
alábbiak szerint:

„Tekintettel arra, hogy Komló Város Önkormányzata számára kiemelten fontos a komlói lakosok,
választópolgárok pontos, hiteles és naprakész tájékoztatása, a Rádió 1 vállalja, hogy hír és közéleti
műsoraiban kiemelten foglalkozik a Komló Város Önkormányzatával kapcsolatos eseményekkel,
történésekkel. Annak döntéseiről folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat. A Rádió 1 beszámol
Komló Város Önkormányzatának sajtótájékoztatóiról, valamint sajtóközleményeit a hallgatókkal
ismerteti. A Rádió 1 rendszeres tájékoztatást nyújt Komló Város Képviselő testületének és
Szakbizottságainak munkájáról.
A Rádió 1 igény szerint, akár heti rendszerességgel műsoridőt biztosít Komló Város
Önkormányzata részére (alkalmanként maximum 5 perc időtartamú blokkban) a Komlói Mozaik
című közszolgáltató magazinműsorban, hetente szombaton 11.00 óra és 12.00 óra között.
Ebben a műsorban lehetőség nyílik a Komló Város Önkormányzata által megjelölt, javasolt téma
bővebb kifejtésére stúdió-, vagy telefonbeszélgetés formájában. A műsorban nem feltétlenül
Komló Város Önkormányzata szerepel, ám a témára a Megrendelő képviselője tehet javaslatot.
Amennyiben Megrendelő nem él javaslattételi jogával, úgy a Rádió 1 jogosult témát választani.

2. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, annak keretén belül
mindösszesen önköltségi áron 300 000,- Ft + ÁFA, azaz Háromszázezer
forint + ÁFA összeget fizet a fenti elhangzásokért.
A Rádió 1 vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt Komló Város
Önkormányzata egyéb rádiós megjelenéseinek (lakossági felhívások,
kereskedelmi jellegű üzenetek, hirdetések) árát - aktuális tarifáihoz képest 80%-os kedvezménnyel garantálja.
3. Amennyiben Rádió 1 a hanganyagok sugárzását: vis maior, a műsorszórás kiesése
vagy műsorváltozás miatt nem tudja biztosítani, azonos kategóriájú sugárzási
lehetőséget ajánl fel Megrendelő részére, és azt Megrendelővel egyeztetett
időpontban teljesíti. Ezt Megrendelő csak akkor utasíthatja vissza, ha bizonyítja,
hogy a sugárzáshoz már nem fűződik érdeke. Ebben az esetben az esetleg már
kifizetett sugárzási díjat a Rádió 1 visszatéríti, ezt meghaladóan azonban
kártérítéssel nem tartozik.
4. Megrendelő vállalja, hogy a hanganyagok sugárzásának ellenértékét a jelen
szerződésben foglaltak szerint megfizeti Rádió 1 részére.
5. A szerződés tartalmazza a gyártási költségeket is.

6. A hanganyagok kizárólag a Megrendelő saját reklámozására használhatóak fel.
7. Rádió 1 műszaki hiba felmerülése, vagy a spotbeosztás telítettsége esetén a
megjelenések elhelyezése változtatásának jogát fenntartja.
III.
Sugárzási díj, Fizetési feltételek
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt hanganyagok
sugárzásának fizetendő díja mindösszesen 300 000 Ft + ÁFA, azaz
Háromszázezer forint + ÁFA.
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Rádió 1 jogosult jelen szerződés hatálya alatt a
III./1. pontban szereplő összeg 1/12-ed részét minden megkezdett
tárgyhónap 08. napjáig kiszámlázni a Megrendelő részére, melyet Megrendelő
a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) napon belül köteles megfizetni Rádió 1
részére, Rádió 1 bankszámlájára történő utalás útján.
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy késedelmes fizetés esetén Rádió 1 jogosult a
késedelem napjától a kiegyenlítésig késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi
kamat mértéke évi 20 %.
IV.
A szerződés időtartama és megszűnése
1. Jelen szerződést Szerződő Felek határozott időtartamra kötik, amely 2012.
február 01. napján lép hatályba és 2013. január 31-ig tart azzal, hogy
aláírására az alul jegyzett napon kerül sor.
2. Ha Szerződő Felek bármelyike a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit súlyosan megszegi, és azt írásbeli figyelmeztetés ellenére sem
teljesíti, úgy a másik Szerződő Fél jogosult azonnali hatállyal, a másik Szerződő
Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani.
Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik Rádió 1 részéről, ha Rádió 1 a
jelen szerződés szerinti sugárzási kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti.

Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik Megrendelő
részéről, ha a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek határidőre
nem tesz eleget.

V.

Egyéb rendelkezések
1. Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján
kísérlik meg rendezni, amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a peres útra a
pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi
Bíróság illetékességét kötik ki.
2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,
Médiatörvény, Sajtótörvény és a Rádió Általános Szerződési Feltételei vonatkozó
rendelkezései az irányadóak. Jelen szerződés melléklete a szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Komló, 2012. január 31.

Mambó Rádió Kft.
képviseli: Fodor József
ügyvezető igazgató

Komló Város Önkormányzata
képviseli: Polics József
polgármester

A MŰSOR SZERKEZETE

1. sz. melléklet

A „Komlói Mozaik” c. közérdekű szolgáltató magazin műsor minden szombaton délelőtt
11.05-12.00 óra között hangzik el a Rádió1 Komló frekvenciáján. A műsor bruttó adásideje
55 perc. Az óra zenei és szöveges műsorelemekből áll össze. A műsor általában 6 témát
dolgoz fel, emellett zárásként a hallgatók felvetéseit, programajánlatokat, vagy műsorvezetői
jegyzetet hallhatunk benne.
Egy műsor óra felépítése:
A magazinműsor szignállal kezdődik, majd elmondjuk, hogy milyen témákkal foglalkozunk
az előttünk álló 55 percben. Az egyes témák között zenei átvezetés hallható.
A műsor első félórája általában három témát dolgoz fel.

Az I. téma általában a helyi közélettel kapcsolatos. Az első téma feldolgozása rövid
helyzetismertetéssel kezdődik, a műsorvezető néhány mondatban vázolja az alapszituációt
(pl.: összevonták a szakiskolákat Komlón). Ezek után lehetőségeinkhez mérten a téma
legilletékesebb személyeit (pl. iskolák vezetőit, önkormányzat illetékeseit, tanárokat,
tanulókat) próbáljuk megszólaltatni (ha sikerül élőben, ha nem telefonon keresztül).
A II. téma általában a helyi egészségügyi, helyi oktatási, vagy környezetvédelmi hírt (pl.
Zöldfolyósó a Mecsekfalui út mentén) dolgoz fel. A téma feldolgozásakor rövid híreket
olvasunk fel, illetve rövid interjúk hallhatók az adott terület illetékeseivel (pl. rövid hírcsokor
a helyi egészségügyről)
A magazinműsor III. témája egy-egy fontosabb helyi közéleti vonatkozású hírt, eseményt
dolgoz fel, vagy ilyen témakörben illetékes helyi közéleti személyiséget szólaltat meg (pl.
Polgármesteri Beszámoló, helyi önkormányzati események).
A műsor második félórájában is több témát érint a szerkesztő.

A IV. téma általában a helyi kultúra jegyében készül (pl. helyi színházi események, helyi
kulturális rendezvények, koncertek, fesztiválok egyéb kulturális programok beszámolói) (pl.
Nívódíjas a Súgólyuk Színház).
Az V. téma általában a sport világából emel ki egy-egy fontosabb helyi vonatkozású hírt,
eseményt (pl. Czukor Zoltán Komlói gyalogló az Olimpián). Ebben a blokkban rövid
hírösszefoglalót illetve rövid riportot interjút szerkesztünk.
A magazin utolsó VI. témája általában a hallgatók felvetései alapján dolgoz fel egy-egy
helyi vonatkozású hírt. A rádió hallgatói folyamatosan betelefonálnak, SMS-t küldenek a
műsor alatt a legérdekesebb helyi vonatkozású hírt, eseményt, véleményt dolgozza fel a
műsor ezen része. Ebben a blokkban időnként műsorvezetői jegyzeteket is hallhatnak a
hallgatók. Ebben a műsor szerkesztője állítja össze szubjektív véleményét a hét legfontosabb
témájával kapcsolatban. A magazin zárásaképpen igyekszünk a hét hátralévő részére és a jövő
hétre programajánlatokat adni a városban zajló kulturális, sport és szabadidős programokról.
A fenti témák száma és elhelyezése a magazinon belül attól is függ, hogy egy adott téma
kapcsán milyen terjedelemben készülnek hanganyagok, vagy stúdióbeszélgetések. Adott
esetben előfordulhat, hogy a magazin kevesebb témát (pl. csupán 3-4 témát) dolgoz fel, de
azokat hosszabb verzióban. Ezáltal még alaposabban körbejárhat egy-egy hírt a szerkesztő.
Törekszünk a pártatlan és hiteles tájékoztatásra. A rövid interjú végén összefoglaljuk az
újonnan megtudott információkat és vázoljuk az esetleges jövőbeni lehetőségeket (ez az
aktuális műsorvezető, hírszerkesztő felelősségteljes feladata)
A hiteles és pártatlan tájékoztatás érdekében igyekszünk egy-egy adott témában a különböző
(esetleg egymásnak ellentmondó) felek mindegyikét megszólaltatni.

ADÁSMENET
·
·
·
·
·
·
·

Bejelentkezés, műsorismertetés
Téma I. (általános helyi közéleti)
Téma II. (egészségügyi, szociális, környezetvédelmi, oktatási)
Téma III. (általános helyi közéleti)
Téma IV. (közéleti kulturális)
Téma V. (általában sport, vagy szabadidős téma)
VI. Műsorzárás (programajánló, műsorvezetői jegyzetek, hallgatói vélemények)

A MŰSOR HELYE ÉS SZEREPE A RÁDIÓ HETI MŰSORRENDJÉBEN
A Rádió1 Komló magazin műsorának összeállításakor a hallgatói felmérések játszottak
meghatározó szerepet. A délelőtti és a koradélutáni órák a rádió leghallgatottabb műsorórái.
Ilyenkor a hallgatók elsősorban a gyors információk, a legfontosabb hírek és természetesen a
jó zenék miatt kapcsolják be a rádiót. A Rádió1 Komló szombat délelőttre tervezett közérdekű
magazin műsora mindhárom elemet tartalmazza, így a lehető legszélesebb körben elégíti ki a
hallgatók rádióval szemben elvárt igényeit. Napközben a rádió elsősorban zenei műsorokat
sugároz, kis mértékben foglalkozik kulturális, gazdasági, vagy politikai hírekkel. A koraesti
órákban azután a rádió tovább erősíti a zenei formátumát
Hétvégén a rádióhallgatási szokásoknak megfelelően már olyan műsorokat sugároz a rádió,
amelyek hosszabb időtartamra vonzzák a hallgatókat a készülékek elé. Így lelassul a napi
zenei program és a rádió átmegy csevegő stílusba. A rádió ezekre az órákra szerkesztette
magazin sávját.
A szombat délelőtt az az időpont, amikor a Rádió1 Komló hallgatói célcsoportja nem csupán a
zenék miatt hangol a csatornára, ilyenkor nagy számban hallgatják a rádiót autóban bevásárló
körútjukon, vagy valamely hétvégi szabadidős program keretében. Mivel jobban figyelnek a
hallgatók az információkra ezekben a műsorsávokban, így kedvezőbb háttért teremthet a
program a közszolgálati témák beillesztésére.
A hallgatók ebben a műsorsávban jobban ráérnek betelefonálni, s ugyanakkor figyelmesebben
hallgatják a kedvenc zenei csatornájukat. A 11 óra és 12 óra közötti időszakban a tehát a
Rádió1 Komló adását elsősorban információs jellege miatt állítják be rádiójukon a hallgatók,
így a műsor heti műsorszerkezeten belüli elhelyezéséhez ez adott támpontot.

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2012. (II.2.) Kt. határozata
Komló város 2012. évi rendezvénynaptára
A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, valamint az oktatási, kulturális,
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembe vételével – a Komló város 2012.
évi rendezvénytervéről szóló előterjesztést megtárgyalta.
1. A képviselő-testület a Komló város 2012. évi rendezvénytervét és a programok
megrendezését az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
2. A képviselő-testület a 2012. évi városi nagyrendezvények szervezési
felelőseként Horváth Lászlónét a Közösségek Háza igazgatóját jelöli ki,
koordinálásával Simon Andrásné marketing-ügyintézőt bízza meg.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény-naptár városi
honlapon történő megjelenéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József

polgármester

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

2

1. sz. melléklet
2012. évi TERVEZETT RENDEZVÉNY-NAPTÁR

1

PROGRAM
IDEJE
HÓNAP
NAP
Január 16-22.

2

Január

Sorsz.

PROGRAM
MEGNEVEZÉSE

PROGRAM JELLEGE : pl.:
fesztivál, falunap, gyermekprogram,
ünnepség, sport, egyéb stb.

A Magyar Kultúra
Hete

Kiállítás, színházi műsor, táncház

Összejövetel

Újévi jókívánságok versben és
prózában
A Komlóra betelepülő németek tört.
A tudatos élet

HELY/Helyszín
SZERVEZŐ INTÉZMÉNY
/települések
NEVE CÍME, TEL.SZÁMA, Emegnevezése és a
mail, Honlap címe
konkrét helyszín /
Közösségek Háza Közösségek Háza
Színház
Komló, 48-as tér 1.
khkomlo@hu.inter.net
komloiszinhaz@khszinhaz.hu;
www.khszinhaz.hu
Komló Város Önkormányzat
Nyugdíjas
József Attila Városi Könyvtár és
Könyvbarát Kör
Muzeális Gyűjtemény Komló,
Könyvtár
Városház tér 1.
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
komloikonyvtar.hu
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Január 4.
Indulás:7.45kor

Túra az
egészségünkért – A
tél szépségei

túra

Találkozó a
buszpályaudvaron

4

Január 20.
18:00

Szalagavató

ünnepség

Színház

Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Nagy László Gimnázium
Komló, Alkotmány u.2.
Tel:482/367
e-mail: gimnazium@nagylaszlokomlo.sulinet.hu
www.nagylgimn.hu

3

5

Január 20.
17 óra

Örökségünk –
délutáni diskurzus

Szépségek és értékek világunkban
(vetítéses előadás)

Közösségek Háza

6

Január 27.

„Virágos Komló
2011.” városszépítő
mozgalom éves
értékelése.
„Virágos Komló
2012” városszépítő
mozgalom indítása
és év indítás
Szalagavató
ünnepély

Szakmai és értékelő találkozás

szalagtűzés, 11. osztályosok és a
végzősök műsora

Színház

Komló. Német
Klub

7

Január 27.
17 óra

8

Január 27.
19 óra

Szalagavató bál

bál

Sikonda Wellness
Hotel étterme

9

Január 28.
Indulás: a 7.35kor

A „csengőkő”
felfedezésére
(Mecsek Egyesület)

túra

Indulás: a 7.35-ös
mekényesi busszal

Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Komlói Nyugdíjas Egyesület és A
Magyar Vöröskereszt Komlói
szervezete
Fóris Zoltán
honismeretkomlo@freemail.hu
„Kökönyösi Oktatási Központ”
Szakközépiskola
7300 Komló Alkotmány u.2.
www.kook-szki.hu
info@kook-szki.hu
„Kökönyösi Oktatási Központ”
Szakközépiskola
7300 Komló Alkotmány u.2.
www.kook-szki.hu
info@kook-szki.hu
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437

4

10

Február 1.
Indulás: 7.20kor

Túra az
egészségünkért –
Barangolás téli
tájban

túra

Buszpályaudvar

11

Február 3.

Idegen-nyelvi est

fesztivál jellegű

Gimnázium

12

Február 03.

75 éves Bányász
Fúvós Zenekar
jubileumi koncertje

Bányászhagyományok ápolása
Jubileumi hangverseny

Közösségek HázaSzínház

13

Február 09.

Hevesy György
területi kémia
verseny

verseny

Komló
Felsőszilvási
Általános Iskola

14

Február 11.

Farsangi bál

Iskolai farsangi program

Komló, Gagarin u.4

15

Február

Farsang

Óvodai farsangok

Tompa,
Mecsekjánosi és
Hunyadi
Óvodákban

Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Nagy László Gimnázium
Komló, Alkotmány u.2.
Tel:482/367
e-mail: gimnazium@nagylaszlokomlo.sulinet.hu
www.nagylgimn.hu
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Komló, 48-as tér 7.
72/482-183
erkelferenckomlo@gmail.com
Szilvási Nevelési-Oktatási
Központ Felsőszilvási Általános
Iskola
7300. Komló Május 1.u.13.
fszilvas.titkar@gmail.com
Kenderföld-Somági Általános
Iskola és Óvoda Komló, Gagarin
u. 4.
www.kenderfoldiiskola.hu
581-456
Kenderföld-Somági Általános
Iskola és Óvoda Óvodai
Intézményegysége
481-305

5

16

Február 11.

II. Komló Városi
Kolbásztöltő verseny

Közösségek játékos vetélkedése

Komló-KÖOK.
Szakiskola ebédlő

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Musitz Béla
honismeretkomlo@freemail.hu
KÖOK Gagarin Általános Iskola
7300 Komló, Fürst S. u. 1.
iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu

17

Február 15.
14 óra

Montágh Imre
szépkiejtési verseny

Szépkiejtési verseny

Gagarin Általános
Iskola

18

Február 16.
14 óra
5. évfolyam

Kistérségi
matematikaverseny

matematikaverseny

Gagarin Általános
Iskola

KÖOK Gagarin Általános Iskola
7300 Komló, Fürst S. u. 1.
iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu

19

Február 17.
17.00 óra

Örökségünk –
délutáni diskurzus

Szépségek és értékek világunkban
(vetítéses élménybeszámoló)

Közösségek Háza

20

Február 17.
14 óra

Zrínyi Ilona
matematikaverseny

verseny

Kodály Zoltán
Ének-zenei
Általános Iskola és
Óvoda

21

Február 18.
Találkozó:
7.45-kor

Kirándul a család –
Medvehagyma
bújócska

túra

buszpályaudvar

22

Február 19.
Indulás: 9.30kor

A mecseki erdő télen

túra

Buszpályaudvar

Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola és Óvoda
Komló, Templom tér 2.
komlo.kodaly@gmail.com
www.komlokodaly.hu
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
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23

Február

24

Február 24.

25

Március 02.

Kiállítás

Bemutatkoznak a Kökönyösi Oktatási
Központ középiskolái

Összejövetel

A Balassi Kard Díj 2012. évi
kitüntetettje

Komlói Honismereti
és Városszépítő
Egyesület éves
közgyűlése
Baranya Megyei
Zongorista
Növendékek
Találkozója

Víg poéták és farsangi fánk / a Német
Klubban/
Éves közgyűlés

Zongoratalálkozó

Muzeális
Gyűjtemény

Nyugdíjas
Könyvbarát Kör
Könyvtár
Komlóhelytörténeti
Gyűjtemény
Közösségek HázaSzínház

26

Március 3.
Indulás: 7.35kor

Éledő tavasz a KeletMecsekben

túra

Erkel Ferenc
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Buszpályaudvar

27

Március 7.
Találkozó:
7.45-kor

Túra az
egészségünkért –
Ahol a
medvehagyma bújik

túra

Buszpályaudvar

Komló Város Önkormányzat
József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény Komló,
Városház tér 1.
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
komloikonyvtar.hu

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Szakra Elemér
elemersz@freemail.hu
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Komló, 48-as tér 7.
72/482-183
erkelferenckomlo@gmail.com

Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
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28

Március 8.

Kistérségi német
vers- és prózamondó
verseny

verseny

Komló
Felsőszilvási
Általános Iskola

29

Március 10.
Találkozó:
7.20-kor

Horzsa Sándor
Emléktúra –
Kirándul a család

túra

Buszpályaudvar

30

Március 12.
14 óra

matematikaverseny

Gagarin Általános
Iskola

31

Március 13-14.
március 14.
9:30

Kistérségi
matematikaverseny
4. évfolyam
Nagy László Napok
Március 15.-i
ünnepély

vetélkedők,versenyek,dalosverseny
ünnepség,

Gimnázium

32

Március 13-14.

Kazinczy-napok

„Kökönyösi
Oktatási Központ”
Szakközépiskola
7300 Komló
Alkotmány u.2

33

Március 13.
17. óra

A szakközépiskola
bemutatkozó műsora

· tantárgyi, műveltségi,
természettudományos, nyelvi
vetélkedők,
· március 15-i műsor,
· Sulimuri: osztályok közötti
játékos vetélkedő a DÖK
szervezésében
tánc, zene, próza a szakközépiskola
tanulóinak előadásában

Színház

Szilvási Nevelési-Oktatási
Központ Felsőszilvási Általános
Iskola
7300. Komló Május 1.u.13.
fszilvas.titkar@gmail.com
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
KÖOK Gagarin Általános Iskola
7300 Komló, Fürst S. u. 1.
iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu
Nagy László Gimnázium
Komló, Alkotmány u.2.
Tel:482/367
e-mail: gimnazium@nagylaszlokomlo.sulinet.hu
www.nagylgimn.hu
„Kökönyösi Oktatási Központ”
Szakközépiskola
7300 Komló Alkotmány u.2.
www.kook-szki.hu
info@kook-szki.hu

„Kökönyösi Oktatási Központ”
Szakközépiskola
7300 Komló Alkotmány u.2.
www.kook-szki.hu
info@kook-szki.hu
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34

Március 14.

35

Március 23.
17.00 óra

36

Március 31.
Indulás: 8.00
óra

37

Március

38

Április 2.
14 óra

39

Április 03-04.

Városi ünnepség

ünnepély, koszorúzás

Közösségek Háza,
48-as tér

Közösségek Háza, Színház-és
hangversenyterem
Komló,48-as tér1.
kozossegekhaz@khszinhaz.hu
www.khszinhaz.hu
Közösségek Háza
Közösségek Háza és Hétdomb
Szépségek és értékek világunkban
Örökségünk –
Természetbarát Egyesület Komló,
(vetítéses előadás)
délutáni diskurzus
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
túra
Buszpályaudvar
Mecsek Egyesület és Hétdomb
MedvehagymaTermészetbarát Egyesület Komló,
Fesztivál Orfűn
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Komló Város Önkormányzat
Muzeális
Bemutatkozik a Kenderföld-Somági
Kiállítás
József Attila Városi Könyvtár és
Gyűjtemény
Általános Iskola és Óvoda
Muzeális Gyűjtemény Komló,
Városház tér 1.
Nyugdíjas
Ünnepi összejövetel nemzeti ünnepünk
Összejövetel
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
Könyvbarát Kör
előtt.
Könyvtár
Színházlátogatás - Pécs
komloikonyvtar.hu
Kodály Zoltán Ének-zenei
Területi mesemondó
mesemondó verseny
Kodály Zoltán
Általános Iskola és Óvoda
verseny
Ének-zenei
Komló, Templom tér 2.
Általános Iskola és
komlo.kodaly@gmail.com
Óvoda
www.komlokodaly.hu
Diáknap,
gyerekprogram
Szakiskola Komló,
KÖOK Szakiskola
egészségnap
Ságvári u.1.
7300 Komló, Ságvári u. 1.
72/483-190
szakkepzo@nagylaszlokomlo.sulinet.hu
www.nagylaszlo-komlo.sulinet.hu
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Április 4.

Gagarin-nap

bemutatkozó műsor

40

Április 4.

Egészségnap

Iskolai program véradással

41

Április 4.
Találkozó:
7.45-kor

Túra az
egészségünkért –
Gyermekkorom
kedvenc helye

túra

42

Április 7.

Húsvétváró

gyerekprogram

43

Április 11.

Jeles Napok a
népművészetben –
néprajzi vetélkedő

Néprajzi vetélkedő - általános és
középiskolásoknak

44

Április 19.
14 óra

matematikaverseny

45

Április 20

Kistérségi
matematikaverseny
3. évfolyam
Fold napja

Iskolai környezetvédelmi témanap

Színház- és
Hangversenyterem

KÖOK Gagarin Általános Iskola
7300 Komló, Fürst S. u. 1.
iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu
Komló, Gagarin u.4
Kenderföld-Somági Általános
Iskola és Óvoda Komló, Gagarin
u. 4.
www.kenderfoldiiskola.hu
581-456
Buszpályaudvar
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hotel Béke Sziget
belső udvara

Komlói Vállalkozók Klubja
Egyesület, Komlói
Nagycsaládosok Egyesületével
Kispál László, Nyers György
20/214-7440
Erkel Ferenc Alapfokú
Erkel Ferenc
Művészetoktatási Intézmény
Alapfokú
Komló, 48-as tér 7.
Művészetoktatási
72/482-183
Intézmény
erkelferenckomlo@gmail.com
Gagarin Általános KÖOK Gagarin Általános Iskola
Iskola
7300 Komló, Fürst S. u. 1.
iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu
Kenderföld-Somági Általános
Komló, Gagarin u.4
Komló, Hunyadi u. Iskola és Óvoda Komló, Gagarin
u. 4.
Óvoda
www.kenderfoldiiskola.hu
581-456
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46

Április

Német nemzetiségi
Nap az óvodákban

Óvodai gyermekprogram

47

Április 20.
17.00 óra

Örökségünk –
délutáni diskurzus

Szépségek és értékek világunkban
(vetítéses élménybeszámoló)

48

Április 13-14.

Mindenmás
Fesztivál

Alternatív ifjúsági fesztivál (zenei és
kortárs színházi)

49

Április 20. 27.

XVI. Mecseki
Barangolások

Természet- és Környezetismereti
Vetélkedő általános és
középiskolásoknak

50

Április 21.
Találkozó:
7.45-kor

Kirándul a család –
Tavak, halak világa

túra

51

Április 27.

Érettségiző osztályok
Emlékfa ültetése

Emlékfa ültetés

52

Április 28.
Indulás: 7.35kor

Találkozás szászvári
bányászati
emlékekkel

túra

Kenderföld-Somági Általános
Iskola és Óvoda Óvodai
Intézményegysége
481-305
Közösségek Háza
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Közösségek Háza –
Közösségek Háza
Színház
Komló, 48-as tér 1.
khkomlo@hu.inter.net
komloiszinhaz@khszinhaz.hu;
www.khszinhaz.hu
Hidas - völgy
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Komló, 48-as tér 7.
72/482-183
erkelferenckomlo@gmail.com
Buszpályaudvar
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Komló-Eszperantó
Komlói Honismereti és
tér
Városszépítő Egyesület
Musitz Béla
honismeretkomlo@freemail.hu
Buszpályaudvar
Komlói Bányász Nyugdíjas
Szakszervezet és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Tompa,
Mecsekjánosi
Óvodákban

11

53

Április

Muzeális
Gyűjtemény

Kiállítás

Bemutatkozik a Szilvási Nevelési és
Oktatási Központ Óvoda és Általános
Iskola

Könyvtári Hét

Óvodások mesemondó versenye
Rajzpályázat
Bányamanó jelmezverseny

Könyvtár

Könyvtári Hét megnyitója: Vendégünk
Eszes Mária és a Pécsi Művészkör
tagjai.

Nyugdíjas
Könyvbarát Kör
Könyvtár

Összejövetel

Örkény István élete és munkássága születése 100. évfordulóján.
Hagyomány ápolás

54

Április 30.

Májusfa állítás

Komló-Eszperantó
tér

55

Április 30.

IX. Európa–Nap
Déli Kapu Örökség
Fesztivál

Nemzetközi folklór fesztivál

KH – Színház,
Pöndöly Egyesület

56

Május 2.
Találkozó:7.45kor

Túra az
egészségünkért – A
Bánáti bazsarózsa
nyomában

túra

Buszpályaudvar

Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Komló Város Önkormányzat
József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény Komló,
Városház tér 1.
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
komloikonyvtar.hu

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Fóris Zoltán
honismeretkomlo@freemail.hu
Közösségek Háza
Komló, 48-as tér 1.
khkomlo@hu.inter.net
komloiszinhaz@khszinhaz.hu;
www.khszinhaz.hu
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437

12

Erkel Ferenc
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény és 48-as
tér
Hotel Béke Sziget
belső udvara

Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Komló, 48-as tér 7.
72/482-183
erkelferenckomlo@gmail.com
Komlói Vállalkozók Klubja
Egyesület
Kispál László
30/530-6863
Nagy László Gimnázium
Komló, Alkotmány u.2.
Tel:482/367
e-mail: gimnazium@nagylaszlokomlo.sulinet.hu
www.nagylgimn.hu
„Kökönyösi Oktatási Központ”
Szakközépiskola
7300 Komló Alkotmány u.2.
www.kook-szki.hu
info@kook-szki.hu

57

Május 04.

EFAMI nap

Hangszer bemutató

58

Május eleje

Tavaszváró

Zenés, kulturális program

59

Május 5.
11:30

Ballagás

ünnepség

60

Május 5.
10 óra

Ballagás

61

Május 5-6.
Indulás: 7.35kor

Munka-túra a
Vörösfenyő
kulcsosháznál

Munka-túra

Buszpályaudvar

Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437

62

Május 05. 9:00

Ballagás

ünnepség

Szakiskola Komló,
Ságvári u. 1.

KÖOK Szakiskola
7300 Komló, Ságvári u. 1.
72/483-190
szakkepzo@nagylaszlokomlo.sulinet.hu
www.nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Gimnázium

„Kökönyösi
Oktatási Központ”
Szakközépiskola
7300 Komló
Alkotmány u.2

13

63

Május vége

Komló és környéke
bányászainak IV.
találkozója

Bányászhagyományok ápolása

64

Május vége

Komló-i Sörfesztivál

Zenés, kulturális program

65

Május 17-24.

Diákcsere

Neckartenzlingeni diákok
visszafogadása

66

Május vége

Gyermeknap

Óvodai gyermekprogram

67

Május 18.
17.00 óra

Örökségünk –
délutáni diskurzus

Szépségek és értékek világunkban
(vetítéses élménybeszámoló)

68

Május 19.
15.30 óra

Baranya-Tolna
Teljesítménytúra
megrendezése

túra

69

Május 25-28.

Gyalogtúrázók XIX.
Országos
Találkozója

túra

Városház tér

Komló Város Önkormányzat
Komlói Bányász Nyugdíjas
Szakszervezet
Civil szervezetek
Hotel Béke Sziget
Komlói Vállalkozók Klubja
Belső udvara
Egyesület
Kispál László
30/530-6863
Komló, Gagarin u.4
Kenderföld-Somági Általános
Iskola és Óvoda Komló, Gagarin
u. 4.
www.kenderfoldiiskola.hu
581-456
Kenderföld-Somági Általános
Tompa,
Iskola és Óvoda Óvodai
Mecsekjánosi és
Intézményegysége
Hunyadi
481-305
Óvodákban
Közösségek Háza
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
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70

Május

Kiállítás

Bemutatkozik a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola és Óvoda

Összejövetel

Sütő András: Anyám könnyű álmot
ígért.
Kapcsolat a kistérséggel: Kirándulás Kárász pajtamúzeum, Szászvár
Szt.István Közösségi Ház

Muzeális
Gyűjtemény

Nyugdíjas
Könyvbarát Kör
Könyvtár

71

Május 26.

Családi gyermeknap

gyermekprogram

Irinyi-Eötvös utca
közti park

72

Május 27.

Városi
Gyermeknap

Családi- és gyermekprogram

KH – Színház,
CSGYSZ

73

Június eleje

gyermeknap

gyermekprogramok

Hotel Béke Sziget
belső udvara

74

Június 4.

Trianoni évforduló

emlékműsor

75

Június 6.
Indulás: 8.45kor

Túra az
egészségünkért – A
tavak varázslatos
világa

túra

Templom térkopjafánál
Buszpályaudvar

Komló Város Önkormányzat
József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény Komló,
Városház tér 1.
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
komloikonyvtar.hu

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Musitz Béla
honismeretkomlo@freemail.hu
Közösségek Háza
Komló, 48-as tér 1.
khkomlo@hu.inter.net
komloiszinhaz@khszinhaz.hu;
www.khszinhaz.hu
Komlói Vállalkozók Klubja
Egyesület, Komlói
Nagycsaládosok Egyesületével
Kispál László, Nyers György
20/214-7440
Komlói Erdélyi Kör
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437

15

„Kökönyösi
·
Sorversenyek a
Sportcsarnokban diákok, tanárok, az Oktatási Központ”
Szakközépiskola
általános iskolák csapatainak a
7300 Komló
bevonásával, vagy kirándulás
Alkotmány u.2
akadályverseny,
·
Egészségnap: előadások a
szenvedélymentes, egészséges
életmódról, táplálkozásról, reformételkészítés, ételkostóló,
egészségügyi mérések,
elsősegélynyújtás,
·
Fogyatékkal élők iránti
tolerancia kialakítása: a fogyatékkal
élők mindennapjainak szimulációja
és annak gyakorlati kipróbálása
pl. kerekes székes verseny,
csörgőlabda bajnokság, fekete szoba
Iskolai program
Komló, Gagarin u.4

76

Június 13-15.

Egészségmodul

77

Június 14.

Sportnap

78

Június 15

Diáknap

Iskolai program

Komló, Gagarin u.4

79

Június 16

Ballagás

Ünnepély

Komló, Gagarin u.4

„Kökönyösi Oktatási Központ”
Szakközépiskola
7300 Komló Alkotmány u.2.
www.kook-szki.hu
info@kook-szki.hu

Kenderföld-Somági Általános
Iskola és Óvoda Komló, Gagarin
u. 4.
www.kenderfoldiiskola.hu
581-456
Kenderföld-Somági Általános
Iskola és Óvoda Komló, Gagarin
u. 4.
www.kenderfoldiiskola.hu
581-456
Kenderföld-Somági Általános
Iskola és Óvoda Komló, Gagarin
u. 4.
www.kenderfoldiiskola.hu
581-456

16

Zala megye
turistaútjain
(Olajos körút
Bázakerettye)
Lafferton Henrik
Emléktúra

túra

80

Június 15-1617.

81

Június 23.
Indulás. 7.35kor

82

Június
1.8.15.22.29.
péntek

KH nyári sorozat *
5 alkalom

Színházi - és zenei műsorok /KH kert

83

Június

Kiállítás

fálun dáfá

84

Június vége

Vállalkozók
Lobbipartija

Komlói vállalkozók kiállítása

85

Július
1.8.15.22.29.
vasárnap

túra

TópArt Tófesztivál * Koncertek és tánc – műsorok/Sikonda
5 alkalom

Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Buszpályaudvar
Mecsek Egyesület és a Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Közösségek Háza Közösségek Háza
Színház
Komló, 48-as tér 1.
khkomlo@hu.inter.net
komloiszinhaz@khszinhaz.hu;
www.khszinhaz.hu
Komló Város Önkormányzat
Muzeális
József Attila Városi Könyvtár és
Gyűjtemény
Muzeális Gyűjtemény Komló,
Városház tér 1.
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
komloikonyvtar.hu
Jelentkezés a
februári
túragyűlésen

Hotel Béke Sziget
Belső udvara

Komlói Vállalkozók Klubja
Egyesület
Kispál László
30/530-6863

Közösségek Háza Színház

Közösségek Háza
Komló, 48-as tér 1.
khkomlo@hu.inter.net
komloiszinhaz@khszinhaz.hu;
www.khszinhaz.hu
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86

Július 9.

26. Nemzetközi
Ifjúsági
Környezetvédő
Tábort.

tábor

Sikonda

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Fóris Zoltán
honismeretkomlo@freemail.hu

87

Július 4.
Indulás: 8.45kor

Túra az
egészségünkért –
Büdös-kút értékei

túra

Buszpályaudvar

88

Július 7-12.

Kéktúra vándorlás

túra

Óbánya

89

Július 14-21.

Csellengés a Cserhát
és Karancs-Medves
vidéken

túra

90

Július 13-15.

túra

91

Augusztus1.
Indulás: 8.45kor

Dél-dunántúli
Regionális
Természetbarát
találkozó
Túra az
egészségünkértAbaliget kincsei

92

Augusztus 12.

Barangolás a
Baranyaidombságban

túra

Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Mecsek Egyesület és a Hétdomb
Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437

túra

Buszpályaudvar
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93

Augusztus eleje

V. Civil Nap,
Sikondai Nap

Zenei és táncprodukciók

Sikonda

94

Augusztus vége

Kiállítás

Fiatal komlói alkotók bemutatkozása

Muzeális
Gyűjtemény

95

Augusztus
4.11.18.25.
szombat

Street Arts –
Utcazene című
sorozat ÚJ ! 5
alkalom

Szombat esti zenésrendezvények
(ifjúsági alakulatok )

Városház tér

96

Augusztus 20.

Szent István Nap

Családi nap a 48-as téren

KH

97

Szeptember 12.

Komlói Napok *

Szabadtéri műsorok

KH – Színház
Eszperantó tér

98

Szeptember
eleje

Komlói Napok
( Bányászvetélkedő)

vetélkedő

Hotel Béke Sziget
Belső udvara

Civil szervezetek, Sikondai
Részönkormányzat
Dr. Makra Istvánné
30/440-7266,
Simon Andrásné
30/670-4592
Komló Város Önkormányzat
József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény Komló,
Városház tér 1.
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
komloikonyvtar.hu
Közösségek Háza, Színház-és
Hangversenyterem
Komló, 48-as tér 1.
khkomlo@hu.inter.net
www.khszinhaz.hu
Közösségek Háza
Komló, 48-as tér 1.
khkomlo@hu.inter.net
www.khszinhaz.hu
Komló Város Önkormányzata
Közösségek Háza
Komló, 48-as tér 1.
khkomlo@hu.inter.net
www.khszinhaz.hu
Komlói Vállalkozók Klubja
Egyesület
Jégl Zoltán
30/530-6870
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99

Szeptember 1.

Ízek Utcája

főzőverseny

Komló-Eszperantó
tér

100

Szeptember 5.
Indulás: 8.00
óra

Túra az
egészségünkértKözép-Mecsek
kincsei

túra

Buszpályaudvar

101

Szeptember 9.

„Jó szerencsét!” 15
Bányász Emléktúra

emléktúra

102

Szeptember 15.
Találkozó: 8.00
óra

Kirándul a családértékek, emlékek

túra

103

Szeptember 2123.

Barangolás Baja
környékén

túra

104

Szeptember 28.
17.00 óra

Örökségünk –
délutáni diskurzus

Szépségek és értékek világunkban
(vetítéses élménybeszámoló)

Közösségek Háza

105

Szeptember

Komlói Napok

Fiatal komlói alkotók bemutatkozása

Muzeális
Gyűjtemény

Buszpályaudvar

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Bogdán László
honismeretkomlo@freemail.hu
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület és a Komlói Nyugdíjas
Bányász Szakszervezet
Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát Egyesület Komló,
48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Komló Város Önkormányzat
József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény Komló,

20

Összejövetel

Közgyűlés és nyári olvasmányok
Kapcsolat a kistérséggel - kirándulás
Hosszúheténybe

Nyugdíjas
Könyvbarát Kör
Könyvtár

106

Október 01.

Zenei Világnap
Hangverseny

hangverseny

Közösségek Háza Színház

107

Október 3.
Indulás: 7.35kor

Túra az
egészségünkért –
Barangolás őszi
fényben

túra

buszpályaudvar

108

Október 6.

emlékműsor

109

Október 12.
15.00 óra

Emlékezés az Aradi
Vértanúkra
Régi turisták
találkozója

találkozó

Templom térKopjafa
Közösségek Háza

110

Október 13.
Indulás: 7.35kor

Eperjesi Ernő
Emléktúra

emléktúra

Buszpályaudvar

111

Október 20. Kirándul a család-Az
Indulás: 8.10or
öreg fák között

túra

Buszpályaudvar

Városház tér 1.
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
komloikonyvtar.hu

Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Komló, 48-as tér 7.
72/482-183
erkelferenckomlo@gmail.com
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Komlói Erdélyi Kör
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
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112

Október 27-28.

Mecseki
Láthatatlanok
nyomában

Történelmi emléktúra 1956

113

Október

Összejövetel

Kapcsolat a kistérséggel : Vendégünk
Imrő Lajos Mánfáról

Nyugdíjas
Könyvbarát Kör
Könyvtár

Karinthy Frigyes írásai

114

November

Kiállítás

Bemutatkozik a KÖOK Gagarin
Általános Iskolája, Sallai és
Körtvélyesi Óvodája

Muzeális
Gyűjtemény

Illyés Gyula élete és munkássága születése 110. évfordulóján.

Nyugdíjas
Könyvbarát Kör
Könyvtár

Összejövetel

Az újbor ünnepe bordalokkal.
Ökumenikus megemlékezés az I-II.
világháború áldozatairól

Komló,Templom
tér

115

November 1.

Kegyeleti
megemlékezés

116

November 7.
Indulás: 7.35kor

Túra az
egészségünkért

túra

Buszpályaudvar

117

November

Városi alsós
szavalóverseny

verseny

Komló
Felsőszilvási
Általános Iskola

Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Komló Város Önkormányzat
József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény Komló,
Városház tér 1.
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
komloikonyvtar.hu
Komló Város Önkormányzat
József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény Komló,
Városház tér 1.
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
komloikonyvtar.hu

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Szarka Elemér
honismeretkomlo@freemail.hu
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Szilvási Nevelési-Oktatási
Központ Felsőszilvási Általános
Iskola
7300. Komló Május 1.u.13.
fszilvas.titkar@gmail.com
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118

November 11.

Márton nap

felvonulás

Komló
Felsőszilvási
Általános Iskola és
Óvoda

119

November 11.
Indulás: 7.35kor

Emlékezés a már
„Végtelenben
túrázók”-ra

túra

buszpályaudvar

120

November 16.
17.00 óra

Örökségünk-délutáni
diskurzus

Szépségek és értékek világunkban
(vetítéses élménybeszámoló)

Közösségek Háza

121

November 17.
Találkozó:
7.45-kor

Kirándul a családVízi-világ

túra

buszpályaudvar

122

November 22.

Szent Cecília
Hangverseny

Tanári hangverseny

Közösségek Háza Színház

123

November 24.
Indulás: 8.00
óra

Rockenbauer Pál
Emléktúra I.

emléktúra

buszpályaudvar

124

November 26.
Indulás: 9.20 –
kor

Rockenbauer Pál
Emléktúra II.

emléktúra

buszpályaudvar

Szilvási Nevelési-Oktatási
Központ Felsőszilvási Általános
Iskola
7300. Komló Május 1.u.13.
fszilvas.titkar@gmail.com
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Komló, 48-as tér 7.
72/482-183
erkelferenckomlo@gmail.com
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
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125

December 2-4.

Borbála – Napok *

Közkincs gála

Közösségek Háza Szinház

Közösségek Háza, Színház- és
hangversenyterem Komló, 48-as
tér 1.
kozossegekhaza@khszinhaz.hu;
www.khszinhaz.hu
Schaff Anikó 72-482-196
Komlói Vállalkozók Klubja
Egyesület
Jégl Zoltán
30/530-6870
Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület,
Helytörténeti Gyűjtemény, Komló
Város Önkormányzat
Szarka Elemér
honismeretkomlo@freemail.hu

126

December eleje

könyvbemutató

Hotel Béke Sziget
előadóterme

127

December 2.
Találkozó:
9.00-kor

Borbála Napok
( Bányászattal
kapcsolatos
könyvbemutató )
Szent Borbála
Emléktúra

emléktúra

Múzeum parkoló

128

December 4.

XXII.
Településtörténeti
Konferencia

Emlékező hagyományos konferencia

Komló-Városház
tér 1.

129

December 5.
Indulás: 8.00
óra

Túra az
egészségünkértAlvó-Dombay-tó

túra

buszpályaudvar

Közösségek Háza és Hétdomb
Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437

130

December 8.
Indulás: 7.35kor

Találkozás a
Mikulással

túra

buszpályaudvar

Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
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131

December 11.
18.00 óra

Örökségünk-délutáni
diskurzus

Szépségek és értékek világunkban
(vetítéses élménybeszámoló)

Közösségek Háza

132

December 2-4.

Borbála – Napok

Településtörténeti konferencia

Muzeális
Gyűjtemény

Összejövetel

Ady Endre írásai
Adventi összejövetel a Német Klubban

133

December 14.

134

December
közepe

135

December

Nyugdíjas
Könyvbarát Kör
könyvtár

Hétdomb Természetbarát
Egyesület Komló, 48-as tér 1.
Őri Zsuzsanna
06-20-376-6437
Komló Város Önkormányzat
József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény Komló,
Városház tér 1.
ildiko@vk-komlo.bibl.hu
komloikonyvtar.hu

Komlói Honismereti
és Városszépítő
Egyesület 30.
jubileumi évfordulós
ünnepi közgyűlése
Karácsonyi vásár

ünnepség

Komló-Városház
tér 3.

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Szarka Elemér
honismeretkomlo@freemail.hu

vásár

Hotel Béke Sziget
belső udvara

Karácsonyváró

zenés programok

Városház tér

Komlói Vállalkozók Klubja
Egyesület
Kispál László
30/530-6863
Komló Város Önkormányzata,
Civil szervezetek
Simon Andrásné
30/670-4592

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2012. (II.2.) Kt. határozata
Felkészülés a víziközmű szolgáltatási rendszer átalakítására II.
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési,
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a
víziközmű szolgáltatási rendszer átalakítására történő felkészülésről szóló
előterjesztést.
1. A képviselő-testület elhatározza, hogy a Mohács-Víz Kft-től 100.000,- Ft-os
névértékű Baranya-Víz Kft.-beli üzletrészt vásárol legfeljebb a névérték 100%ának megfelelő vételárért. A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a
Baranya-Víz Kft. zártkörű részvénytársasággá alakulásakor legfeljebb
1.000.000,- Ft vagyoni hozzájárulást teljesít.
Utasítja a jegyzőt, hogy az üzletrész vásárlásához szükséges legfeljebb
100.000,- Ft, valamint az átalakuláskor esedékessé váló további legfeljebb 1
millió Ft vagyoni hozzájáruláshoz szükséges forrásigényt a költségvetés
tervezése során vegye figyelembe.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Baranya-Víz Kft.
taggyűlésén (későbbiekben: Zrt. közgyűlésén) a víziközmű szolgáltatókról szóló
jogszabályi feltételek teljesítése érdekében szükséges határozati javaslatokat
szavazatával támogassa. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a
Baranya-Víz Kft. sikeressége érdekében további tárgyalásokat folytasson a
térségbeli önkormányzatok képviselőivel.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Komló Város közigazgatási területén
lehetőség szerint a Baranya-Víz Kft. biztosítsa a víz- és csatornaközmű
szolgáltatást.
2. Az 1. pontban megfogalmazottak érdekében a Képviselő-testület utólagos
beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Komló-Víz Kft. taggyűlésén a társaság más víziközmű szolgáltatókkal történő
együttműködése – ide értve az átalakulást is – érdekében szükséges taggyűlési
határozati javaslatokat szavazatával támogassa, a szükséges nyilatkozatokat
megtegye és dokumentumokat aláírja. A polgármester e tárgyban leadott
szavazatának érvényességi feltétele a képviselő-testület utólagos jóváhagyása.

Felkéri a polgármestert, hogy taggyűléseken elhangzottakról, illetve a
meghozott döntésekről, továbbá az addig lezárult tárgyalások eredményeiről
folyamatosan adjon tájékoztatást, illetve szükség esetén külön előterjesztés
keretében kezdeményezzen további testületi-döntéshozatalt.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő
Polics József

címzetes főjegyző
polgármester

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2012. (II.2.) Kt. határozata
Komlói Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása
A képviselő-testület a – polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési,
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembe
vételével − megtárgyalta a Komlói Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
megbízásával kapcsolatos előterjesztést.
A képviselő-testület, mint a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. egyszemélyes
társaság kizárólagos tulajdonosi jogainak gyakorlója utólagosan jóváhagyja a
polgármester által 6/2011. (12.30.) számon kibocsátott alapítói határozatot, amely
szerint 2012. január 1. napjától határozatlan időre Kasziba Zsuzsannát a társaság
ügyvezetői feladatainak ellátásával ismételten megbízza. Az ügyvezető feladatát
megbízási díj megállapítása nélkül, de az igazolt költségek (így különösen a
telefonhasználat 20%-a feletti része és a saját gépjármű használatával felmerült
költségek) megtérítésével látja el.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízással összefüggő dokumentumok aláírására.
Felhívja az ügyvezetést a társaság alapító okiratának módosításával összefüggő
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József

polgármester

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2012. (II.2.) Kt. határozata
A Carboker Kft. ügyvezetőjének és felügyelő bizottsági tagjainak
megválasztása
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján –
megvitatta a Carboker Kft. tisztségviselőinek megválasztásával kapcsolatos
előterjesztést.
A képviselő-testület a Carboker Kft. taggyűlési döntésének meghozatala érdekében
felhatalmazza a polgármestert, hogy – tiszteletdíj megállapítása nélkül – a társaság
taggyűlésének napjától határozatlan időre Golyák Jánosné ügyvezetővé, továbbá a
taggyűlés napjától határozatlan időre Bíró Pál, Borbás Sándor és Kupás Tamás
Levente felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását szavazatával támogassa.
Kupás Tamás Levente felügyelő bizottsági tagságának létesítéséhez a képviselőtestület hozzájárul.
Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy a taggyűlés ülésén meghozandó döntést
követően a társasági szerződés módosítása és a cégbírósági eljárás lefolytatása
érdekében járjon el.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Golyák Jánosné

ügyvezető

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KIVONAT
a képviselő-testület 2012. február 16-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2012. (II.16.) határozata
Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetéről
(I.forduló)
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a bizottságok, illetve a könyvvizsgáló
javaslatainak figyelembevételével – a Komló Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről szóló I. fordulós előterjesztést megtárgyalta.
1.

A fejlesztési mérleg egyensúlyának megteremtése érdekében utasítja a jegyzőt,
hogy a költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalásáig az alábbi előirányzatmódosításokat vezesse át a rendelet tervezeten:
·
·
·
·
·
·
·

A 4. sz. mellékletbe építsen be 2000 eFt fejlesztési célú pénzeszköz-átvételt a
Nemzeti Összetartozás Emlékműhöz kapcsolódóan.
Emelje meg a 4. sz. mellékleten a magánszemélyek kommunális adója
előirányzatot 15.000 eFt-tal 90.000 eFt-ról 105.000 eFt-ra.
A nem lakás célú ingatlanértékesítés bevétele jogcímen a 4. sz. mellékleten
gondoskodjon 26.000 eFt bevételi előirányzat szerepeltetéséről.
A 8. sz. mellékleten szereplő a Dél-Balaton Sióvölgy projekthez kapcsolódó
3.000 eFt összegű tagdíj fizetési kötelezettséget törölje és ugyanezen összeget
a 7.1.2. sz. mellékletre építse be.
Törölje a 8. sz. mellékleten a Fűtőerőmű Zrt. felé történő pénzeszköz-átadás
fedezeteként feltüntetett 27.778 eFt előirányzatot.
Törölje a 8. sz. mellékleten a magasból mentő járműhöz kapcsolódóan
szerepeltetett 25.000 eFt fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatot.
Csökkentse a 8. sz. mellékleten a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesületnek
történő pénzeszköz-átadás előirányzaton szereplő 8.823 eFt előirányzatot 2.138
eFt-ra.

2.

A hiány csökkentése érdekében meg kell vizsgálni többlet bevételek
realizálásának, illetve a Múzeum-Könyvtár gazdaságosabb működtetésének
lehetőségét.

3.

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az önkormányzati érdekeltségű
vállalkozásokhoz kapcsolódó pénzeszköz-átadások, illetve céltartalék-képzés
milyen módon csökkenthető.

4.

Amennyiben a megyei önkormányzat, mint finanszírozó helyébe nem lép be a
MIK, vagy az állam a Kökönyösi Oktatási Központba bevitt középfokú oktatási
intézmények tekintetében, úgy megfelelő saját források hiányában a
költségvetésben szereplő kiadási előirányzatokhoz képest a hiányzó külső forrással
megegyező összeggel csökkentett támogatást kell biztosítani oly módon, hogy az
érintett intézményegységek költségvetésén belül haladéktalanul céltartalékba kell
helyezni a bevételkieséssel megegyező összegű kiadási előirányzatot. Ezen összeg
részbeni, vagy teljes visszapótlásáig csökkentett finanszírozást kell folyósítani,
egyúttal kezdeményezni kell a követelés érvényesítését.

5.

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. a
jelenleg fennálló 50 MFt összegű folyószámla-hitelének változatlan összegű
megújítását kezdeményezze, változatlan feltételek mellett a Szigetvári
Takarékszövetkezetnél. Amennyiben a hitelfelvétel sikerrel jár, úgy a képviselőtestület külön előterjesztés alapján rendelkezik a megképzett 50 MFt céltartalék
további felhasználásáról.

6.

Az 1./ határozati pontban foglaltak végrehajtása érdekében:
·

Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fűtőerőmű Zrt-nél a
Fűtőerőmű Zrt. és az Erste Bank között létrejött a fentiek szerint érintett
megállapodás módosítását.

·

A képviselő-testület módosítja a DDOP-3.1.2/B-11. „helyi és térségi
desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” című
pályázatról szóló 143/2011. (VII.28.) Kt. sz. határozatának 4./ pontját, melynek
helyébe
„A képviselő-testület a 3. pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében az
ott meghatározott összköltség 15%-ának megfelelő, azaz 8.823.000 Ft. összegű
támogatást biztosít pályázati saját erő fedezetéül a Mecsek-Hegyhát Turisztikai
Egyesület részére oly módon, hogy a 2012. évi költségvetésben 2.138 eFt,
míg a 2013. évi költségvetésben 6.685 eFt kerül szerepeltetésre.”
szövegrész kerül.

7.

Határidő:
Felelős:

Utasítja a jegyzőt, hogy az 1-5. pontok figyelembevételével készítse elő a II.
fordulóban tárgyalandó rendelet tervezetet.
azonnal
Polics József
dr. Vaskó Ernő

polgármester
címzetes főjegyző

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

