
K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2012. (X.25.) határozata 
 
 
 

Morber János volt tanácselnöknek  
az önkormányzat halottjává nyilvánítása 

 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta Morber János eltemettetésére 
vonatkozó javaslatát. 
 
Az önkormányzat Morber Jánost, a város utolsó tanácselnökét saját halottjának tekinti.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az eltemettetés költségeit a polgármesteri hivatal keret terhére 
biztosítsa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Kórház gazdasági igazgatói pályázat véleményezése 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az 
egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
kórház gazdasági igazgatói pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A beérkezett pályázatok közül a képviselő-testület Fejes Éva pályázatát, egyben 
kinevezését támogatja. Megköszöni a pályázó eddigi munkáját, és további eredményes 
tevékenységet kíván a komlói fekvőbeteg-ellátás területén végzett munkájához. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a GYEMSZI főigazgatóját tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

134/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Járási hivatal feladatellátásához szükséges vagyontárgyak 
és álláshelyek átadására vonatkozó megállapodás 

 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Járási hivatal feladatellátásához 
szükséges vagyontárgyak és álláshelyek átadására vonatkozó megállapodás tárgyú 
napirendet. 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatalok 
kialakítása tárgyában a Baranya Megyei Kormányhivatallal kötendő 
megállapodás-tervezetet és annak valamennyi mellékletét megismerte, az 
abban foglaltakat elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást, a teljességi nyilatkozatot, a megállapodás részét képező 
egyéb nyilatkozatokat, tovább az ingyenes használatba átengedett ingatlanra 
vonatkozó használati, illetve vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésére vonatkozó engedélyt az önkormányzat nevében és 
képviseletében eljárva aláírja. 

 
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős:   Polics József  polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   

2.) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal mélyföldszintjén lévő ebédlő és 
egyéb helyiségek szociális iroda céljából történő átalakítását határozza el. 
Az átalakítás költségeinek fedezetét, 3.400.000.- Ft-ot a polgármesteri 
hivatal költségvetésében hasonló célra felhasználható előirányzat 
kiegészítésére biztosítja a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében 
szereplő fejlesztési célú előirányzatok átcsoportosításával. A képviselő-
testület e célra jóváhagyja a városi általános fejlesztési tartalék előirányzat 
3.000.000.- Ft összegű maradványának, valamint az önkormányzati 
intézmények villamos biztonsági felülvizsgálata előirányzatának 400.000.- 
Ft összegű maradványának a polgármesteri hivatal fejlesztési célú 
pénzeszközei javára történő átcsoportosítását. A képviselő-testület 
hozzájárul, hogy a polgármesteri hivatal dologi előirányzatai terhére 
legfeljebb 2.000.000.- Ft fejlesztési célú pénzeszközként kerüljön 
felhasználásra.  



Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 
módosításánál az előirányzat átvezetéseket szerepeltesse. A képviselő-
testület az átalakítás teljes – mind a hivatali keretekből e célra felhasznált, 
mind a többletként jelen határozatban biztosított - költségének megtérítésére 
igényt tart.  

 
Határidő: 2012. december 15. – átalakításra 
   értelemszerűen – költségvetési rendelet-módosításra 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a járási hivatal 
létrehozásával és működésével, illetve a vagyonelemek használatával 
kapcsolatos költségmegosztás tekintetében a Kormányhivatallal mielőbb 
készítse elő a megállapodást. A megállapodás keretében feltétlenül 
szükséges tisztázni a takarítás, kézbesítés, portaszolgálat, telefonközpont, 
informatikai feladatok, ügyfélhívó rendszer, közös használatú helyiségek 
igénybevételét, gondnoki feladatok ellátásának módját és 
költségmegosztását. 

 
Határidő: 2013. januári rendes ülés 
Felelős:   Polics József  polgármester 
   

 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

135/2012. (X.25.) 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 
jegyzőkönyvében foglaltakat, 

- a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 
ülésének jegyzőkönyvében foglaltakat, 

- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói 
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 

- a hitelfelvételekről szóló tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson 
vezettesse át.  
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

136/2012. (X.25.) határozata 
 
 

A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatai 
és az üzletrész átruházási szerződés jóváhagyása 

 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a 
Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásával és üzletrész átruházási 
szerződés jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2012. szeptember 
28-i rendkívüli taggyűlésén elfogadott 1-8/2012. (09.28.) számú határozatokat, 
valamint a polgármester taggyűlésen leadott valamennyi szavazatát. 

 
2. A képviselő-testület jóváhagyja a 2. számú mellékletben foglalt üzletrész 

átruházási okiratot, amely alapján Komló Város Önkormányzatának 
megvásárolta a Pécsváradi Vízmű Kft. 750.000,- Ft névértékű üzletrészét.  

 
Felkéri a Baranya-Víz Kft. ügyvezetését, hogy az átalakulás és a társasági szerződés 
módosítása miatt szükséges cégbírósági eljárásokat kezdeményezze.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Szekó János   ügyvezető 

 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 
 
 



 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

137/2012. (X.25.) határozata 
 
 

A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatának jóváhagyásával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2012. október 11-i 
taggyűlésén elfogadott 10-12/2012. (10.11.) számú határozatait, a 13/2012. (10.11.) 
számú határozati javaslat elutasításának tényét, valamint a polgármester taggyűlésen 
leadott valamennyi szavazatát.  
 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a taggyűlési döntések végrehajtása és a társasági 
szerződés módosítása miatt szükséges változásbejegyzési eljárás megindítása iránt 
intézkedjen. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Mester Zoltán ügyvezető 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

138/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Tájékoztató hitelfelvételekről III. 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a hitelfelvételekről szóló ismételt tájékoztatót 
megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület egyetért a 2012. december 31-i lejáratú 600 MFt keretösszegű 

folyószámla-hitelkeret OTP Bank Nyrt-től történő felvételével, illetve jóváhagyja 
annak előző 700 MFt összegű hitelkerettel megegyező biztosítékait. Egyúttal 
tudomásul veszi, hogy az önkormányzat által benyújtott II. fordulós ÖNHIKI-s 
támogatási igény eredményeképpen beérkező bevételt teljes összegében, de legfeljebb 
100 MFt erejéig a hitelkeret előtörlesztésére fordítja. Tudomásul veszi, hogy az 
előtörlesztéssel párhuzamosan a hitelkeret egyező mértékben csökken.  

 
2. A képviselő-testület a stabilitási tartalék teljes körű zárolását rendeli el. Utasítja a 

jegyzőt, hogy a novemberi testületi ülésre terjessze be az ezt tartalmazó költségvetési 
rendeletmódosítást.  

 
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az e határozati pontban alább 

meghatározott tárgyévi hiánycélhoz kapcsolódó további zárolásokat készítse elő a III. 
negyedéves beszámoló tényadatainak figyelembevételével a novemberi testületi ülésre 
és építse be azokat a 2. pont szerinti költségvetési rendeletmódosításba.  

 
4. A képviselő-testület a kormányzati engedély kérelem időigényére, illetve a korábbi 

eredménytelen közbeszerzési eljárásra és elhúzódó banki egyeztetésekre tekintettel, 
továbbra is a 103/2012. (VI. 21.) Kt. sz. határozat 4. pontja szerinti meghívásos 
tárgyalásos eljárás lefolytatásával ért egyet.  

 Felkéri a polgármestert, illetve utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges eljárások 
lefolytatásáról haladéktalanul gondoskodjon. 

 
5. A képviselő-testület 500 MFt összegű adósságmegújító hitel felvételét határozza el a 

fennálló OTP banki hitelkeretének kiváltására. A hitel futamidejét 10 évben, felvételi 
időpontját 2012 december 21-ben lejáratát 2022. szeptember 30-ban határozza meg. A 
hitel biztosítékaként a jelenlegi hitelhez hozzárendelt biztosítékokat ajánlja fel azzal, 
hogy igényt tart a törlesztéssel párhuzamosan a biztosítékok értékarányos 
kiengedésére.  

 
 
 



6. A képviselő-testület 100 MFt összegű folyószámla-hitelkeretet igényel az OTP Bank 
Nyrt-től 2013. január 1-től 2013. december 31-ig történő rendelkezésre tartás mellett. 
A hitel fedezeteként a Komló-Víz Kft-ben a korábban elhatározott üzletrész 
megosztást követően kialakuló 80.610 eFt névértékű üzletrészét ajánlja fel.  

  
 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvételek során teljes körűen járjon el. 
 
7. Az 5. és 6. határozati ponttal összhangban a képviselő-testület a 2012. évi 

költségvetési hiányát 800 MFt-ban limitálja. Ennek figyelembevételével kell a 3. sz. 
határozati pontot végrehajtani.  

 
8. A képviselő-testület a 2012. december 21-én lejáró UniCredit Banki rulírozó hitelkeret 

kiváltására 300 MFt összegű rövidlejáratú rulírozó működési hitel felvételét határozza 
el. A hitelkeret futamidejét 2012. december 21-től 2013. május 31. időszakban 
határozza meg. Fedezetként felajánlja a Komló belterület 2237/2 hrsz és a Komló 
belterület 2322 hrsz forgalomképes ingatlanokat. Felkéri a polgármestert, hogy az 
OTP Bank Nyrt-nél kezdeményezze ezen ingatlanok fedezetből történő kiengedését a 
kötvény pari passu feltételeivel összhangban.  

 
9. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az 

OTP Bank Nyrt-vel a kötvény kamatmarge emelése,  illetve az OTP Bank Nyrt.  által  
folyósított hitelek esetleges többlet biztosítékai tárgyában. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy - utólagos beszámolási kötelezettség mellett – e kérdésekben 
eltérjen a határozatban foglaltaktól azzal, hogy a kamatmarge mértéke semmiképp sem 
haladhatja meg a korábban már tényleges fizetett maximális kamatmarge mértékét. 

 A képviselő-testület egyúttal kezdeményezi az OTP Bank Nyrt-nél a kötvény 
bevételből még fel nem használt, illetve tárgyéven belül lehívásra nem kerülő hányad 
korlátozás nélküli fejlesztési célú felhasználásának engedélyezését. 

 
10. A jelen határozat 5., illetve 8. pontja szerinti hitelek visszafizetésének forrása 

önkormányzatunk helyi adóbevétele. A 6. pont szerinti likvid hitel tekintetében külön 
fedezetet nem jelöl meg annak forrása a mindenkori tárgyévi össz bevétel.  

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

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



K I V O N A T 
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jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

139/2012. (X.25.) határozata 
 
 

A 102/2012. (VI.21.) Kt. határozat szerinti intézkedési terv végrehajtása 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a 102/2012. (VI.21.) Kt. 
sz. határozatban jóváhagyott intézkedési terv végrehajtásához kacsolódó előterjesztést. 
 
1. Az intézkedési terv 1.d. pontjának megfelelően a folyamatban lévő 

fejlesztéseket és az ahhoz kapcsolódóan vállalt kötelezettségeket megvizsgálta. 
A már megkezdett fejlesztések lezárását mind gazdaságossági, mind 
üzemeltetés-biztonsági szempontból indokoltnak tartja. A kötelezettségek 
átütemezésére nem kíván javaslatot tenni. Felkéri a polgármestert, hogy a 
korábbi egyedi testületi döntéseknek megfelelő ütemezéssel gondoskodjon a 
fejlesztési feladatok elvégzéséről. 

 
2. A képviselő-testület az intézkedési terv 4. pontjának megfelelően megvizsgálta 

a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok kötelezettségeinek esetleges 
átütemezését. A képviselő-testület a jelenlegi pénzpiaci helyzetben nem tartja 
kivitelezhetőnek, illetve gazdaságosnak ezen adósságállomány átstrukturálását, 
egyúttal megállapítja, hogy e cégek adósságszolgálata nem veszélyezteti a 
folyamatos működést.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

140/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Közösségellenes magatartások rendeleti szabályozásának előkészítése 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, továbbá a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a kirívóan közösségellenes 
magatartásokról szóló új önkormányzati rendelet előkészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi szempontokra is tekintettel 
készítse elő a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló új önkormányzati 
rendelet tervezetét. 
 
1./ Fel kell mérni azon korábbi szabálysértési tényállásokat, amelyek helyi 

rendeletben szerepeltek és később törvényi rendelkezés végrehajtása miatt 
hatályukat vesztették, ugyanakkor a jelenlegi szabálysértési törvényben nem 
kaptak helyet.  
Kizárólag olyan tényállások kerülhetnek a rendelettervezetbe, amelyek 
rendszeres előfordulásával számolni kell, és kétséget kizáróan megfelelnek a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény felhatalmazó 
rendelkezésében előírt követelményeknek. 

 
2./ A javaslatról ki kell kérni a Komlói Rendőrkapitányság, és a Komlói Polgárőr 

Egyesület véleményét. 
 

 
Határidő:  2012. novemberi rendes képviselő-testületi ülése 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

141/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 
2012/2. módosítása 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 
előterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a város településrendezési tervének 
módosításáról szóló előterjesztést és annak módosítását határozza el. 
 
1. A tervezett módosítás és a rendezés célja az alábbiakban foglalható össze: 
 

Dávidföld nyugati részén, a 029 hrsz. földrészlet jelentős részét a jelenlegi 
Lke kertvárosias övezet helyett új, Kn különleges be nem építhető területbe 
kell átsorolni, ezzel összefüggésben a teljes, Mecsekfalui út-tervezett új 
gyűjtőút-meglévő lakóbeépítés által határolt tömb  csatlakozó úthálózatát 
felül kell vizsgálni. A módosítás a szabályozási terv 3. és 6. belterületi 
szelvényét érinti és igényli a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési 
szabályrendelet módosítását is. A tervezett módosítás eredményeként a 
területen – pályázati források segítségével – megújuló energiatermelés 
valósítható meg.  
 
A Krisztina u. keleti oldalán, az 1976/1 hrsz., jelenleg Z jelű terület teljes, 
valamint a mellette húzódó Mk kertes mezőgazdasági terület együttesen 
mintegy 60m-es sávja is ugyanebbe a Kn övezetbe kerül. 
 
Szükségessé vált a mecsekjánosi temető területének növelése. A terület 
növelésére ÉK-i irányban, a 2783 és 2784 hrsz. ingatlanok végének 
felhasználásával van lehetőség. Az érintett ingatlantulajdonosok előzetesen 
felajánlották e célra a szóbanforgó területet, így kisajátításra nincs szükség. 
 
A módosítás a 2.sz. belterületi szelvényt érinti és ugyancsak igényli a 
településszerkezeti terv módosítását.  
 
 



2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a tervezett módosítások a korábban 
elfogadott településfejlesztési koncepcióval nem ütköznek, annak módosítása 
nem szükséges. Megállapítja továbbá, hogy a tervezett módosítás nem jár a 
káros környezeti hatások olyan növekedésével, mely környezetvédelmi 
alátámasztó munkarész készítését követelné meg 2/2005 (I.11.) 
kormányrendelet értelmében.  

 
3. A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt hogy a határozat nyomán az 

előzetes szakhatósági egyeztetést folytassa le. 
 

Határidő:  2012. november 30.  
Felelős:   Kovács Péter  főépítész  
 

4. A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy fenti módosítási 
szándékok ismeretében folytasson megbeszéléseket a tervezővel 
(tervezőkkel) a módosítások költségkihatásáról, hogy a 2012. novemberi 
képviselő-testületi ülésen döntés születhessen a módosítás forrásának 
biztosításáról. 

 
Határidő:  2012. november 15.  
Felelős:   Kovács Péter  főépítész  
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

142/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Költségvetési rendelet fejlesztési célú előirányzatainak módosítása 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a fejlesztési célú előirányzatok módosításáról szóló előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint a Pécsi út 
járdáinak részleges felújítását és ehhez a szükséges forrást a költségvetési rendelet 
8. sz. mellékletében szereplő fejlesztési célú előirányzatok módosításával az 
alábbiak szerint biztosítja: 

 
1. Beruházási fejezet: 

- buszvárók kialakítása előirányzat terhére:   2.000.000,- Ft 
2. Felújítási fejezet: 

- támfal, vízelvezetés havaria előirányzat terhére:  3.000.000,- Ft 
3. Fejlesztési célú tartalékok: 

- városi általános fejlesztési tartalék terhére:     938.351,- Ft 
  Összesen:      5.938.351,- Ft 

 
2.) Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzatok változásának átvezetéséről a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.  
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

  
3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a járda felújítására vonatkozó vállalkozói 

szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelezővel megkösse. 
 

Határidő:  2012. október 31. 
Felelős:   Polics József   polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

A kiadmány hiteléül: 



 
1. sz. melléklet 

 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

143/2012. (X.25.) határozata 
 
 

A Carboker Kft. tulajdonában álló komlói 2413/28. hrsz-ú út 
tulajdonjogának megszerzése 

 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Carboker Kft. tulajdonában álló komlói 2413/28. hrsz-ú út 
tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület elhatározza a Carboker Kft. tulajdonában álló komlói 2413/28 
hrsz-ú út 5.269.493,- Ft nyilvántartott értéken történő megvásárlását. Az ingatlan 
vételárát a képviselő-testület a társasággal szemben fennálló 13.431.964,- Ft 
követelésbe beszámítja, a követeléséből az ingatlan szerzési értékének megfelelő 
összeget elengedi.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó 
döntésről a társaság ügyvezetését tájékoztassa. Egyúttal felhatalmazza polgármestert a 
tulajdonjog átruházásához szükséges intézkedések megtételére és az ezzel összefüggő 
valamennyi dokumentum aláírására és nyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

144/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Petken-Menyhárt Kft. munkahely-teremtési támogatás kérelme 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági, 
településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Petken-Menyhárt Kft. munkahely teremtés 
támogatási kérelmét. 
 
 
1. A képviselő-testület a Petken-Menyhárt Kft. (Komló, Móricz Zs. u. 3.) kérelmét 

támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 
27/2010. (XII.16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a társaság 
Komló, Városház tér 4/A. szám alatti telephelyén a Napsziget szépségszalon 
üzletterének átalakítása (standok kialakítása, festés, mázolás, ügyfélváró kialakítás, 
szoláriumgépek felújítása) finanszírozására beruházással kapcsolatos kiadások 
részbeni átvállalása címén vissza nem térítendő munkahely teremtési támogatást 
nyújt. 

 
A munkahely teremtési támogatás összege: 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer 
forint. 

 
2. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú 

támogatási szerződés megkötése, továbbá 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 pályázati támogatással létrejövő 
munkahelyek (1 fő) tekintetében a munkavállalók felvételétől számított 24 
hónapos munkaviszony fenntartási kötelezettséget is.  

 
3. A megítélt támogatást kizárólag a támogatási szerződésben foglalt beruházásra 

fordíthatja. A támogatás felhasználásáról a folyósítást követő 60 napon belül a 
kedvezményezett köteles hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és 
pénzügyi beszámolót készíteni.   

 



4. A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 12. sz. 
mellékletében elfogadott „támogatási keret tartalék” előirányzat. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről és annak 
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő:  2012. november 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 Polics József   polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

145/2012. (X.25.) határozata 
 
 
Járadékos Bányászok Szakszervezete helyiség használatba adási kérelme 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Járadékos Bányászok Szakszervezete 
kérelmét. 
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Járadékos Bányászok Szakszervezete 
tevékenysége a helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI. 24.) Ökr. sz. rendelet 20. § 
(3) bekezdés c.) pontja szerinti kiemelt társadalmi célnak, közfeladatnak minősül, ezért 
a Komló, Kossuth L. u. 79. sz. alatti 11. számú 16 m2 alapterületű helyiséget a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 11. §. (13) bekezdés alapján ingyenesen a 
használatába adja iroda működtetése céljára, az alábbi feltételekkel: 
 

- A helyiség rezsiköltségei a használót terhelik. 
- A használati szerződés határozott időre, 2012. november 1-től, 2014. október 

31-ig (2 év) szól. A helyiségbérleti szerződés ismételten – több alkalommal is 
– megköthető. 

- A helyiség kizárólag az érdekvédelmi tevékenység folytatása céljára 
használható. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a használati szerződés elkészítéséről. 
Felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

146/2012. (X.25.) határozata 
 
 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  
és Ügyrendjének módosítása 

 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján, a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének 
módosítása” című előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának és Ügyrendjének módosítását az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a változást a szervezeti és működési 

szabályzat és ügyrend 2. számú mellékletén vezettesse át. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



K I M U T A T Á S 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal létszámadatairól 

 
 
 

 
- 1 főállású polgármester 

- 1 főállású alpolgármester 

- 1 fő jegyző 

- 1 fő aljegyző 

- 5 fő irodavezető 

- 64 fő ügyintéző 

- 13 fő ügykezelő 

- 9 fő fizikai alkalmazott 

 
Összesen: 95 fő 
 
 
Az engedélyezett létszámon felül a Polgármesteri Hivatal egy főt foglalkoztat a térségi 
mobiltelefon-előfizetések kezelésére. Ügykezelői-adminisztratív, illetve fizikai 
állomány feladatainak kiegészítésére két fő bértámogatott foglalkoztatása 
engedélyezett. 
 
 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 
közül 3 fő rendelkezik szakmai főtanácsadó, 1 fő pedig szakmai tanácsadó címmel. 
 
 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

147/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat tagjának lemondása, 
új tag választása 

 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta vonatkozó 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület a Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat tagjává Papp István 
Zoltán 7300 Komló, Nagyszántó u. 8. szám alatti lakost választja meg. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a változást a Szervezeti és Működési Szabályzat 
IX. számú függelékén vezettesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

148/2012. (X.25.) határozata 
 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 

fordulójához csatlakozás 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2013. 
évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást. 
 

1.) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat a 
2013. évi Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
a csatlakozási nyilatkozatot megküldje. 

 
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati csatlakozás 

nyilatkozat megküldésével egyidőben az „A” és „B” típusú pályázati kiírás 
megjelentetéséről intézkedjen. 

 
 Határidő: 2012. október 26. 

 Felelős: Polics József   polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

149/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Konzorciumi megállapodás a TÁMOP-5.3.6-11/1 komplex telep-program 
„Esély a kibontakozásra”  projekt megvalósítására 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 azonosító számú „Esély a 
kibontakozásra” című projekt megvalósítására megkötendő konzorciumi 
megállapodást. 
 

1.) A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 azonosító számú „Esély a kibontakozásra” című 
projekt megvalósítására kötendő konzorciumi megállapodást jóváhagyja és 
felkéri a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 
 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



1. számú melléklet 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 
1. Preambulum 

 
A  jelen  konzorciumi  együttműködési  megállapodás  2.  pontjában  szereplő Konzorcium  
tagjai (a továbbiakban Konzorcium) az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív 
Programjának Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés 
biztosítása) tárgyú pályázati felhívására TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 azonosító számon 
regisztrált pályázatot nyújtottak be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(továbbiakban Támogató) Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a Budapest, 
2012. szeptember 26.-án kelt, K-2012-TÁMOP-5.3.6-11/1.-0468143/130 iktatószámú 
támogató levél szerint támogatásban részesített. 
 
A projekt címe: „Esély a kibontakozásra” (továbbiakban Projekt), melynek 
megvalósítására a Támogató nevében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést 
köt a Konzorcium tagjainak képviseletében eljáró Konzorciumvezetővel. 
 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai, mint kedvezményezettek az alábbi 
konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
 

2. Szerződő felek 
 

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: 
 
Komló Város Önkormányzat 
Postacím: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 724100 
Adószám: 15724100-2-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Polics József 
 
Türr István Képző és Kutató Intézet 
Postacím: 7634 Pécs, Bázis út 10. 
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 33-35. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 327855 
Adószám: 15327851-2-43 
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás 
 
Belső Tűz Egyesület 
Postacím: 7300 Komló, Kossuth L. u. 4. 
Székhely: 7300 Komló, Kossuth L. u. 4. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Pk.60.036/2004 
Adószám: 18324228-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Orsós Ferenc 
 
Szent Kinga Caritas Alapítvány 
Postacím: 7300 Komló, Templom tér 4. 
Székhely: 7300 Komló, Templom tér 4. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Pk.60223/1999/4 
Adószám: 18317095-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Tamás Gyuláné 
 



Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Postacím: 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Székhely: 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 556749 
Adószám: 16629974-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Elmontné Popán Ildikó 
 
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 
Postacím: 7300 Komló, Zrínyi tér 2. 
Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 790291 
Adószám: 15790295-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Hegedűs István 
 
 
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2012.04.11–én kelt „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás pályázat benyújtására” szerződés alapján a Komló Város Önkormányzat 
tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető). A Vezető személyét a 
Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. 
 
A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  
 

 
3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

 
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a 
Vezető részére megküldött támogatási szerződés rendelkezéseit és annak mellékleteit 
ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az 
abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 
 
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban 
és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is 
együttműködnek,  és  az  addig  elért  eredmények  további  folyamatos  fenntartását  saját  
anyagi eszközeikkel biztosítják.  
 
A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásával nem adnak általános 
felhatalmazást a Vezetőnek arra, hogy nevükben és helyettük a támogatási szerződést és 
annak esetleges módosításait aláírja. Amennyiben valamely tag úgy dönt, hogy a 
támogatási szerződés vagy annak esetleges módosításának aláírására a Vezetőt fel 
kívánja hatalmazni, úgy ezt eseti jelleggel az aláírással egyidejűleg benyújtott 
meghatalmazással teheti meg. 
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során benyújtásra kerülő 
kifizetési igényléseket (kifizetési igénylés: kifizetési kérelem és a pénzügyi és szakmai 
előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumok 
összessége) a Vezetőn keresztül nyújtják be a Közreműködő Szervezet részére.  
 
Tagok tudomásul veszik, hogy a benyújtott kifizetési igénylések elbírálása során a 
Közreműködő Szervezet – a benyújtó személyétől függetlenül – az egyablakos 
rendszernek  megfelelően  kizárólag  a  Vezetővel  tartja  a  kapcsolatot.  Vezető köteles  a  
kifizetési igénylés elbírálásával kapcsolatban érkező minden tájékoztatást, észrevételt – 
így különösen a hiánypótlásra vonatkozó felhívást – az érintett tagnak/tagoknak 
haladéktalanul továbbküldeni és annak teljesítéséről határidőn belül gondoskodni. 
 



Tagok  megállapodnak,  hogy  a  projekt  zárásához  kapcsolódó  záró  kifizetési  igénylést  a  
Vezető részére küldik meg, akit felhatalmaznak arra, hogy a projekt egészére nézve 
összeállított  és  teljes  körű záró  kifizetési  igénylést  a  Közreműködő Szervezet  részére  
nevükben és helyettük benyújtsa. 
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai  
beszámolókat - így különösen az időszaki beszámolót az időközi kifizetési kérelemmel, 
záró beszámolót a záró kifizetési kérelemmel, valamint a fenntartási jelentést - nevükben 
a Vezető nyújtsa be a Közreműködő Szervezet részére. 
 
Bármely Vezető által tett nyilatkozat megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a Tagok a 
nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a 
Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott 
határidőben megkapja. 
 
Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás 
Közreműködő Szervezetnél történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni 
kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő 
Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják. 
 
A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő 
Szervezettel megkötött támogatási szerződés eredeti példányait és annak esetleges 
módosításait a támogatási szerződés minden fél által aláírt példányainak kézhezvételét 
követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.  
 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás jelen 
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt megadni.  
 
A konzorcium minden egyes tagja az egymás közötti viszonyban felelősséggel tartozik a 
támogatási szerződésben meghatározott, általa megvalósítandó projektrész 
szerződésszerű teljesítéséért.  
A szerződés teljesítéséért a konzorcium 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 23. § (5) 
bekezdése alapján felelős.  
 
A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a 
Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján 
jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a 
Tagokat tájékoztatja. 
 
A Tagok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk 
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet 
szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását 
befolyásolja. E tájékoztatást a vezető haladéktalanul közli a közreműködő szervezettel.  
 
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban 
tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében 
általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a 
Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért 
tájékoztatást megadhassa.  
 
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 
 
 
 
 Tag neve Feladat A feladatra jutó A feladatra 



elszámolható 
költségek 
összege1 

jutó 
támogatás 
összege2 

1. 

Komló Város 
Önkormányzat, Komló 
Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata 

Projekt 
előkészítés 1054574 1054574 

2. 

Komló Város 
Önkormányzat, Türr István 
Képző és Kutató Intézet, 
Belső Tűz Egyesület, Szent 
Kinga Caritas Alapítvány, 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Projekt 
menedzsm
ent 

12984000 12984000 

3. 

Komló Város 
Önkormányzat, Türr István 
Képző és Kutató Intézet, 
Belső Tűz Egyesület, Szent 
Kinga Caritas Alapítvány, 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, 
Komló Város Cigány 
Nemzetiségi 
Önkormányzata 

Projekt 
szakmai 
megvalósít
ásával 
összefüggő 
feladatok 

43089120 43089120 

4. 

Türr  István  Képző és  
Kutató Intézet, Belső Tűz 
Egyesület, Szent Kinga 
Caritas Alapítvány, Komló 
Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata 

Célcsoport 
számára 
biztosított 
támogatáso
k 

49607500 49607500 

5. 

Türr István Képző és 
Kutató Intézet, Belső Tűz 
Egyesület, Komlói 
Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, 
Komló Város Cigány 
Nemzetiségi 
Önkormányzata 

Projekt 
megvalósít
ásához 
igénybevett 
szolgáltatás
ok 

14791820 14791820 

6. 
Komló Város 
Önkormányzat, Türr István 
Képző és Kutató Intézet 

Egyéb 
szolgáltatás
ok 

3933054 3933054 

7. 
Komló Város 
Önkormányzat, Belső Tűz 
Egyesület, Szent Kinga 

Beruházás 
(ERFA) 15207500 15207500 

                                                
1 Az egyes tagok által vállalt feladatok elszámolható összköltsége meg kell egyezzen az adott tag részletes 
költségvetésében feltüntetett elszámolható költségek mindösszesen értékével. (A tartalék összege külön 
feladatként jelölendő) 
2 Az egyes tagok által az egyes tevékenységek vonatkozásában összesen igényelhető maximális támogatás 
összege meg kell egyezzen a támogatási szerződésben az adott tag vonatkozásában megjelölt maximális 
támogatási összeggel.  



Caritas Alapítvány, Komlói 
Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, 
Komló Város Cigány 
Nemzetiségi 
Önkormányzata 

8. 

Komló Város 
Önkormányzat, Türr István 
Képző és Kutató Intézet, 
Belső Tűz Egyesület, Szent 
Kinga Caritas Alapítvány, 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, 
Komló Város Cigány 
Nemzetiségi 
Önkormányzata 

Egyéb, a 
projekt 
végrehajtás
ával 
összefüggő 
(általános) 
költség 

7188000 7188000 

9. 

Komló Város 
Önkormányzat, Türr István 
Képző és Kutató Intézet, 
Belső Tűz Egyesület, Szent 
Kinga Caritas Alapítvány, 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, 
Komló Város Cigány 
Nemzetiségi 
Önkormányzata 

Tartalék 2144432 2144432 

Összesen - - 150000000 150000000 
 
A Tagok közötti az egyes feladathoz tartozó költség átcsoportosítása csak a feladat 
egyidejű átadásával, a támogatási szerződés módosításával lehetséges.  
 
3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához saját hozzájárulást nem adnak. 
 
3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt időközi és záró beszámolót 
és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt beszámolók) a Konzorcium 
tagjai nevében a Tagok által nyújtott adatszolgáltatás alapján Vezető állítja össze, és 
küldi el a Közreműködő Szervezetnek.  
 
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt időközi beszámolóval még le nem 
fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt időközi 
beszámolóval Közreműködő Szervezet részére történő, a tagokkal megállapodott 
ütemezés szerinti benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek 
beszámolni  a  Vezető részére,  és  kötelesek  csatolni  a  támogatási  szerződésben  előírt  
mellékleteket. 
 
A Vezető gondoskodik a Tagokkal megállapodott ütemezés szerint az időközi beszámoló 
és kifizetési kérelem benyújtásának koordinálásáról a konzorcium részéről a 
Közreműködő szervezet irányába.  
 
3.6.  A  támogatás  igényléséhez  szükséges  kifizetési  kérelmet  a  tagok  önállóan  állítják  
össze az EMIR-ben a saját részük tekintetében. Minden tag (a vezető is) saját 



elszámolási dokumentumait maga tölti fel, rögzíti az EMIR számlakitöltő rendszerben. A 
Tag  által  aláírt  kifizetési  kérelmet,  a  kapcsolódó   dokumentumokat  és  számlákat  a  
támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak megfelelően kell elküldeni a 
Vezetőnek, illetve ezen a módon kell benyújtani a Közreműködő Szervezetnek. A Vezető 
az EMIR feltöltések alapján összesített kifizetés igénylési dokumentációt küldi meg a 
Közreműködő Szervezet részére. 
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott 
számlára eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott résztámogatást a támogató 
közvetlenül utalja át részükre a Támogatási szerződésben meghatározott 
bankszámlájukra. 
 
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Támogató legfeljebb annak 
a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a 
pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott, valamint 
amelyet a támogatási szerződés erre vonatkozó pontja a Tag egyedi részletes 
költségvetésének vonatkozásában a tag számára mint maximálisan meghatározott 
támogatást megjelöl. 
 
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Tagok bármelyikének az adóhatóságok (nemzeti adó- és 
vámhivatal, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg 
nem fizetett köztartozása van, a Közreműködő Szervezet a támogatás folyósítását 
felfüggeszti a köztartozó tag tekintetében mindaddig, amíg a tag, köztartozásának 
rendezését a Közreműködő Szervezet által előírt módon nem igazolja.  
 
3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. § 
24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, 
illetve egyéb jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési 
kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás 
összegét, a közreműködő szervezet nem utal vagy csökkentett összegben utal az ügyben 
érintett, a szabálytalanságot elkövető vagy felelős Tag részére. 
 
Amennyiben  a  Közreműködő Szervezet  vagy  a  Támogató  szabálytalanság  vagy  a  
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli 
el,  a  Tag  köteles  az  általa  okozott  szabálytalanság  vagy  szerződésszegés  miatt  
visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló 
felszólításában foglaltak szerint. A közreműködő szervezet a szabálytalanságot vagy 
szerződésszegést elkövető Tagot felszólítja a visszakövetelt összeg megfizetésére, és e 
felszólítást egyidejűleg tájékoztatásul továbbítja a Vezető részére.  
 
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a 
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig 
nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a még fennálló követelése teljes összegét 
bármely Taggal szemben érvényesítheti.  
 
 
3.8. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Ezen 
kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet 
irányában  a  Vezető tartozik  felelősséggel.  A  Konzorcium  fenntartása  és  megfelelő 
működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése 
érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez 
a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért 
való egymással szemben fennálló felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 
 



A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-
számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt 
munkanapon  belül  tájékoztatják  a  Vezetőt.  A  Vezető a  kapcsolattartók  nevéről  és  
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 
 
A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos 
teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója 
részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti. 
 

5. A Konzorcium képviselete  
 

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik 
személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály 
alapján ellenőrzésre jogosult  szervek felé a Tag törvényes képviselője  a Tagot önállóan 
képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy 
telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel 
kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles 
erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt. 
 
Jelen konzorcium nevében a Vezető által a közreműködő szervezet irányában tett 
nyilatkozatok a konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik. 
 
A közreműködő szervezetnek a konzorciummal, illetve annak tagjaival történő 
kapcsolattartása a Vezetőn keresztül történik.  
 
 
 
 

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 
 
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, 
illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg/A Projekt megvalósítása érdekében 
szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások 
során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont 
rendelkezik. 
 
 

7. A beszerzésre kerülő eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb 
jogok 

 

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve 
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra3: 

A  konzorciumi  tagok  által  a  projekt  megvalósítása  során  beszerzett,  illetve  létrejövő 
dolgok és egyéb jogok az adott konzorciumi tag tulajdonjogába kerülnek. 
 

8. A tagság megszűnése  

                                                
3 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és 
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 



 
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában 
részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi taggal, 
és  a  konzorciumból  csak  abban  az  esetben  lép  ki,  ha  a  támogatási  szerződésben  és  a  
jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás 
aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.  
 
8.2. A Vezető kilépése szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői 
pozíció  átadásának  meg  kell  történjen.  A  Tagok  azonban  megállapodhatnak,  hogy  a  
konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól 
más Tag lássa el.  
 
8.3. A tagok felmondással a Konzorciumból kizárhatják azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai 
szempontból veszélyezteti. 
 
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi 
a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését,  kivéve,  ha ennek következtében a 
Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik 
teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
8.5. Ha a konzorciumból kilépő, kizárt vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt 
kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásra tehetnek 
javaslatot a Támogatónak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, 
amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.  
 
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles 
egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A 
Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától 
számított  10  napon  belül  a  rábízott  anyagi  eszközökkel  és  a  Projekt  kapcsán  felmerült  
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett 
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába 
kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül 
visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről, a beszerzett vagyontárgyakról és a 
fennálló pénzügyi kötelezettségekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a 
kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá. 
 
A konzorciumból kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés 
megszűnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben 
meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a 
kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal 
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás kötelezettsége. 
 
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli. 
A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlásához a Támogató vagy a Közreműködő 
Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell 
kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. A 8.1-8.6 pontban foglaltak miatti módosítás 
esetén a támogatási szerződést is módosítani kell. 
 
 
 
 
 

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 



9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
 
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott 
minimális tagszám alá, illetve egy Tagra csökken kivéve, ha a kilépő, kizárt vagy jogutód 
nélkül megszűnő tag pótlására irányuló kérelmet nyújt be 30 napon belül a konzorcium 
és azt a Támogató jóváhagyja.  
 
9.3. A jelen Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet 
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási 
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a 
Közreműködő Szervezettől. 
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, 
stb., nem igénylik a jelen Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok 
haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges 
alátámasztó dokumentumok benyújtásával legkésőbb a változással érintett tag 
tudomásszerzésétől számított 30 napon belül értesíti a Közreműködő Szervezetet. 
 
 
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
rendes felmondás jogát kizárják. 
 
 

10. A tagok egyéb megállapodásai4 
 
10.1 A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások szabályszerű 
lebonyolítása azon Tag felelőssége és kötelezettsége, akinek projektrészéhez 
kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 
 
10.2 Amennyiben a Tag rá visszavezethető tevékenysége vagy mulasztása miatt kár 
keletkezik, az általa okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik, ha kilépésével kárt 
okoz, köteles azt megtéríteni. 
 

10/11. Záró rendelkezések 
 
11.1  Jelen  Megállapodás  11  oldalon  és  10  db  eredeti  példányban  készült.  Jelen  
Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését 
követően a Megállapodás egy eredeti példányát a Támogatási Szerződés megkötéséhez 
megküldi a Közreműködő Szervezet részére. 
 
11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint 
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, költségvetési 
szervek  esetében  a  vezető kinevezési  okirata  vagy  vezetői  megbízása  alapján  a  jelen  
Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá 
ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők 
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez 

                                                
4 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 
az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások 
menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai, 
a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb. 
illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak. 



szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet 
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a 
Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
 
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a területileg illetékes 
Bíróság illetékességét kötik ki.   
 
A  Tagok  a  Megállapodást  átolvasták,  és  közös  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  és  
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
Konzorcium vezetője 

 
 

............................. 
Polics József 

Név 

Komló Város 
Önkormányzat 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag01 
 
 

................................ 
Dr. Köpeczi-Bócz Tamás 

Név 

Türr István Képző és 
Kutató Intézet 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag02 
 
 

.................................. 
Belső Tűz Egyesület 

Név 

Orsós Ferenc 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 
Konzorcium tag03 

 
 

............................... 
Tamás Gyuláné 

Név 

Szent Kinga Caritas 
Alapítvány 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 
 

…………………………… 
 

 
konzorciumi tag04 

 
 

............................... 
Elmontné Popán Ildikó 

Név 

Komlói Kistérség 
Többcélú 

Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

 
konzorciumi tag05 

 
 

............................................. 
Hegedűs István 

Név 

Komló Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzata 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

 
…………………………… 

 
 
 
Melléklet: a Projektre vonatkozó költségvetés tagok szerinti bontása 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

150/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Döntés köznevelési intézmények működtetéséről 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint az oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a köznevelési intézmények működtetéséről szóló előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy az Nkt. 74. § 4.) bekezdésben 
foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátást szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetését nem képes vállalni.  
 

2.) A képviselő-testület az 1. pontban kifejezett nyilatkozata alapján, felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a Komló Város illetékességi területén működő 
köznevelési – általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatási, 
gimnáziumi oktatás, pedagógiai szakszolgáltatás, valamint kollégiumi ellátást – 
biztosító intézmények tekintetében a 229/2012. (VIII.28) Korm.rendelet 39.§. 
(1) bekezdése alapján a Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti működtetési 
kötelezettsége alóli mentesülés érdekében kérelmet nyújtson be a kincstár 
települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve részére. 

 
 
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős:  Polics József  polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

151/2012. (X.25.) határozata 
 
 

PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

 
 
A képviselő–testület – a polgármester előterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt 1. 
számú melléklet szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást elfogadja. 

 
2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás mellékelt, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását aláírja. 
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A kiadmány hiteléül: 



 
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.) 16-17. §-ai és a 
közoktatásról szóló 89/B. § (2) bekezdése alapján, a 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 szakképzés-
szervezési társulásba beléphet minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés 
feladataiban részt vevő iskolát tart fenn. A Társulásba belépő önkormányzatok tudomásul 
veszik, hogy a Szakképzési Társulásba történő belépés feltétele az, hogy a társuló önkormányzat 
elfogadja a 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.   

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 

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 
7622 Pécs, 48-as tér 2. 

OM azonosító: 027421 

500. Sz. Angster József 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. Bóly Város Önkormányzata 

Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a. 



Képviseli: Hárs József polgármester 
Adószáma:15330781-2-02; 
mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Bóly Város Önkormányzata) 

 
az alábbi költségvetési szerv fenntartójaként: 

Monteunovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
7754 Bóly, Hunyadi u. 3.  
OM azonosító: 027445 

negyedrészről: 
 
4.4. Sásd Város Önkormányzata 

Cím: 7370 Sásd, Rákóczi u. 41. 
Képviseli:  Székely Szilárd  polgármester 
Adószáma: 15331933-2-02; 
mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Sásd Város Önkormányzata)  

 
az alábbi költségvetési szerv fenntartójaként: 

Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
7370 Sásd, Kossuth L. u. 2. 
OM azonosító: 027439 

 
ötödrészről: 
 
4.5.1.  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.  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 gazdálkodó szervezet 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 a 6,00 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 az 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 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. 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 2/2012. (II. 02.) 
számú határoztában írtak alapján, Komló Város Önkormányzata 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 4.1.- 4.5.4. 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 
intézményfenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási intézmény, a nem állami, nem 
önkormányzati intézményfenntartó, valamint a megyei fenntartó megállapodhat a Társulással 
a feladatok közös megszervezésében. 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   5   fő,   figyelemmel  ezen  megállapodás  I.  fejezet  10A-
10/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: 5 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: 5 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 6,00 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 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.  

13. 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 a Társulási Tanács működésének 
biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról. 

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, GAZDÁLKODÁSA ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 
1. A Társuló önkormányzatok – kivéve 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 Magyarország 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 gazdálkodó szervezet 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, 

önállóan gazdálkodó szervezet 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. A szakképzés-szervezési társulás működésére a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben nem szabályozott kérdések tekintetében a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. A  Társulási  Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi „A tanulói létszám számítása 
2008.szeptember 1-től című melléklet, és a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó 
eredetiben 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, ………….. 
 



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) 

 
Határozat 

száma 

 
Polgármester 
 aláírása, P.H. 

 
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 
 

 



 
 
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 
 

 

 

 

 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

152/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2012. I. félévi beszámolója 

 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 

ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. 1. félévi tevékenységéről szóló beszámolót 

megvitatta, és azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



 
 

 
 

 

BESZÁMOLÓ A KOMLÓI KISTÉRSÉG 
TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS 2012. 1. FÉLÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
 
 

 
 
 
 
Komló, 2012. június 30. 

 
 Polics József 
      Elnök 



A Társulást az alapító önkormányzatok határozatlan időre hozták létre, 1999. december 1. 

napján, Területfejlesztési Társulásként. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás 2004. június 18-án alakult meg a Területfejlesztési Társulás jogutódjaként, majd 

2005. január 1. napja óta többcélú társulásként működik, feladatai ellátására önálló kistérségi 

irodát működtet. 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kötelezően vállalt három feladata: 

1.) a közoktatás, (óvodai, általános iskolai és szakszolgálati feladatok) 

2.) a szociális alapellátás – ezen belül a szociális alapszolgáltatás, családsegítő és 

gyermekjóléti feladatok,  

3.) hétvégi orvosi ügyelet megszervezése, (később a belső ellenőrzési feladatok 

megszervezése vált a harmadik kötelezően vállalt feladattá az orvosi ügyelet helyett). 

 

További felvállalt feladat a belső ellenőrzés, a mozgókönyvtári szolgálat, 

hulladékgazdálkodás, foglalkoztatás, munka- és tűzvédelem, informatika, sport és ifjúsági 

feladatok, közművelődési tevékenység, a közkincs kerekasztal működtetése.  

 

A Komlói Kistérség 19 települési önkormányzat részvételével végzi feladatát, a közszolgálati 

feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezésével. A Komlói Kistérség lakosságszáma 

is folyamatosan csökken, így a közös feladat-ellátás megszervezése még nagyobb felelősséget 

ró a Társulásra, a lakosság népességmegtartó és intézményi létszám megtartó feladata 

ellátásával. A csökkenő lakosságszám, a szolgáltatásra vonatkozó igények megnövekedése, a 

gyakori jogszabályváltozás – amely az önkormányzatok feladat-ellátását érinti – a csökkenő 

normatív támogatás, arra ösztönzi a kistérségi önkormányzati társulásokat, hogy közösen, a 

kistérség keretében szervezzék a közszolgálati feladataikat. 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás is ezen problémák megoldására 

törekszik, az egyre bővülő feladatvállalással igyekszik az önkormányzati terheket 

csökkenteni, a kiegészítő normatív támogatás igénybevételével gazdaságosabban működtetni. 

A Kistérségi Társulás alapadatai, a Társulásban részt vevő önkormányzatok megnevezése és 

lakosságszáma az alábbi táblázatban kerül szemléltetésre. A demográfiai adatok is 

alátámasztják, hogy a kistérség lakosságszáma is jelentősen csökkent a bemutatásra kerülő 

időszakban.  



A kistérségi lakosságszám alakulása, valamint a korábbi évek adatai összevetése az évenkénti 

lakosságszám csökkenése ütemét szemlélteti, amely csökkenés nemcsak a komlói kistérség 

jellemzője. 

A KISTÉRSÉG LAKOSSÁG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
Év 2005 2006 2007 2008. 2009 2010 2011 

Lakosok  
száma 

42.231 41.894 41.585 41.312.- 41.028 40.676 40.373 

 
A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 
 

Sorszám Település neve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1. Komló Város 

 
27.528 27.355 27.165 26.970 26.741 26.453 26.235 

2. Mánfa 
  

892 883 874 850 849 848 857 

3. Kárász 
  

369 372 375 365 371 356 355 

4.  Szalatnak 
  

422 412 401 387 375 375 371 

5.  Vékény 
 

158 164 166 161 154 151 149 

6. Szászvár 
 

2682 2624 2583 2573 2557 2539 2517 

7. Hegyhátmaróc 
 

216 208 209 193 192 176 173 

8. Egyházaskozár 
 

871 877 852 843 831 831 835 

9. Szárász 
 

64 62 55 57 57 51 51 

10. Tófű 
 

138 137 138 144 143 144 145 

11. Máza 
 

1350 1337 1322 1308 1309 1303 1287 

12. Köblény 
 

296 293 288 274 264 255 247 

13. Bodolyabér 
 

303 290 285 270 273 276 258 

14. Hosszúhetény 
 

3346 3328 3332 3398 3399 3417 3407 

15. Liget 
 

445 435 441 446 446 437 430 

16. Magyaregregy 
 

853 868 833 799 790 788 791 

17. Magyarhertelend 
 

694 672 679 705 697 692 688 

18. Magyarszék 
 

1123 1108 1118 1114 1130 1136 1135 

19. Mecsekpölöske 
 

481 472 469 455 450 448 442 

  
Összesen 

 
42.231 

 
41.894 

 
41.585 

 
41.312 

 
41028 

 
40.676 

 
40.373 

 
A lakosságszám bemutatása táblázatban felsorolásra került a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 19 települése, a gesztor önkormányzat Komló Város Önkormányzat. 



A három kötelezően vállalt feladat közül a közoktatás kistérségi megszervezése részesül 

legnagyobb támogatásban a költségvetésből. Az adott évi költségvetés kiegészítő normatív 

támogatása – a 8. sz. melléklet kistérségi kiegészítő normatíva – fejezetben biztosít a 

kistérségi feladatok megszervezéséhez ösztönző támogatást. 

 

KÖZOKTATÁSI FELADATOK 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megalakulását követően jelentős 

átszervezések történtek a komlói kistérségben. A 2006. évben a Nagyhajmási Óvoda 

tagóvodája lett az Egyházaskozár-Bikal Intézményfenntartó Társulásnak. A ligeti iskola 

bezárásra került, a 2006/2007. tanévtől a Magyarszéki Intézményfenntartó Társulás keretében 

látta el a köteles feladatát. A Mázai ÁMK megszüntetésre került a 2006/2007. nevelési év 

végén - korábban önállóan fenntartott intézményként működött. A Szászvári Kiss György 

ÁMK keretében biztosítja az általános iskolai feladatot, a mázai óvoda telephelyként történő 

megtartásával. Mánfai Önkormányzat által fenntartott óvoda a 2007/2008. nevelési évben 

bezárt. A Mánfai Önkormányzat és Komló Város Önkormányzata kiegészítette a közoktatási 

feladat-ellátási megállapodását, az óvodai és az iskolai feladatokat is Komló Város 

intézményeiben teljesítette a település. A 2007/2008. nevelési évtől kezdődően a 

Magyarhertelendi és a Ligeti Óvoda tagintézményeként, a magyarszéki intézményfenntartó 

társuláshoz csatlakoztak. A Magyaregregyi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése 

értelmében – 6/2008. (II.14) sz. határozattal a Magyaregregyi Óvoda bezárásra került, a 

szászvári közoktatási intézmény biztosítja az óvodai és általános iskolai szolgáltatást a 

következő nevelési évtől. A 62/2008. (VII. 3.) sz. határozattal a bikali óvoda kivált, önálló 

intézményként működik tovább. Komló Város Önkormányzat a 96/2008. (VI. 25.) sz. 

határozatában döntött a közoktatási intézmények összevonásáról. A komlói iskolák közül a 

Gagarin Általános Iskola működött intézményfenntartó társulási formában, Komló, Mánfa és 

Mecsekpölöske községek fenntartásával - az óvodai és az általános iskolai feladatok 

tekintetében. 

 

A következő évtől is – 2009/2010. tanévtől - jelentős átszervezések formálták át a kistérségi 

közoktatási hálózatot.  Az Egyházaskozár-Bikal intézményfenntartó társulás a Sásdi Kistérség 

Mágocsi székhelyű intézményhez csatlakozott. A Komlói Kistérségben két mikro-körzet 

központi – társulási formában fenntartott intézmény került kialakításra, illetve működik 

tovább. Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő iskolák is strukturális átszervezésen 

estek át. 



1.) Kiss György ÁMK Szászvár – általános iskola és óvoda, mázai – óvodai telephellyel. 

2.) Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány 

u. 2. székhellyel. Az intézmény a Magyarszéki Általános Iskola, a Magyarszéki Óvoda, Ligeti 

Óvoda, Magyarhertelendi Óvoda telephelyek bevonásával került kialakításra, a Gagarin 

Általános Iskola, Körtvélyesi Óvoda, Sallai utcai Óvoda komlói telephelyű intézmények 

átszervezésével. A Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott középfokú intézmény lett 

a székhelye a Kökönyösi Oktatási Központnak. A Kökönyösi Oktatási Központ telephelye az 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, kistérségi feladatot biztosító egysége is. Az alapfokú 

művészetoktatás is az intézmény részét képezi. Az intézmény ilyen formában történő 

megszervezése a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító számú pályázat „Kökönyösi 

Oktatási Központ” kialakítása vállalása eredményeként történt. A megalakulás dátuma 2009. 

július 1. napja. 

 

Önállóan fenntartott intézmény Komló Városában három közoktatási intézmény: Komló 

Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola, Komló Város Önkormányzat 

Szilvási Általános Iskola. és a Komló Városi Óvoda.  A Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 

Általános Iskola 2012. szeptember 1. napjával a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került át. A 

Hosszúhetényi Önkormányzat a Nemes János ÁMK és Könyvtár, valamint a Hosszúhetényi 

Óvoda közoktatási intézményeket tartja fenn. Kiegészítő normatív támogatás nem igényelhető 

az önállóan fenntartott intézményekre. 

 

A 2006. évben hat intézményfenntartó társulás működött, öt önállóan fenntartott általános 

iskola és négy önállóan fenntartott óvoda. A 2009/2010. évben már két intézményfenntartó 

társulás és négy önállóan fenntartott iskola, óvoda látja el a közoktatási közszolgáltatást. Az 

átszervezésnek köszönhetően bővült a lehetőség a középfokú oktatással és alapfokú 

művészetoktatással. Az Egységes Pedagógia Szakszolgálat biztosítja a nevelési tanácsadás, 

logopédiai ellátás, iskolapszichológiai és a gyógytestnevelési szolgáltatásokat a kistérségben. 

A szakszolgálati feladatok ellátása a társulás magalakulása óta kötelezően vállalt feladat, 

melyet örömmel fogadott valamennyi település. 

Ezek az átszervezések is bizonyítják, hogy a települések az összefogás, a közös 

feladatszervezés előnyét felismerték, a kiegészítő normatíva igénylésével intézményük 

működtetését gazdaságosabban, hatékonyabban biztosították, intézményfenntartó társuláshoz 



csatlakozva. A feladat-ellátás közös megszervezésével, a tanulók iskolabusszal történő 

szállításával sem a gyermekek, sem a szülők jogai nem sérültek. A feladatok ilyen 

nagymértékű átszervezésének nemcsak a nehéz gazdasági helyzet, hanem a nagymértékben 

csökkenő gyermeklétszám is oka volt. 

 
A kötelező feladatellátás biztosításának módja és formája a 2012. évben a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás területén 
 
Intézmény neve Székhely 

önkormányzat 
Fenntartó típusa 

(önkormányzati/társulás) 
Telephelyeinek 

száma 
Oktatási feladat 

típusa 
Kodály Zoltán 
Ének-zenei 
Katolikus 
Általános Iskola 

Fenntartó a Pécsi 
Egyházmegye 

egyházi 0 általános iskolai 
feladat 

Szilvási Általános 
Iskola 

Komló önkormányzati 0 általános iskolai 
feladat 

Kenderföld-
Somági Általános 
Iskola  

Komló önkormányzati 0 általános iskolai 
feladat 
 

Komló Városi 
Óvoda 

Komló önkormányzati székhely és 6 
telephely 

óvodai feladat 

Kökönyösi 
Oktatási Központ  

Komló Intézményfenntartó 
társulás hét települési 
önkormányzat 
részvételével 

székhely és 10 
telephely 

óvoda, általános 
iskola, gimnázium, 
szakközépiskola, 
szakiskola, 
speciális 
szakiskola, 
kollégium, alapfokú 
művészetoktatás, 
pedagógiai 
szakszolgálat 
 

Kiss György 
ÁMK 

Szászvár Intézményfenntartó 
Társulás hét települési 
önkormányzat 
részvételével 
 
 

székhely és 2 
telephely 

általános iskola és 
óvoda, könyvtár, 
alapfokú 
művészetoktatás 

Nemes János 
ÁMK és 
Könyvtár 

Hosszúhetény önkormányzati 0 általános iskola, 
könyvtár, alapfokú 
művészetoktatás 

Zengő Óvoda 
 

Hosszúhetény önkormányzati 0 óvoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézményfenntartó társulások kiegészítő normatív támogatása 
 

Év Szászvári 
ÁMK 

Egyházaskozár-
Bikal Int. Fennt. 

Magyarszéki 
Int. Fennt.Társ. 

Komló – 
Pedagógiai 
Szakszolg. 

Összesen 

2005 15.440.150.- 7.690.650.- 6.297.500.- 4.124.774.- 33.553.074.- 
2006 22.114.150.- 13.292.500.- 7.700.000.- 8.568.000.- 51.674.650.- 
2007 9.000.000.- 5.930.000.- 13.320.000.- 9.460.000.- 37.710.000.- 
Összesen: 46.554.300.-. 26.913.150.- 27.317.500.- 22.152.774.- 122.937.724.-  
2008. 32.430.588.- 23.571.000.- 25.697.000.- 9.614.000.- 91.582.588.- 
 Szászvár  KOÖK  KOÖK  
2009. 36.025.000.- 0 33.420.500.- 9.141.000.- 78.586.500.- 
2010.  35.726.980.- 0 28.452.972.- 12.078.000.- 76.257.952.- 
2011.  36.741.880.- 0 32.680.318.- 12.586.000.- 82.0087.198.- 
2012. 37.014.100.- 0 31.176.528.- 10.310.000.- 78.500.628.- 
 
Mint a fenti táblázat szemlélteti jelentősen hozzájárul a működés gazdaságosabbá tételéhez az 

intézményfenntartó társulások esetében a kiegészítő támogatás. A kistelepülési 

önkormányzatok adminisztratív terheit is jelentősen csökkentette az átszervezés, amely 

forintban ki sem fejezhető. 

 

2010/2011. nevelési évtől kezdődően a „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsőde, 

Óvoda és Általános Iskola intézményből a bölcsődei feladat kiszervezésre került. A Szilvási 

Bölcsőde és Családi Napközi intézmény megalapításra került a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás fenntartásában. A kiegészítő normatív támogatás teszi 

gazdaságosabbá a működtetést, valamint a lehetőség adott a kistérség települési 

önkormányzatai lakosai számára a bölcsődei ellátás igénybe vételére. A gyermeklétszám 

csökkenése miatt 2011. szeptember 1. napjától a Damjanich utcai telephely bezárásra kerül, 

valamint a családi napközi tevékenység megszüntetésre kerül. 

A kiegészítő támogatás összege 2012-ben: 7.597.200.- Ft. 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évtől látja el a belső ellenőrzési 

feladatokat valamennyi társult önkormányzatnál.  

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás belső ellenőrzési egysége által 

elvégzendő feladatként 2012. évre 40 vizsgálat került tervezésre. A 2012. év I. felére tervezett 

vizsgálatok végrehajtásra kerültek, ami 20 terv szerinti ellenőrzést jelentett.  

 



Komló város esetében a normatív állami hozzájárulásokon túl sor került Komló Város 

Önkormányzatának közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatainak ellenőrzésére, 

továbbá a 2009. évben végzett pénzügyi-gazdasági vizsgálat utóellenőrzése a Komlói 

Fűtőerőmű Zrt-nél.  

 

A települési önkormányzatok esetében többségében a normatív állami hozzájárulások 

elszámolása került ellenőrzésre. Emellett egy önkormányzatnál a munkaügyi szabályok 

betartása, nyilvántartások, közalkalmazottakra, köztisztviselőkre vonatkozó előírások kerültek 

utóellenőrzésre, míg egy másik önkormányzatnál a tanítási időkeret számításának és a túlóra 

elszámolások szabályszerűségének ellenőrzésére került sor. A Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulásnál a közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatokat 

ellenőriztük. 

(A második félévben sor kerül a kisebbségi önkormányzatok 2011.évi gazdálkodásának 

ellenőrzésére, a közfoglalkoztatási rendszer ellenőrzésére, valamint egy önkormányzatnál a 

szabályozottság felülvizsgálatára, míg egy másik településnél a közbeszerzéshez kapcsolódó 

gazdasági folyamatok ellenőrzésére.) 

 

Az ellenőrzéseket az Állami Számvevőszék módszertana, valamint tapasztalataink alapján 

állítottuk össze.  

 

Minden önkormányzatra vonatkozóan külön-külön elkészítettük a 2011. évi ellenőrzéseikről 

az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

193/2003. Korm. rendelet által előírt tartalommal, melyeket a jegyzők részére elküldtünk, 

hogy eleget tudjanak tenni az Ötv. azon rendelkezésének, mely szerint a polgármester a 

tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-

testület elé terjesztik. 

 

Szakmai segítségnyújtással és tanácsadással folyamatosan segítettük az önkormányzatok, 

intézményeik napi munkáját több témakörben, amennyiben ezen igényüket felénk jelezték. A 

munkatársak ismereteiket folyamatosan bővítik, képzéseken, tanfolyamokon, szakmai 

konferenciákon vesznek részt, készségeiket fejlesztik, tevékenységünk hatékonyságának, 

hasznosságának növelésének érdekében.  
 



 
Belső ellenőrzési normatíva alakulása 

 
Költségvetési év mutatószám Fajlagos összeg Normatív támogatás 
2006. 83 90.000.- 7.470.000.- 
2007. 83 90.000.- 7.470.000.- 
2008. 65 90.000.- 5.850.000.- 
2009. 67 88.300.- 5.919.100.- 
2010. 55 79.000.- 4.345.000.- 
2011. 56 79.000.- 4.424.000.- 
2012. 56 63.200.- 3.539.200.- 
 
 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI FELADATOK 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 2004. évi megalakulásakor vállalta a 

szociális és gyermekjóléti feladatok közös megszervezését. A 2004. évi megalakulás idején az 

Együttműködési Megállapodásban rögzítésre került feladat-ellátási megállapodás keretében. 

Az ösztönző kiegészítő normatív támogatás jelentős eltéréssel támogatta a feladat-ellátási 

megállapodást és a társulás által fenntartott intézményi formát. A támogatásnak, valamint a 

települési önkormányzatok által megfogalmazott igényre tekintettel 2007. január 1. napjától a 

Szociális Szolgáltató Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megalapításra 

került. A két intézmény az alábbi feladatokat látja el: 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 

- családsegítés 

- gyermekjóléti alapellátás 

- szociális kölcsönök előkészítése 

- szemétszállítási díj támogatás előkészítése 

- adósságkezelési szolgáltatás 

 

Szociális Szolgáltató Központ: 

 Szakosított ellátás: 

- hajléktalanok átmeneti szállása – Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

Szociális alapszolgáltatási feladatok: 

a.) házi segítségnyújtás 

b.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

c.) szociális étkeztetés – Komló városában 

d.) idősek nappali ellátása – Idősek Klubja 

 



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás valamennyi intézménye 2010. július 

1. napjától a 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. alatti székhelyre költözött. A székhelyváltozást 

követően változatlan szolgáltatás biztosításával működnek az intézmények. Az alábbi 

táblázatban bemutatásra kerül a normatív támogatás összege az intézményekben. A normatív 

támogatás az alap- és kiegészítő támogatás összegéből tevődik össze. A kiegészítő normatív 

támogatás a kisétségi fenntartású intézményi feladat szervezésének eredménye. 

 

 

Normatív támogatások alakulása a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás által fenntartott intézményekben 

 
Az 

intézmény 
neve 

2009. évi támogatás 
összege 

2010. évi támogatás 
összege 

2011. évi támogatás 
összege 

2012. évi támogatás 
összege 

3. sz. mell. 8. sz. mell. 3. sz. mell. 8. sz. mell. 3. sz. mell. 8. sz. mell. 3. sz. mell. 8. sz. mell. 
 

Családsegítő 
és 
Gyermekjólé
ti Szolgálat 

32.636.180.- 13.219.840
.- 

32.581.320
.- 

21.167.760
.- 

32.322.040.- 20.824.720
.- 

31.929.110.- 20.516.560.
- 

Szociális 
Szolgáltató 

Központ 

71.404.000    
.- 

24.550.000
.- 

60.437.360
.- 

22.290.000
.- 

70.444.480.- 26.640.000
.- 

76.785.640.- 29.220.000 

 
Összesen 

104.040.480.- 37.769.840
.- 

93.018.680
.- 

43.457.760
.- 

102.766.520.
- 

47.464.720
.- 

108.714.750
- 

49.736.560.
- 

 
 
A táblázatban szereplő kiegészítő támogatás a kistérségi feladat-ellátás megszervezéséhez 

vehető igénybe. A székhely mindkét intézmény esetében Komló Város területén található. 

Telephely működik a Szászvári Önkormányzat és az Egyházaskozári Önkormányzat helyein 

idősek nappali ellátása tekintetében. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szászvári 

mikro-körzet központja működik a székhelytől különböző feladat-ellátási helyen. 

 

Mindkét intézmény az önkormányzati feladat-ellátás lehetőségei terén nagyon jól működik, 

biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket a településeknek a színvonalas szolgáltatáshoz. 

Nem utolsó sorban említésre méltó itt is, hogy jelentős adminisztrációs terhet vett le az 

önkormányzatok válláról a kistérségi intézmény. 

 

 

 

 

 



KÖZKINCS KEREKASZTAL 

Pályázati támogatással jött létre a Közkincs Kerekasztal, mely már több éve folytatja 

tevékenységét a kistérség területén. Elkészült 2010. évben a Komlói Kistérség Kulturális 

Stratégiája. Elkészült a Komlói Közkincs Kerekasztal honlapja, ahol lehetőség van a 

települések kulturális tevékenysége figyelemmel kísérésére és bemutatására. A Kistérségi 

Iroda a Közkincs Kerekasztal működtetésével részt vehet a kistérségeknek kiírt pályázaton, és 

ezzel lehetőséget biztosított közművelődési referens foglalkoztatására. 

 

MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT 

A mozgókönyvtári szolgálat megszervezésével azon települések részére biztosított a 

szolgáltatás, ahol nem rendelkeznek nyilvános könyvtárral. 2012. évben 16 település 800.000 

forint/település összegben részesült támogatásban. 

 

KISTÉRSÉGI IRODA 

A Kistérségi Iroda feladata a - 2004. évi CVII. törvény előírásai szerint – a Társulás Tanácsa 

működésének zavartalan biztosítása, az ülések előkészítése, a törvényesség biztosítása. 2012. 

1. félévben 4 alkalommal ülésezett a Társulás Tanácsa. Ezeken összesen 37 határozat 

született. Az előterjesztések elkészítése és végrehajtása a kistérségi iroda feladatkörébe 

tartozik. Az előkészített anyagok és jegyzőkönyvet elektronikus úton továbbításra kerülnek a 

települési önkormányzatok és a Baranya Megyei Kormányhivatal részére a törvényben előírt 

határidőben. A Kormányhivatal jónak értékelte a tanács munkájával kapcsolatos előkészítő és 

végrehajtó feladat ellátását.  

Az Kistérségi Iroda felel a Tárulás költségvetése végrehajtásáért is. A gazdálkodási feladatok 

ellátására  a  Komló  Város  Önkormányzat  GESZ  szervezetével  kötött  megállapodást.  A  

Gazdasági Ellátó Szervezet a tárulás tagönkormányzatai megelégedésével látja el feladatát, a 

mindennapi jó kapcsolat kiépítésének eredményeként. 

 

 

INFORMATIKAI FELADATVÁLLALÁS: 

A kistérség településein komplex informatikai szolgáltatás biztosítása szintén a kistérségi 

iroda feladata. Ezen feladaton belül szoftverüzemeltetésre, hardverüzemeltetésre, 

hálózatüzemeltetésre, telefonhálózat üzemeltetésre és tanácsadásra kerül sor. 

 

 



TŰZ-ÉS MUNKAVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM: 

A kistérségi iroda megbízási szerződés keretében látja el a kistérségi önkormányzatok és azok 

intézményeinél a tűz- és munkavédelmi, valamint a környezetvédelmi feladatokat. 

 

PÁLYÁZATOK: 

2012. évben került lezárásra egy előző évről áthúzódó pályázat, a TÁMOP 5.3.1. számú 

program, melynek keretében 60 fő részesült erdőművelő vagy mezőgazdasági munkás 

képzésben, illetve különböző, álláskeresést megkönnyítő tréningen vehettek részt. Az elnyert 

támogatás 69.660.000,- Ft. 

2012. május hónapban 5.945.124,- Ft-ot nyert el a Társulás parlagfű mentesítési 

közmunkaprogram lebonyolítására, melynek keretében 20 fő került felvételre 3 hónapos 

foglalkoztatásra.  

A Társulás közel 50 MFt - ot nyert el a TÁMOP 5.2.5. számú pályázati kiírásra benyújtott 

pályázatával. 2012. és 2013. évben a kistérség területén élő rászoruló fiatalok vehetnek részt 

klubfoglalkozásokon, különböző közösségi programokon, felzárkóztató foglalkozásokon 

szakembereink segítségével. 

Benyújtásra került egy szervezetfejlesztési pályázat, mely pozitív elbírásálás esetén a 

Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

alapszolgáltatásainak hatékonyabbá tételét és színvonalának javítását szolgálja. Az elnyerhető 

pályázati összeg 35.000.000,- Ft.  

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS: 

A Komlói Kistérség általános iskolai tanulói részére biztosított a szolgáltatás, 7-8. évfolyamos 

tanulók számára. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS SZERVEZETEKKEL: 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttműködik az alábbi 

hazai szervezetekkel: 

Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés: az együttműködés célja a társulás 

területén élők ingó és ingatlan vagyonában keletkező jégkárok csökkentése. 

M9 Térségi Fejlesztési Tanács: az együttműködés célja az M9-es gyorsforgalmi út 

előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása, a régiók közötti közlekedési kapcsolatok 

javítása.  

 



Egy Hajóban Gyermek – és Ifjúságvédő Alapítvány: az együttműködés célja jogi 

segítségnyújtás tevékenység tartós ellátása a kistérségben. 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete: az együttműködés célja a 

kistérségben élő fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítése, a panaszok 

feltárása és értékelése fogyasztói érdekek képviselete. 

 

A jogszabályi környezet változása miatt 2013. évtől alapvető változások várhatóak a 

társulások életében. A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény 2013. január 01. 

napjával történő hatályon kívül helyezése miatt a képviselő testületeknek dönteniük kell, hogy 

továbbra is működjön – e a kistérség területén önkormányzati társulás. Újra kell gondolni az 

ellátandó feladatokat, a szervezeti formát is. A társulás által felvállalt feladatokat a társulás 

megszűnése esetén az önkormányzatoknak önállóan továbbra is el kell látniuk. Az eddigi 

tapasztalatokat figyelembe véve elmondható, hogy a kötelező és nem kötelező önkormányzati 

feladatok hatékonyabban és gazdaságosabban láthatóak el társulásos formában. A Komlói 

Kistérség megalakulása óta jelentős feladatbővüléssel látja el tevékenységét, elsődleges 

szempont, hogy minél gazdaságosabban kerülhessen megoldásra a feladat-ellátása. A 

Kistérségi Iroda dolgozói és velük kapcsolatban lévő önkormányzatok alkalmazottai között 

kialakult jó kapcsolat, együttműködés eredménye a megfelelő színvonalon ellátott szolgáltatás 

biztosítása. 

 

 

K o m l ó, 2012. június 30. 

 

        Polics József  

            Elnök 

 
 

 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
153/2012. (X.25.) határozata 

 
Turisztikai attrakciófejlesztés – DDOP-2.1.1/A.B-12 – 

Turisztikai célú kerékpárút kialakítása 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a DDOP-2.1.1/A.B-12 számú pályázati kiírás keretében  benyújtandó – 
turisztikai célú kerékpárút kialakítására vonatkozó – pályázatról szóló előterjesztést. 
 
1.) Komló Város Önkormányzata Kovácsszénája településsel konzorciumban turisztikai 

célú kerékpárút létesítése érdekében pályázatot nyújt be a DDOP-2.1.1/A.B-12 számú – 
100 %-os támogatási intenzitású - pályázati kiírásra, legfeljebb 250 M Ft projekt 
összköltséggel. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot, annak 
elkészítését követően határidőre nyújtsa be. 

 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 

konzorciumi szerződés, és további szükséges megállapodások, nyilatkozatok aláírására. 
 
3.) A képviselő-testület a projekt előkészítési munkáira - a pályázat sikertelensége esetén – 

200.000,-Ft + ÁFA összegben forrást biztosít a 2012. évi költségvetés 8. sz. melléklete 
szerinti „tervezési keret” előirányzat terhére.  

 
4.) A képviselő-testület eredményes pályázat esetén biztosítja a projekt 

előfinanszírozásához szükséges költségeket az önkormányzat költségvetésének 
céltartaléka terhére. 

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

módosításakor a változások átvezetéséről gondoskodjon.  
 
6.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komló Város 

Önkormányzata és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti – a felek turisztikai 
célú projektjeinek sikerességét, fenntarthatóságát és a térség turisztikai arculatának 
fejlődését biztosító 2. sz. melléklet szerinti – együttműködési megállapodást aláírja.  

 
Határidő:  2012. október 31. 
Felelős:  Polics József  polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (5. pontra vonatkozóan) 
 

K.m.f. 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



Együttműködési Megállapodás 
 
amely létrejött egyrészről 
Komló Város Önkormányzat  
Székhely/postacím: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Adószám: 15724100-2-02 
Törzsszám: 724100 
Képviseli: Polics József polgármester 
Telefonszám: 72/584-000 
továbbiakban mint Projektgazda 
 
másrészről 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata   
Székely/postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 
Adószám: 15735612-2-02 
Cégjegyzékszám/törzskönyvi száma: 735616 
Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester 
Telefonszám: 72/533-800 
továbbiakban, mint Projektgazda 
 
továbbiakban együttesen, mint Együttműködő Felek között a mai napon, az alábbi 
tartalommal és feltételekkel: 
 

I. MEGÁLLAPODÁS ELŐZMÉNYEI 
 
A Projektgazda pályázatot kíván benyújtani a DDOP-2.1.1/A.B-12 pályázati felhívás 
keretében kerékpár turisztikai és ökoturisztikai értékeire épít (továbbiakban: projekt). Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a DDOP-2.1.1/A.B-12 pályázati felhívásra a „Misina tető 
ökoturisztikai revitalizácója” címmel pályázik, a pályázat célja a Misina tetőről induló 
downhill pálya kialakítása felnőttek és gyermekek számára, továbbá egy különleges, 
ökologikus elveken alapuló játszóteret és ökoturisztikai központ kerül kialakításra. Komló 
Város Önkormányzata konzorciumi megállapodás keretében Kovácsszénája Község 
Önkormányzatával a DDOP-2.1.1/A.B-12 pályázati felhívásra, a pályázat célja a komlói 
térség és orfűi térség kerékpárhálózatának fejlesztése, a térség kerékpáros turisztikai 
vonzalmának növelése, a fejlesztés eredményeképpen létrejövő kerékpárhálózathoz 
kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.   
 

II.  A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA, HATÁLYA 
 
Jelen megállapodás tárgya, hogy a Projektgazdák a nevezett projektekben, mint turisztikai 
szolgáltatás és attrakció megvalósításában szakmai együttműködőként bevonja és a kialakított 
együttműködések alapján biztosítja projektjeik részére, hogy a turisztikai szolgáltatók / civil / 
önkormányzati / helyi beszállítók együttműködésével projektjeit, szolgáltatásait minőségileg 
fejlessze, valamint projektjeit a Felek kapcsolódó tevékenységéhez kölcsönösen integrálni 
tudja. Az együttműködés a projektek sikeres megvalósítását és működtetését szolgálja oly 
módon, hogy az Együttműködő Partner érdekei ne sérüljenek, szolgáltatásai, piaci megítélése 
erősödjön, Komló, Pécs, Orfű és Kovácsszénája térsége turisztikai arculata fejlődjön, 
gazdagodjon (stratégiai cél). 
 



III. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA, AZ EGYÜTTMŰKŐDŐ FELEK JOGAI ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1.) Jelen Együttműködési Megállapodás határozatlan időre jön létre, célja, hogy a 

projektek keretében létrejövő attrakció működését, fenntartását biztosítsa. Az 
Együttműködő Felek által kínált szolgáltatások helyszíne: Komló, Pécs, Orfű és 
Kovácsszénája térsége. 
 

2.) Az Együttműködő Felek megállapítják, hogy a Projektgazdák szolgáltatása új 
szolgáltatás jellegű és kiegészíti egymás turisztikai szolgáltatásait.  

 
3.) Az Együttműködő Felek kijelentik, hogy a projektek turistáit, mint a célcsoport szinte 

minden korcsoportját potenciális látogatóként kezelik, melyek közül elsődlegesen 
családok, csoportok látogatják majd a projektek helyszíneit.  
 
Felek jelen együttműködéssel kialakított kapcsolata a szolgáltatások kölcsönös 
közvetítésére, egymáshoz kapcsolására és összehangolására irányul, a településekre 
látogató turisták minőségi kiszolgálása, a tartózkodási idő növelése, és az egy főre jutó 
költség / fogyasztás növelése prioritások mentén.  
 

4.) Az Együttműködő Felek kijelentik, hogy a projektek megvalósítása céljából 
együttműködnek, annak megvalósítását szakmai, turisztikai szempontok mentén 
segítik, mely együttműködés vonatkozásában az alábbi feltételeket, jogokat és 
kötelezettségeket fogadják el:  
 
- Felek vállalják, hogy a Projektben megvalósuló turisztikai attrakciókat, tevékenységéhez 
kapcsolódóan figyelemmel kíséri és róluk a turisták felé információt közvetít. 
 
- Projektgazda a projekttel kapcsolatban üzleti marketingtevékenységet végez, mely során 
propagálja a fejlesztés által érintett attrakciókat.  

 
- Az Együttműködő Felek a projektek megvalósítása során minden lényeges tény, 
körülmény és adat vonatkozásában egymást kölcsönösen tájékoztatják, informálják.   
  
- Az Együttműködő Felek kijelentik, hogy vendégeik, látogatóik részére egymás 
tevékenységeiről, programjairól folyamatos tájékoztatást biztosítanak.  
 
- Az Együttműködő Felek vállalják, hogy egymás szolgáltatásairól honlapjukon is 
tájékoztatják vendégeiket, látogatóikat, valamint kölcsönösen egyeztetnek egymással 
éves rendezvény– és programtervük eseményeiről, marketingstratégiájukat egymással 
egyeztetik, összehangolják.  
 
- A Projektgazda szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal projekttájékoztatót 
és egyeztetést tart, ahol az együttműködő partner képviselői részére tájékoztatást nyújt 
a projektről, annak aktuális látogatószámáról, valamint a Felek egyeztetnek az alábbi 
kérdéskörben: 

· Éves programok, rendezvények kölcsönös összehangolása 
· Együttműködés, rendezvények, turisztikai események kapcsán 
· Marketingstratégia egyeztetése 
· A turisták számára a szolgáltatás közvetlen ajánlása 



5.) Együttműködő Felek – jelen megállapodás keretében – a hivatalos értesítéseket, 
valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél vagy telefax) kell 
megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti 
e-mail üzenet.  
 

6.) Együttműködő Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére. A 
felek vállalják, hogy jelen szerződés hatálya és érvényessége alatt tartózkodnak 
minden olyan szerződés megkötésétől, amely részben, vagy egészben ellentétes a jelen 
megállapodással, illetve amely eredményeképp a jelen szerződésben meghatározott 
célok és vállalások teljesülése részben vagy egészében lehetetlenné válna. 
A felek minden ügyet, kérdést bizalmasan kezelnek, a harmadik személyek részére 
információt nem adnak át. A felek üzleti titok alatt a Polgári Törvénykönyv 81. § (2)-
(3) bekezdéseiben meghatározott fogalmat értik.  

 
7.) Az Együttműködő Felek jelen megállapodásban foglalt vállalásainak határidőn belül 

nem, vagy csak részlegesen tesz eleget, a másik fél megfelelő határidő kitűzésével 
felszólíthatja annak teljesítésére és a felszólítás eredménytelensége esetén azonnali 
hatállyal felmondhatja jelen szerződést. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó fél 
felel az okozott károkért.  

 
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
1.) Kapcsolattartó Projektgazda részéről:  

név: Horváth László 
telefon: 72/584-020 
e-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu 

 
Kapcsolattartó Projektgazda részéről 

 név: Egry Dóra 
telefon: 72/514-802 
e-mail: egry.dora@pvfzrt.hu 

 
2.) Vitás kérdések rendezése: a felmerülő esetleges jogvitákat a felek jóhiszeműen eljárva, 

közösen rendezik. Amennyiben a vitás kérdés rendezésére irányuló megkeresése 
másik fél általi kézhez vételétől számított 30 napig nem vezet eredményre, a felek az 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.  
 

3.) Jelen megállapodás bármely módosítása kizárólag írásban érvényes, jelen 
megállapodás visszavonásáig érvényes. 

 
4.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk, szerződésekre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 

5.) Az Együttműködési Megállapodásokat a felek elolvasták, közösen értelmezik, és mint 
akaratukkal mindenben egyezőt 3 oldal terjedelemben, négy példányban írják alá. 

 
Komló, 2012………… 
 
_____________________      ______________________ 
      Projektgazda                            Projektgazda 

képviselője        képviselője 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. október 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

154/2012. (X.25.) határozata 
 
 

Komló és térsége szénbányászatra alapozott fejlesztési koncepciója 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Komló és térsége szénbányászatra alapozott fejlesztési koncepciója” című 
előterjesztést. 
 

 
1.) A képviselő-testület „Komló és térsége szénbányászatra alapozott fejlesztési lehetőségei 

szászországi együttműködésben” című 1. sz. melléklet szerinti koncepcióban foglaltakat 
megismerte.  

 
2.) A képviselő-testület az 1. pontban jelzett koncepció finanszírozásával kapcsolatban 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a térség bányászati fejlesztésében érintett 
településekkel (Máza, Váralja, Bonyhád, Nagymányok) valamint a Baranya Megyei 
Önkormányzattal és Tolna Megyei Önkormányzattal a fejlesztési célú pénzeszköz 
átadás-átvételi megállapodásokat, mint programgazda képviselője megkösse. 

 
3.) A képviselő-testület az összesen 2.000.000,- Ft díjköltségű koncepció finanszírozásához 

400.000,- Ft fejlesztési célú pénzeszközt biztosít az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének „városi általános fejlesztési tartalék” előirányzata terhére. 

 Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor a 
változás átvezetéséről gondoskodjon. 

 
 Határidő:  értelem szerint 
 Felelős:   Polics József  polgármester 

  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



1. sz. 
melléklet





























































































































 
 


