
K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

155/2012. (XI.29.) 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. 
 
Képviselő-testület a 140/2012. (X.25.) számú határozatát visszavonja. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási jegyzőkönyvében 
foglaltakat, 

- a hitelfelvételekről szóló tájékoztatót, 
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről,  
- a Pannon Volán per állásával kapcsolatos tájékoztatót. 

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
Határidő: 2012. december 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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

156/2012. (XI.29.) határozata 
 

Élelmezési norma emelése 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az élelmezési norma 
megemelését.  
 
A képviselő-testület a fenntartásában lévő köznevelési intézményekben az élelmezési norma 
összegét 2012. december 1. napjával az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

  
2012. december 1. napjától alkalmazott 

norma összege (Ft) + ÁFA 

Óvoda  
Tízórai 60 

     Ebéd 165 
Uzsonna 60 

Általános Iskola  
Tízórai   70 
Ebéd 240 
Uzsonna 60 

 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a normaemelés mértékéről az intézmények 
vezetőit, valamint a szolgáltató MEVID Zrt.-t értesítse. 
 
Határidő: 2012. december 1. 
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 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

157/2012. (XI.29.) határozata 
 
 
 

Tájékoztató Komló Város Önkormányzat 
2012. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről 

 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 

bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 

2012. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót. 

 

A képviselő-testület a 2012. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítéséről készült 

tájékoztatót a 1-4. sz. mellékleteivel együtt elfogadja. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



 
        Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege 
(ezer forintban)          2012. 09. 30.      1. sz. melléklet 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított
eFt % eFt %

1 Intézmények működési bevételei 216 414  325 346  309 720  95,20 1 Működési kiadások 3 226 104  3 730 727  2 535 513  67,96

2 Önkormányzat sajátos bevételei 1 511 968  1 506 468  1 356 936  90,07 személyi juttatások 1 572 062  1 818 835  1 343 595  73,87
 Ezen belül:helyi adó 550 000  550 000  600 697  109,22

3
Felhalm. és tőkejellegű bev. pe. 
átv.tám.ért.bev. előző évi kieg. 563 104  602 214  301 046  49,99 munkaadókat terhelő járulékok 418 915  464 645  329 143  70,84

4
Önkormányzatok költségvetési 
támogatása 1 915 125  2 144 788  1 414 229  65,94 dologi kiadások 1 217 077  1 422 937  852 462  59,91

5
Működési célú pénzeszköz-
átvétel, tám.ért.műk.bevétel 98 421  651 429  620 108  95,19 ellátottak pénzbeli juttatása 18 050  24 310  10 313  42,42

6 Előző évi pénzm. igénybevétele 654 875  656 413  157 843  24,05 2
Működési célú pe-átadás, 
támog.ért.kiad., egyéb tám. 1 034 997  1 104 009  450 716  40,83

7 Értékpapír bevétele -   -   -   
Ezen belül:társadalmi és szocpol. 
juttatás 920 696  933 504  353 532  37,87

8 Hitelfelvétel 1 352 569  1 045 451  458 989  43,90 3 Felhalmozási kiadások 877 238  926 817  443 747  47,88
felhalmozási -   -   -   beruházás,pü.befektetés 701 298  748 992  377 704  50,43
működési 1 352 569  1 045 451  458 989  43,90 felújítás 23 055  22 139  11 967  54,05

felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad. 29 089  30 189  11 835  39,20
hiteltörl.,kölcsönnyújtás,ép.bev. 123 796  125 497  42 241  33,66

9 Kölcsön visszatérülés 3 000  3 000  2 704  90,13 4 935 773  936 013  573 597  61,28
felhalmozási -   -   2 430  
működési 3 000  3 000  274  9,13 5 Tartalék 241 364  237 543  -   0,00

fejlesztési céltartalék 83 366  78 557  -   0,00
működési céltartalék, műk.ált.tart. 157 998  158 986  -   0,00

Összesen: 6 315 476  6 935 109  4 621 575  66,64 Összesen: 6 315 476  6 935 109  4 003 573  57,73
Kiegyenlítő, függő, 
átfutó,továbbadási c. bevételek -   -   797 - 

Kiegyenlítő, függő, átfutó, 
továbbadási c. kiadások -   -   25 958  

Együtt: 6 315 476  6 935 109  4 620 778  66,63 Együtt 6 315 476  6 935 109  4 029 531  58,10

Működési hiteltörlesztés, kölcsön 
nyújtás, ép. beváltás

Tényleges teljesítésTényleges teljesítésBEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK MEGNEVEZÉSEelőirányzat előirányzat

 
 
 
 
 
 
 



 
      Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése 
(ezer forintban)        2012. 09. 30.     2. sz. melléklet 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés

GESZ 110 446 225 283 191 702 371 102 019 102 907 110 446 225 283 173 873

Kenderföld 246 307 207 598 167 273 10 266 7 125 6 959 246 307 207 598 158 383

Kodály Zoltán 189 405 124 178 124 178 7 805 7 013 7 013 189 405 124 178 124 178

Szilvás 306 463 270 634 208 175 18 831 15 516 12 513 306 463 270 634 194 591

K.V. Óvoda 0 128 608 56 619 0 8 701 4 739 0 128 608 47 834

Könyvtár 35 235 36 151 24 359 7 026 7 026 5 654 35 235 36 151 19 438

KH, Színház 68 730 80 781 61 113 10 062 10 062 6 682 68 730 80 781 51 526

Kökönyösi Oktatási Központ 995 409 1 074 917 770 812 37 738 37 738 30 119 995 409 1 074 917 739 194

Városgondnokság 266 446 611 935 546 452 84 276 84 276 68 304 266 446 611 935 515 197

Polgármesteri Hivatal 667 327 712 671 332 708 20 039 25 839 30 479 667 327 712 671 322 522

Intézmény össz.: 2 885 768 3 472 756 2 483 391 196 414 305 315 275 369 2 885 768 3 472 756 2 346 736

Önkormányzat 6 070 592 6 186 409 3 887 361 20 000 20 031 34 351 6 070 592 6 186 409 3 406 014

Összesen: 8 956 360 9 659 165 6 370 752 216 414 325 346 309 720 8 956 360 9 659 165 5 752 750

Intézményfinanszírozás -2 640 884 -2 724 056 -1 749 177 -2 640 884 -2 724 056 -1 749 177 

Kiegyenlítő, függő,továbbad. -797 25 958

Mindösszesen: 6 315 476 6 935 109 4 620 778 216 414 325 346 309 720 6 315 476 6 935 109 4 029 531

Megnevezés Bevételi előirányzat Ezen belül: működési bevétel Kiadási előirányzat

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Kötelező előirányzatok 
(ezer forintban)         2002. 09. 30.       3. sz. melléklet 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés

GESZ 74 764 89 553 55 752 19 939 22 645 14 015 15 743 108 770 99 791 0 0 4 315 4 315 0 0

Kenderföld 145 255 119 085 94 554 36 558 30 733 24 505 61 746 54 519 36 055 2 748 3 192 558 0 69 2 711 0 0

Kodály Zoltán 110 524 74 312 74 312 28 072 19 516 19 516 48 313 28 160 28 160 2 496 578 578 0 1 612 1 612 0 0

Szilvás 178 647 157 512 118 550 46 826 41 097 31 503 78 554 68 922 39 679 2 436 3 033 1 624 0 70 3 067 0 0

K.V. Óvoda 0 68 888 32 900 0 18 077 9 127 0 41 643 5 807 0 0 0 0 0

Könyvtár 17 876 18 368 11 180 5 095 5 211 2 872 12 264 12 553 5 342 0 0 19 44 0 0

KH, Színház 28 968 32 913 23 254 8 308 8 328 6 146 31 454 39 528 21 466 0 0 12 12 0 0
Kökönyösi Oktatási 
Központ 591 274 630 645 463 455 154 668 165 273 122 599 238 030 248 382 137 967 10 370 17 507 7 553 1 067 3 006 2 710 0 0

Városgondnokság 46 663 238 268 230 286 12 377 38 557 35 031 199 406 291 119 207 410 0 0 0 0 0

Polgármesteri Hivatal 339 241 347 708 208 802 89 569 94 961 54 624 232 766 215 778 58 617 0 0 0 2 451 0

Intézmény össz.: 1 533 212 1 777 252 1 313 045 401 412 444 398 319 938 918 276 1 109 374 640 294 18 050 24 310 10 313 1 067 9 103 14 471 2 451 0 0

Önkormányzat 38 850 41 583 30 550 17 503 20 247 9 205 298 801 313 563 212 168 0 0 0 113 234 161 402 82 713 26 638 30 189 11 835

Összesen: 1 572 062 1 818 835 1 343 595 418 915 464 645 329 143 1 217 077 1 422 937 852 462 18 050 24 310 10 313 114 301 170 505 97 184 29 089 30 189 11 835

Intézmény 
megnevezése

Személyi juttatás M.adókat terh.jár. Dologi kiadás Ell.pénzb.juttat. Pénzeszköz-átad.,támog.ért.kiadás

Műk.c.pénze.átad. Felhalm.c.pénze.átad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Kötelező előirányzatok 
(ezer forintban)         2012. 09. 30.       3. sz. melléklet 

Kiegyenlítő, függő

átfutó,továbbad.c.

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés

GESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 143 110 446 225 283 176 016

Kenderföld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 246 307 207 598 159 157

Kodály Zoltán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 405 124 178 124 178

Szilvás 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 1 339 306 463 270 634 195 930

K.V. Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 339 0 128 608 49 173

Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 35 235 36 151 19 528

KH, Színház 0 0 0 0 648 0 0 0 0 0 0 2 062 68 730 80 781 53 588
Kökönyösi Oktatási 
Központ 0 2 233 2 233 0 7 871 2 306 0 0 371 0 0 0 0 5 069 995 409 1 074 917 744 263

Városgondnokság 0 0 0 35 991 36 563 8 000 8 000 5 907 0 0 0 0 12 023 266 446 611 935 527 220

Polgármesteri Hivatal 0 0 3300 51 773 479 0 0 0 0 0 0 1 821 667 327 710 220 324 343

Intézmény össz.: 0 2 233 2 233 3 300 95 635 40 164 8 000 8 000 6 278 0 0 0 0 0 26 660 2 885 768 3 470 305 2 346 736

Önkormányzat 920 696 931 271 351 299 694 648 653 357 334 190 15 055 14 139 5 689 1 062 919 1 061 510 619 188 241 364 237 543 -702 3 429 708 3 464 804 1 656 135

Összesen: 920 696 933 504 353 532 697 948 748 992 374 354 23 055 22 139 11 967 1 062 919 1 061 510 619 188 241 364 237 543 25 958 6 315 476 6 935 109 4 029 531

Szoc.juttatások, segélyek Beruházási kiad. Felújítás Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP 
vás.,), kölcsön

Pénzf.nélk.kiad.   
(tartalékok) Összesen kiadás

Intézmény 
megnevezése

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Kötelező előirányzatok 
(ezer forintban)        2012. 09. 30.        3. sz. melléklet 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított

GESZ 371 102 019 102 907 0 0 35 25

Kenderföld 10 266 7 125 6 959 0 0 61 36

Kodály Zoltán 7 805 7 013 7 013 0 0 49 0

Szilvás 18 831 15 516 12 513 0 0 80 58

K.V. Óvoda 0 8 701 4 739 0 0 0 69

Könyvtár 7 026 7 026 5 654 0 0 7 7

KH, Színház 10 062 10 062 6 682 0 0 15 15
Kökönyösi Oktatási 
Központ 37 738 37 738 30 119 0 0 269 267

Városgondnokság 84 276 84 276 68 304 0 0 29 29

Polgármesteri Hivatal 25 539 25 839 30 479 0 0 0 91 95

Intézmény össz.: 201 914 305 315 275 369 0 0 0 636 601

Önkormányzat 20 000 20 031 34 351 43 793 43 793 32 749 17 17

Összesen: 221 914 325 346 309 720 43 793 43 793 32 749 653 618

Saját bevétel OEP teljesítmény 
finanszírozás

Engedélyezett 
létszámIntézmény 

megnevezése

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ezer forintban)    Önkormányzat szakfeladatai 2012. 09. 30.     4. sz. melléklet 

működési felhalmo-
zási

Önk.által 
foly.

er. 39751 39751
mód 39751 39751
tény 28580 28580

er. 5951 364947 370898
mód 5035 304194 309229
tény 586 240724 241310

er. 65253 65253
mód 589 65253 65842
tény 589 963 1552

er. 165921 165921
mód 0 0
tény 0

er. 2500 2500
mód 1539 31122 32661
tény 926 4281 5207

er. 3464 3464
mód 1873 1873
tény 0 0

er. 2000 2000
mód 2000 2000
tény 0 0

er. 31577 77634 3350 111589 224150
mód 282 36948 82571 3551 4100 0 119393 246845
tény 2 8467 53449 3551 3350 -595 68224

er. 0
mód 121 45803 45924
tény 100 307 139181 -1170 138418

er. 30994 30994
mód 30994 30994
tény 796 30994 31790

er. 1000 270 12730 14000
mód 2489 1132 7645 11266
tény 2240 729 5526 869 9364

er. 0
mód 19161 19161
tény 14432 14432

421100

422100

493909

Hitel-
törlesztés, 
ÉP vás.

Felújítás Beru-házás Pénzügyi 
befektetés

Kv. 
támogatás

370000

412000

ÖsszesenKölcsön-
nyújtás

Kiegy., 
függő, 
átfutó, 
tov.ad.

Pénzforg. 
nélk.  

kiadás 
(tartalék)

Pe.átad. tám.ért. kiad., társ-i 
szoc.pol.egyéb jutt.Személyi 

juttatás

Munka-
adói 

járulék

Dologi 
kiadás

680002

692000

841112

841126

841154

841192

841402

 
 



(ezer forintban)      Önkormányzat szakfeladatai 2012. 09. 30.    4. sz. melléklet 
er. 26977 35600 17638 9104 26666 3000 118985

mód 37731 21600 16138 8515 188638 3000 275622
tény 30648 -7 7784 4514 18347 3000 64286

er. 20000 20000
mód 1642 17281 18923
tény 11971 11971

er. 202209 123796 12600 932773 1271378
mód 157209 123046 12280 932773 1225308
tény 63361 549237 612598

er. 2640884 2640884
mód 2724056 2724056
tény 1749177 1749177

er. 83366 83366
mód 78557 78557
tény 0

er. 300 136 3782 4218
mód 300 776 3142 4218
tény 266 354 1174 1011 2805

er. 1498 307 1410 3215
mód 1603 482 1162 3247
tény 1150 365 748 4 2267

er. 21105 5830 3370 430 30735
mód 21790 6279 3315 430 31814
tény 15707 4132 1340 -59 21120

er. 14947 3839 1576 330 20692
mód 15401 3999 1538 330 21268
tény 11087 2880 1099 -10 15056

er. 658560 658560
mód 658560 658560
tény 236656 236656

er. 5216 5216
mód 5216 5216
tény 1326 1326

er. 126000 126000
mód 126000 126000
tény 54531 54531

er. 7121 26220 33341
mód 7121 26220 33341
tény 382 15234 228 15844

841403

882111

882112

882113

841902

841906

841907

841908

842155

842531

882115

869041

869042

(ezer 
 
 
 



(ezer forintban)      Önkormányzat szakfeladatai 2012. 09. 30.    4. sz. melléklet 
er. 0

mód 9943 9943
tény 9740 9740

er. 0
mód 263 263
tény 276 276

er. 0
mód 460 460
tény 460 460

er. 12000 12000
mód 11510 11510
tény 7887 7887

er. 6000 6000
mód 6000 6000
tény 1480 1480

er. 30000 30000
mód 29896 29896
tény 14047 14047

er. 4700 4700
mód 4953 240 5193
tény 3975 240 4215

er. 41000 41000
mód 41000 41000
tény 3713 3713

er. 4500 4500
mód 4500 4500
tény 754 754

er. 6500 6500
mód 6500 6500
tény 970 970

er. 0
mód 0
tény 0

er. 0
mód 0
tény -983 -983

er. 9000 9000
mód 10500 10500
tény 500 500

882117

882118

882119

882201

882202

882203

882122

882123

882124

882129

889935

889936

889942

 
 
 
 



(ezer forintban)      Önkormányzat szakfeladatai 2012. 09. 30.   4. sz. melléklet 
er. 0

mód 3703 3703
tény 3710 3710

er. 4800 4800
mód 9640 250 9890
tény 8902 250 9152

er. 0
mód 0
tény 0

er. 0
mód 232 232
tény 232 232

er. 0
mód 3540 3540
tény 2590 2590

er. 0
mód 49 49
tény 49 49

er. 0
mód 101 101
tény 101 101

er. 13809 13809
mód 744 9992 10736
tény 598 598

er. 2406 356 2762
mód 55 2376 506 40 2977
tény 54 1390 150 3 1597

er. 0
mód 17530 17530
tény 17500 17500

er. 0
mód 0
tény 0

er. 0
mód 80 80
tény 80 80

er. 0
mód 130 130
tény 130 130

er. 38850 17503 298801 113234 26638 920696 15055 694648 127146 241364 2640884 932773 3000 0 6070592
mód 41583 20247 313563 161402 30189 931271 14139 653357 123046 237543 2724056 932773 3240 0 6186409
tény 30550 9205 212168 82713 11835 351299 5689 334190 66711 0 1749177 549237 3240 -702 3405312

890441

890442

889967

889969

890216

890301

890302

890443

931301

Mindösszesen

890509

931201

931202

931204

 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

158/2012. (XI.29.) határozata 
 

 
2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – az előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Városgondnokság – átmeneti foglalkoztatás 

bővítése céljából – pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint: 
 
Időszak Létszám Napi munkaidő Önrész 
   (bérek és járulékok összesen) 
   mértéke  összege 
2012.XII.1-2013.I. 31. 50 fő 6 óra 10 % 622 eFt 
2012.XII.1-2013.I. 31. 20 fő 6 óra 20 % 489 eFt 
2012.XII.1-3013.II.28. 200 fő 6 óra 10 % 3.750 eFt 
2012. I. 1-2013. II.28. 150 fő 6 óra 10 % 1.868 eFt 
 
A bér és járulékok kifizetéséhez szükséges 6.729 eFt önrészt a 2013. évi költségvetés terhére 
biztosítja, a dologi kiadásokhoz szükséges 4.400 eFt-ból 3.400 eFt önrészt a 2013. évi 
költségvetés terhére 1.000 eFt-ot a 2012. évre a közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész 
céltartalékból biztosítja. 
 
2. A december havi heti bérkifizetéshez kapcsolódó finanszírozás túllépést a képviselő-

testület jóváhagyja, fedezeteként a rendelkezésre álló folyó likvid eszközöket jelöli 
meg. 

 
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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

159/2012. (XI.29.) határozata 
 
 

Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 
 
 
A képviselő-testület –a polgármester előterjesztésében, a bizottságok és a nemzetiségi 
önkormányzatok véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját. 
 
1. Elsődleges cél az önkormányzat 2013. évi működésének biztosítása. 
 
2. A költségvetés összeállítása és végrehajtása során folyamatosan figyelembe kell 

venni és át kell vezetni a központi jogszabályok változásán alapuló strukturális 
és pénzügyi változásokat. 

 
3. A stabilitási törvény előírásai szerint a költségvetés működési hiánya nem 

haladhatja meg a 2012. évi záró hitelállományt.  
 
4. A 2013. évi adósságszolgálatot a 2012. évi záró állomány figyelembevételével 

teljes évre be kell tervezni. A központi adósságátvállalás hatását a ténynek 
megfelelően majd csak az évközi rendeletmódosítások keretében lehet 
átvezetni. 

 
5. Az adósságátadás során törekedni kell arra, hogy a rövidlejáratú hitelek minél 

nagyobb arányban kerüljenek átadásra. 
 
6. A kötvényhez kapcsolódó adósságszolgálatot 235 Ft/CHF árfolyam 

figyelembevételével kell megtervezni.  Az árfolyamváltozás fedezésére 
céltartalékot kell képezni 15 Ft/CHF mértékben. 

 
7. Céltartalékot kell képezni a folyamatban lévő kártérítési ügyekkel kapcsolatos 

kifizetésekre. A céltartalék értéke a 2012. december 31-én folyamatban lévő 
perek értékének 50 %-a. 

 
8. Azon pályázatok esetében, ahol önállóan működő és gazdálkodó intézmény 

pályázott, ott a fejlesztési kiadásokat, bevételeket az intézmény 
költségvetésében kell megtervezni.  

 



9. A költségvetés tervezését alá kell rendelni az ÖNHIKI-s pályázat feltételeinek 
annak érdekében, hogy az elnyerhető többletforrás révén tovább 
csökkenthessük rövidlejáratú hitelállományunkat.  

 
10. A helyi adók tekintetében a 2012. III. negyedévi tény teljesítés 1.000.000 Ft-ra 

kerekített összegét kell alapul venni a tervezés során.  
 
11. Nem lakás célú ingatlanértékesítési, illetve üzletrész értékesítési bevétel csak 

megkötött adásvételi szerződés esetén tervezhető be.  
 
12. A lakásértékesítési alap 2013. évi bevételét a 2012. évi ténybevétel 80 %-án 

kell megtervezni.  
 
13. Az intézményi saját bevételek tervezésénél a 2012. évi ténybevétel 5 %-kal 

növelten a szerkezeti változásokkal és egyszeri bevételekkel korrigáltan kell 
figyelembe venni. A bevételi terv teljesítése érdekében meg kell vizsgálni a 
térítési díjak inflációs megemelését. 

 
14. Valamennyi évközben keletkezett többletbevétel a hiány csökkentését szolgálja. 
 
15. Fejlesztési bevételek nem csoportosíthatóak át működési mérlegbe annak 

érdekében, hogy a kötvény adósságszolgálata fejlesztési forrásból biztosítható 
legyen.  

 
16. A fejlesztési mérleget egyensúlyban kell megtervezni.  
 
17. A kötvény kibocsátásból befolyó összegből még pénzmaradvány formájában 

meglévő keret terhére nem vállalható új kötelezettség, amíg a 2012. évi 
lehívások le nem zárultak és a központi adósságátvállalás részletes feltételei 
ismertté nem váltak.  

 
18. Új beruházás, felújítás csak abban az esetben indítható, ha fedezete ténylegesen 

rendelkezésre áll szerződéssel lekötötten, vagy elkülönített pénzeszköz 
formájában.  

 
19. Előnyt élveznek a rövid- és középtávon működési megtakarítást eredményező 

fejlesztések. 
 
20. A hatékony forrásfelhasználás érdekében csak minimum 50 %-os támogatási 

arány mellett indítható fejlesztés.  
 
21. Annak érdekében, hogy az intézmények által benyújtott pályázatok pénzügyi 

lebonyolítása ne veszélyeztesse az intézményi működést 50 MFt összegű 
céltartalékot kell képezni az önkormányzat költségvetésében az 
utófinanszírozott pályázati elemek áthidaló finanszírozására.  

 



22. A költségvetést bázis szemléletben a 2012. évi eredeti előirányzatok 
figyelembevételével kell elkészíteni.  

 
23. A költségvetés mind intézményenként, mind összevontan köteles, illetve nem 

köteles feladati bontásban kell megtervezni.  
 
24. A tervezés során szerkezeti változásként át kell vezetni az önkormányzati 

feladatok átszervezéséből adódó strukturális változásokat. 
 
25. A képviselő-testület a központi szabályozással összhangban bérfejlesztést nem 

ismer el, az esetlegesen megváltozó minimálbér hatását az intézményeknek ki 
kell gazdálkodniuk.  

 
26. Dologi kiadások növekményét a képvelő-testület nem finanszírozza. 
 
27. Intézményi körben csak jogszabály alapján kötelezően kifizetendő jutalom 

tervezhető. 
 
28. A béren kívüli személyi juttatások kifizetőket terhelő adóval, járulékkal növelt 

keretösszege nem haladhatja meg a 2012. évi terv szint strukturális 
változásokhoz kapcsolódó szerkezeti változással korrigált értékét. 

 
29. Az ellátotti létszámcsökkenésből adódó normatíva visszafizetésre céltartalékot 

kell képezni, melyet a polgármesteri hivatal költségvetésén belül elkülönítetten 
kell kezelni.  

 
30. Az intézményi költségvetésekből automatikusan zárolásra kerül a normatív 

korrekció összege. A zárolást az intézmény rezsi és fejlesztési kiadásai 
kivételével kiemelt előirányzatai terhére köteles végrehajtani.  

 
31. A térségi társulás munkaszervezetének megszűnésével párhuzamosan 

jelentkező feladatváltozást a polgármesteri hivatal költségvetésén szerkezeti 
változásként át kell vezetni. 

 
32. A képviselő-testület a kistérségi társulás működéséhez legfeljebb 72.096.710,-

Ft összegű támogatást biztosít.  
 
33. A kiszervezett feladatokat ellátó gazdasági társaságok és civil szervezetek 

támogatását felül kell vizsgálni az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek 
figyelembevételével.  

 
34. Vállalkozásfejlesztési célok elérésére a költségvetés tervezése során 10 MFt 

céltartalékot kell képezni, de ennek felhasználására csak az adóbevételi terv 
teljesülésének arányában kerülhet sor. 

 



35. A városi nagyrendezvények költségkerete külön előterjesztésben kerül 
meghatározásra, de a megvalósításhoz biztosított önkormányzati forrás 
adóteherrel együtt nem haladhatja meg a 2012. évi eredeti előirányzatot. A 
képviselő-testület emellett a rendezvények járulékos költségeinek biztosítása 
érdekében az önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetésében 
együttesen a 2012. évben e célra jóváhagyott keretösszegeket hagyja jóvá a 
nemzetközi kapcsolatok, polgármesteri reprezentáció, hivatali reprezentáció 
előirányzatokon.  

 
36. A településrészi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

az előző évivel megegyező összegben kerül betervezésre. 
 
37. A Városgondnokság intézmény költségvetésében továbbra is szerepeltetni kell a 

8 MFt dologi jellegű előirányzatot, mely a településrészi és a településrész 
területén élő képviselők javaslata alapján használható fel.  

 
38. Amennyiben a költségvetési hiány a költségvetés összeállítása során olyan 

szintet ér el, hogy az veszélyezteti az ÖNHIKI-s pályázat benyújtását, illetve a 
költségvetés jogszabályi kereteken belüli végrehajtását, úgy haladéktalanul 
javaslatot kell tenni további elsősorban a nem köteles feladatellátást érintő 
kiadási megtakarításokra, beleértve a fejlesztési feladtok terén történő kiadás-
megtakarítást is.  

 
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 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 

 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

160/2012. (XI.29.) határozata 
 

 
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és 

ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint 
a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – 
megtárgyalta „A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést. 
 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a hulladékról szóló törvény hatálybalépését követő kilencven napon 
belül vizsgálja felül Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (VII.1.) 
önkormányzati rendeletét és a módosító rendelet tervezetét terjessze a képviselő-testület elé. 
A felülvizsgálat során kiemelkedő szempont a társasházi üres lakások díjfizetési módjának 
rendezése, az elfogadásra kerülő, a hulladékról szóló törvényben foglaltak alapján. 
 
 
Határidő: A hulladékról szóló törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül 
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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

161/2012. (XI.29.) határozata 
 

 

Belső ellenőrzési terv 2013. évre és a 2013-2017. évi stratégiai terv 
 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
és a 2013-2017. évekre vonatkozó stratégiai tervet. 
 
A képviselő-testület az 1. és 2. számú mellékletekben szereplő ellenőrzési terveket 
jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi 
zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: 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 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2013. ÉVRE VONATKOZÓ 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 
 

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, 
időpontja 

 
 
 
 
 
 
Elemzések, általános felmérések 
Komló Város Önkormányzat  
2013. évi belső ellenőrzési tervének elkészítéséhez 
 
Készült: 2012. október 08. 
 
 
 

 
Kockázatelemzés Komló Város Önkormányzat  
belső ellenőrzési terveinek elkészítéséhez 
(Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez,  
Kockázatok azonosítása a kockázatelemzés során, 
Kockázatelemzés eredménye) 
 
 
Készült: 2012. október 8. 
 

 
A folyamatok kockázata és ellenőrzése Komló Város 
Önkormányzatának belső ellenőrzési terveihez 
 
Készült: 2012. október 8. 
 
Kockázatelemzés összesítése Komló Város Önkormányzatának 
belső ellenőrzési terveihez 
 
Készült: 2012. október 8. 
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Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti egységek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja,  tárgya, 
terjedelme, ellenőrzött 

időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa és 

módszerei (**) 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek 

(****) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valamennyi normatív állami 
támogatást igénybe 
intézmény  
 
2012. évi normatív állami 
hozzájárulások 
elszámolásához kapcsolódó 
– intézmények által a 
Polgármesteri Hivatal felé 
történő - adatszolgáltatások  
 
 
 

 
 
 
Cél: az állami támogatások 
szabályszerű igénylésének és 
felhasználásának a biztosítása, 
külső vizsgálatok során jogtalan 
igénylések miatti visszafizetési 
kötelezettségek, kamatterhek 
megelőzése 
 
Tárgya: a 2012. évben Komló 
Város intézményei által 
igénybevett normatív állami 
hozzájárulások 
 
Terjedelme: Komló Város 
Önkormányzata  
(Polgármesteri Hivatal, ill. 
kapcsolódóan valamennyi 
állami támogatást igénybe vevő 
intézmény) 
 
Időszak: 2012. év 
 
 

 
Az intézmények 
adatszolgáltatásának nem 
megfelelően dokumentálása. 
 
Az adatszolgáltatásban nem a 
ténylegesen figyelembe vehető 
adatok szerepeltetése, így a 
Polgármesteri Hivatal esetlegesen 
nem tud eleget tenni pontosan 
elszámolási kötelezettségének.  
 
Az igénylés, elszámolás 
feltételeinek nem teljes körű 
teljesítése. 
 
Az előírt nyilvántartások nem 
vezetése, a szükséges 
dokumentumok hiánya. 
 
A jogosulatlan igénybevétel külső 
ellenőrzés során történő feltárása. 
 
Többletigénylés, visszafizetési és 
kamatfizetési kötelezettség. 
Szabályszerűen igénybe vehető 
források le nem igénylése. 
 
A költségvetési törvény folyamatos 
változtatásai nem kerülnek 
figyelembe vételre. Az intézmény 
összevonások következtében nem 
megfelelő az adatszolgáltatás és az 
információáramlás kialakulása. 
 

 
 
 
 
 
 

Pénzügyi-
szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 
 
- pénzügyi, számviteli 
és statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerződések, 
programok elemzése és 
értékelése; 

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013. január-
február 
 
Jelentés: 
 
2013. március 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 revizori nap 
 
 

(1 vizsgálatvezető, 
1 ellenőr) 
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Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja,  tárgya, 
terjedelme, ellenőrzött 

időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa és 

módszerei (**) 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek 

(****) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 
 
 
Komló Város 
Önkormányzatának 
közbeszerzéshez 
kapcsolódó 
gazdasági 
folyamatai 
 
 

 
 
 
 
Cél: a közbeszerzésekre 
vonatkozó előírások teljes 
körűen betartásra kerüljenek, 
megfelelő kontrollfolyamatok 
működjenek, külső ellenőrzések 
által feltárt hiányosságok 
megszüntetése  
 
Tárgya: 2012. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárások, 
közbeszerzéshez kapcsolódó 
feladatok 
 
Terjedelme: Komló Város 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala közbeszerzési eljárásai, 
adatszolgáltatásai 
 
 
Időszak: 2012. év 

 
 
 
 
A közbeszerzéshez kapcsolódó 
feladatok nem megfelelő 
szervezése, szabályozása, 
kontrollfolyamatok hiánya. 
 
Külső ellenőrzések által feltárt 
hiányosságok. 
 
A források gazdaságtalan, 
szabálytalan felhasználása. 
 
A beszerzések, beruházások nem 
szabályszerű bonyolítása. 
 
Közbeszerzési törvény előírásainak 
figyelmen kívül hagyása. 
 
Jogszabályi változások figyelmen 
kívül hagyása. 
 
Adatszolgáltatások nem teljesítése, 
ill. nem pontos teljesítése. 
 

 
 
 
 

Pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és értékelése; 

 
- pénzügyi, számviteli és 
statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerződések, programok 
elemzése és értékelése; 

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013. március-
április 
 
 
Jelentés: 
 
2013. április  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 revizori nap 
(1 vizsgálatvezető, 

 1 ellenőr) 
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Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja,  tárgya, 
terjedelme, ellenőrzött 

időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa és 

módszerei (**) 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek 

(****) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzata 
 
A Német 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 
2012.évi 
gazdálkodásának 
ellenőrzése 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cél: a működés és a 
gazdálkodás 
szabályszerűségének és 
gazdaságosságának, a 
vonatkozó jogszabályi előírások, 
szabályzatok betartásának 
biztosítása 
 
Tárgy: Gazdálkodási 
folyamatok, 2012. évi 
költségvetés teljesítése 
 
Terjedelme: Német Nemzetiségi 
Önkormányzat  
 
Időszak: 2012. év 
 

 
 
A gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok nem megfelelő 
szabályozása. 
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó 
feladatok nem szabályszerű és 
hatékony ellátása.  
 
A költségvetés nem megfelelő 
elkészítése, nem jogszerű 
megvalósítása. 
 
A jóváhagyott előirányzatoktól 
történő eltérés. 
 
A bevételek nem szabályszerű 
teljesítése. 
 
Szabálytalan kifizetésekből adódó 
kockázatok. 
 
A folyamatba épített, vezetői 
ellenőrzések nem megfelelő 
hatékonysággal működnek vagy 
esetleg nem működnek. 

 
 
 

Pénzügyi- 
szabályszerűségi  
ellenőrzés 
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és értékelése; 

 
- pénzügyi, számviteli és 
statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerződések, programok 
elemzése és értékelése; 

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013. 
augusztus 
 
Jelentés: 
 
2013. 
augusztus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 revizori nap 
(1 vizsgálatvezető, 
 1 ellenőr) 
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* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés 

dokumentumai. 
** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet és a belső ellenőrzési kézikönyv alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás, mely az ellenőrzésre való 

felkészülés és az ellenőrzés időtartamát is tartalmazza. 
 
 
Készítette: 
 
 
Komló, 2012. október 24.   
 Kőnigné Paskó Edina 
 belső ellenőrzési vezető 
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STRATÉGIAI  TERV  
 
 
 

Komló Város Önkormányzatának 
belső ellenőrzésére vonatkozóan 

(2013 - 2017. évekre) 

 
  
 

2012. október 
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A szervezet hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés stratégiai céljai Ellenőrzés által vizsgált területek a szervezet 

és tevékenység változásai miatt 

· Kötelező és vállalt feladatok 
magas színvonalú és 
gazdaságos ellátása. 

· Folyamatos fizetőképesség 
fenntartása. 

· Szabályos működés. 
· Infrastruktúra folyamatos 

fejlesztése, esetlegesen 
pályázati források bevonása. 

· Munkahelyteremtés elősegítése. 
· Turizmus fejlesztése és 

ösztönzés (kiemelten a termál 
és ökoturizmust). 

· Informatikai háttér, rendszer 
fejlesztése. 

· Kistérségi együttműködés 
szélesítése. 

· Vállalkozásfejlesztés 
támogatása. Új ipari zóna 
kialakítása. 

· Szolgáltatások bővítése. 
 

· A gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok szabályszerűségének 
biztosítása. 

· A külső ellenőrzések által feltárt 
hiányosságok megszüntetése. 

· Minőségi javulás a pénzügyi-
gazdasági folyamatokban.  

· A feladatok gazdaságos ellátásának 
megalapozása.  

· Az intézmények "felügyeleti jellegű 
ellenőrzésével" az intézményi 
gazdálkodás szabályszerűségének 
és gazdaságosságának javulása. 

· A fenntartó részére a 
megalapozottabb és racionálisabb 
döntéshozatalhoz megfelelő 
információ nyújtása.  

· A magas kockázatú és közepesen 
kockázatos folyamatok áttekintése.  

· A javaslatok hasznosulásának 
kontrollja.  

· Hatékony és gazdaságos szervezeti 
– működési formák kialakítása. 

· Beruházások célszerűségének és 
gazdaságosságának biztosítása. 

 

 
 
 
 
 
Önállóan gazdálkodó és működő státusszal 
csak azok a nagyobb méretű intézmények 
rendelkeznek, ahol ez indokolt.  
 
Az önállóan működő intézmények Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezetéhez rendeltek. Így magasabb 
színvonalon, gazdaságosabban biztosított a 
gazdasági feladatok ellátása.  
 
A szociális és a bölcsődei feladatokat kistérségi 
társulásos formában látják el, mely így 
gazdaságosabb és hatékonyabb.   
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Belső kontroll rendszer értékelése Kockázati tényezők Kockázati tényezők értékelése 

A Belső kontroll rendszer az új 
jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kialakításra került, 2010.március 29- óta 
hatályos. A régebben kialakult kontroll 
mechanizmusok működnek, 
szabályzatokban megjelennek.   
 
 

 
 
 
 
 
Komló Város Önkormányzat feladatai több 
ágazatot érintenek.  
 
Jelentős az intézményhálózat nagysága. Az 
intézményeik nagy része önállóan működő, 
így a gazdasági szakember hiánya 
érzékelhető a feladatellátás során.  
 
Az anyagi lehetőségeik minden esetben 
hatékony és gazdaságos feladatellátást 
indokolnak.  
 
Intézményeik speciális feladatokat is ellátnak. 
 
Gazdasági társaságaik útján is ellátnak 
önkormányzati feladatokat.  
 
 
 
 
 

 

A kockázati tényezők értékelése a 
"Kockázatelemzés" keretében történik. A 
kockázatelemzés minden évben elkészítésre, 
átértékelésre kerül, melynek során a főbb 
folyamatok, a kockázati tényezők és a 
hozzárendelhető ellenőrzési pontok 
meghatározásra kerülnek. A magas 
kockázatot mutató folyamatok a következő 
év(ek) éves ellenőrzési terveiben 
elsődlegesen szerepelnek, majd a közepes 
kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe 
vételre. A következő években végrehajtásra 
kerülő külső ellenőrzések tapasztalatai 
alapján a folyamatok átértékelésre kerülnek, a 
megállapítások tükrében.  
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Belső ellenőrök felsorolása Belső ellenőrök képzettsége* Belső ellenőrök képzési tervének elemei További képzési célok a 

lehetőségek függvényében 

Kőnigné Paskó Edina 

 
Gazdasági mérnök 
(pénzügyi szakirányon) 
 
Mérlegképes könyvelő - vállalkozási 
szak, államháztartási szak 
 
Adótanácsadó 
 

 
Pénzügyi-számviteli szakellenőri képzés 
 
Szakmai fórumok, továbbképzések (legalább évi 
5 alkalom) 
 
Regisztrált mérlegképes könyvelők éves 
továbbképzése (államháztartási szak) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Belső Ellenőrök 
Magyarországi Szervezetének 
(BEMSZ) szervezésében 
megvalósuló képzéseken való 
részvétel. 
 
 

 
 
 

Dr. Major Alexandra 
 
 
 

 
 
 
Jogász 
 
 

 
Szakmai fórumok, továbbképzések (legalább évi 
5 alkalom, melyből legalább 1 közbeszerzési 
témában) 
ÁBPE-továbbképzés I. 

Kaprényi Róbert 

 
 
Okleveles közgazdász 
Német-magyar szakfordító 

 
Szakmai fórumok, továbbképzések (legalább évi 
5 alkalom) 
 
ÁBPE-továbbképzés I. 

 
* Legmagasabb iskolai végzettség, egyéb szakirányú képesítés. 
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Belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei Szükséges ellenőri létszám 

szintenkénti bontásban 
Belső ellenőrzés tárgyi és 

információs igénye 
A belső ellenőrzés minőségét és lehetőségeit több 
ponton kívánjuk fejleszteni, az alábbi eszközökkel: 
 

· folyamatos továbbképzésekkel, 
· az ellenőrök folyamatos képzésével, melyek 

során újabb képesítéseket szereznek,  
· az önkormányzatról szerzett információk 

folyamatos gyűjtésével,  
· a tárgyi feltételek bővítésével, a technikai háttér 

frissítésével, 
· a rendelkezésre álló szakmai anyagok 

(könyvek, folyóiratok) körének bővítésével, 
· konzultáció az azonos tevékenységet ellátó 

szervezetekkel, a tapasztalatok hasznosítása, 
· a vizsgálatok tapasztalatainak összefoglaló 

értékelésével, 
· az ÁSZ önkormányzatokat érintő 

megállapításainak közös hasznosításával (az 
összefoglaló jelentés alapján is), 

· folyamatos konzultációval, 
· jogszabályi változások nyomon követésével, 
· kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, 
· az anyagi lehetőségek figyelembe vételével a 

kapacitás bővítése révén, 
· szakmai napok szervezésével, 
· tagsággal és aktív részvétellel a belső ellenőrök 

klubjában. 
 

Komló Város Önkormányzatának és 
intézményeinek belső ellenőrzését a 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás belső 
ellenőrzési egysége látja el. Jelenleg 
1 fő belső ellenőrzési vezető és 2 fő 
teljes munkaidős belső ellenőr 
tevékenykedik.  A rendelkezésre álló 
ellenőri kapacitások 45-50%-a 
fordítódik Komló Város 
Önkormányzatának és 
intézményeinek ellenőrzéseire. 
 
Indokolt esetben más területről is 
lehetőség van munkatárs bevonására. 
 
Szükség esetén külső erőforrás - 
szakértő - is bevonásra kerülhet.  
 
 

 
A belső ellenőrzési egység 
rendelkezésére áll két külön zárható 
irodahelyiség. Zárható szekrények a 
belső ellenőrzési iratok tárolásához 
szintén rendelkezésre állnak. A 
feladatok ellátásához három asztali 
számítógép egy nyomtatóval áll 
rendelkezésre, melyeken internet 
hozzáférés is biztosított. 
Rendelkezésünkre áll a helyszíni 
ellenőrzésekhez egy laptop. Továbbá 
biztosított az Opten Jogtár hozzáférés 
is az ellenőrök számára. Szakkönyvek 
folyamatosan beszerzésre kerülnek. 
A Perfekt Zrt. költségvetési klubjának, 
mely az aktuális témákban évi több 
alkalommal szervezett előadáson való 
részvételi lehetőséget jelent, ill. a 
Saldo Klubnak is tagjai vagyunk. A 
klubtagság keretében szakkönyveket, 
szakmai folyóiratokat, előadásokon 
való részvételt, tanácsadást 
biztosítanak önkormányzati területre 
vonatkozóan. Továbbá a Saldo Zrt. 
Belső ellenőrök klubjában is tagok 
vagyunk, követjük az aktuális témákat, 
részt veszünk az előadásokon, 
konzultációkon. 
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Dátum: 2012. október 18. 
 
 
 
 
Készítette:                                                                                                      Jóváhagyta: 
   
 
 
 
 
Kőnigné Paskó Edina                                             Polics József                dr. Vaskó Ernő  
belső ellenőrzési vezető  polgármester        címzetes főjegyző 
 
 



K	I	V	O	N	A	T	
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

162/2012. (XI.29.) határozata 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
jövőbeni szerepe és feladatvállalása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás jövőbeni szerepéről és a feladatvállalásról szóló előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. 
költségvetési koncepciójának határozati pontjait jelen előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

2.) A képviselő-testület vállalja, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében 
szereplő előterjesztés 1/a. mellékletében Komló Város Önkormányzat számára 
megállapított működési támogatást biztosítja. 

  
3.) A képviselő-testület megköszöni a Kistérségi Iroda dolgozóinak a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás eredményes működése érdekében eddig végzett 
munkáját. 
 
 

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: 
 
 



 
            

Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@axelero.hu 

 
 

Tárgy: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2013. évi költségvetési koncepciója 

                                                     Készítette: Kiss Béláné 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Készült: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
2012. november 29-i ülésére 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§ szerint a következő évre 
vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30-ig kell benyújtani, 
valamint elfogadtatni a képviselő testülettel. A társulások esetében a képviselőtestület 
hatáskörét a társulás tanácsa, a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási 
tanács elnöke gyakorolja. 
A fentiek alapján az előkészített költségvetési koncepciót a Társulási Tanács elé kell  
terjeszteni.  
A koncepció összeállítása során át kell tekinteni a Társulásnak és a Munkaszervezetnek, a 
fenntartott önállóan működő intézményeknek 2013. évre vonatkozó feladatait és a bevételi 
forrásokat. 
 
Meghatározó jelentőséggel bír a 2013. évi költségvetés tervezésében, hogy megváltoztak a 
helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozások. Ennek lényeges eleme a társulási 
rendszer átalakítása. Jogszabályi háttér: 
        - 2012. január 1-én hatályba lépett: 
          Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont a szabad társulás elve 
          Alaptörvény 34. cikk (2) bekezdés  kötelező társulás lehetősége 
        - 2013. január 1-én hatályát veszti: 
          A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi   
          CXXXV. törvény 
          A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2001. évi CVII.  
          törvény. 
         -2013. január 1-jén hatályba lép: 
          Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (IV. fejezet: A helyi  
          önkormányzatok társulásai)- továbbiakban: Mötv. 
 
Önmagában azzal, hogy ezek a törvények hatályukat vesztik, nem szűnik meg a társulás, 
hanem a szabad társulás alkotmányos elve alapján, a jelenlegi társulási megállapodás és a 
szervezeti- és működési szabályzat szerint működik tovább. A törvényalkotó előírja azonban, 



hogy a társulási megállapodást 2013. július 1-ig olyan módon kell módosítani, hogy az ne 
legyen ellentétes az új önkormányzati törvény IV. fejezetével.      

Az egyik jelentős változás a társulások munkaszervezetének státusát, illetőleg a társulások 
jogi személyiségét érinti, csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek, e 
feltételnek a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megfelel. A társulási 
tanácsnak az Mötv. 94. § szerint működnie kell 2013. január 1-jét követően is, a tv. 95. § (4) 
bekezdése értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, 
végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri 
hivatala látja el, ezt a Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztálya 
állásfoglalása szerint úgy kell értelmezni, hogy munkaszervezet nem működhet. A társulás 
által létrehozott költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetésének időpontjáról a 
megszüntető okiratban kell rendelkezni (az Áht. 11. § (7) bekezdése szerint). Az 
államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettségére vonatkozóan – átszervezés, 
megszüntetés esetére – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban 
Korm. rendelet) tartalmaz részletes szabályokat. A Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy átszervezéssel, a jogutódlással, illetve jogutód nélkül véglegesen 
megszűnéssel érintett államháztartási szervezet az alapító szerv által meghatározott 
fordulónappal, illetve a megszűnés napjával, leltárral és záró főkönyvi kivonattal 
alátámasztott beszámolót köteles készíteni. A társulás megszűnése esetén a társulásban ellátott 
kötelező feladatokat a településeken a jövőben is biztosítani kell. 
 
A társulás további működésével kapcsolatos egyeztetéseken a 2013. évre vonatkozó 
számítások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a feladatok nagyobb része vonatkozásában 
lényegesen gazdaságosabb, és szakmailag is megalapozottabb azokat a társulás keretében 
ellátni. 
 
A fentiek ismeretében a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 
43/2012. (X.31.) sz. Tct. határozatában döntött arról, hogy a Társulás, a Kistérségi Iroda, a 
Szociális Szolgáltató Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szilvási 
Bölcsőde tekintetében változatlan formában látja el feladatait 2013. évben és a 
tagönkormányzatok biztosítják a működéshez szükséges normatíván és saját bevételen felüli 
hozzájárulást a 2013. évi költségvetésben meghatározott mértékben. A költségek 
racionalizálása érdekében a Tanács 6 tagú ad hoc bizottságot hozott létre, melynek tagjai a 
Társulás elnöke, a Társulás alelnökei, valamint a Társulás bizottságának elnökei. Az ad hoc 
bizottság javaslatait 2012. november 30. napjáig a Társulás Tanács elé tárja. 
 
Az ad hoc bizottság az alábbi 2013. évi költségvetést meghatározó intézkedéseket javasolja a 
Társulási Tanácsnak: 
 

· Miután a munkaszervezet fennmaradását a jogszabály nem teszi lehetővé, és 
működéséhez a központi költségvetés sem biztosít támogatást a Társulás Tanácsa 
döntsön a Kistérségi Iroda 2012. december 31-i megszüntetéséről, 2 fő 
létszámleépítéséről, 1 fő áthelyezéséről a Klebersberg Kuno Intézményfenntartó 
Központba, 5 fő áthelyezéséről Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalába. A Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába áthelyezett 
közalkalmazottak áthelyezésének időpontja 1 fő esetében 2012. november 30., 4 fő 
közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésének időpontja  2012 december 31. A 
Polgármesteri Hivatalba történő átvétel időpontja 2013. január 1. 

 



· A munkaszervezet általános jogutódja a feladatok ellátásában Komló Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala legyen.  A Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalába áthelyezett dolgozókkal együtt átadásra kerül a feladat 
ellátásához szükséges eszköz állomány. A Kistérségi Iroda további eszközét Komló 
Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó szervezet veszi át. A eszközök átadásának 
javasolt időpontja: 2012. november 30.  

 
 
· A belső ellenőrzés, az informatikai feladatok az építési hatósági feladatok, a tűz- és 

munkavédelmi feladatok ellátásához 2012. november 30. hatállyal kerüljön átadásra a 
Társulás Dacia Sd Logan Arctic személygépkocsija. 

 
· Javasolja a környezetvédelmi feladatok felmondását, azzal, hogy amennyiben a 

feladatellátására felmerül igény, azt eseti szerződésben kell elvégezni. Várható 
megtakarítás 2 057 ezer Ft. 

 
· A tűzvédelmi feladatok ellátását főállású alkalmazott útján kívánja ellátni. Várható 

megtakarítás 900 ezer Ft 
 

· A NEFELA jégeső elhárítási egyesület támogatása csökkenjen 500000,- Ft-ra. 
 

 
· A gépjárműhöz kapcsolódó költségeket 500000,- Ft-ban javasolja megállapítani. 
 

Amennyiben a javaslatokat a Társulási Tanács elfogadja, az alábbiakat figyelembe véve kell a 
társulás 2013. évi költségvetését elkészíteni. 
 
A Munkaszervezet 2012. december 31-i megszűnéséhez kapcsolódó létszámleépítés kiadásait, 
illetve a 2012. december havi személyi juttatásokat és azok járulékait tervezni kell, ezekben a 
jogutód a Társulás. A Munkaszervezet által ellátott igazgatási, és informatikai, belső 
ellenőrzési feladatokat, illetve a Társulás által biztosított tűz – és munkavédelmi szolgáltatást  
2013. január 1-től a gesztor önkormányzat Komló Polgármesteri Hivatala látja el. A 
Munkaszervezet működtetéséhez kapcsolódó vagyonból a feladatok átvételéhez kapcsolódó 
vagyon esetében általános jogutód Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a 
további eszközállomány tekintetében általános jogutód Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet. A tagönkormányzatoknak megállapodást kell kötniük Komló 
Város Önkormányzattal, hogy az átvállalt feladatok finanszírozása tekintetében 
lakosságarányos hozzájárulást biztosítanak.   
A Társulás által 2013. évre vállalt feladatok kiadásait lakosságarányos tagdíj befizetésével 
kell finanszírozni.  
 
A Pénzügyi Bizottságnak a költségvetési koncepcióról véleményt kell alkotnia, amelynek 
figyelembe vételével a Társulási Tanács a költségvetési koncepciót megtárgyalja, és a további 
feladatokról határozatot hoz. 
 
 A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2013. 
évi költségvetéséről az Országgyűlés elé terjesztett törvénytervezetet és módosító 
javaslatokat, a normatíva igénylés lehetőségeit. 
 



Általános cél a koncepció összeállítása során a takarékos költségvetési gazdálkodás, és az 
ehhez kapcsolódó költségvetési felelősség, a költségvetési gazdálkodás kiszámíthatósága és 
fenntarthatósága a társult önkormányzatok terheinek szinten tartása, illetve csökkentése.  
 
A 2013. évben visszafogottan folytatódik a kiegészítő normatívákon keresztül a társulásban 
történő feladatellátás ösztönzése. 
  A Munkaszervezet működési kiadásaira fordítható általános, és a belső ellenőrzésre 
fordítható normatíva 2013. évben nem áll rendelkezésre, összhangban azzal, hogy önálló 
munkaszervezettel a társulás nem rendelkezhet.  
 
A közös feladatellátáshoz kapcsolódó 2013. évi szociális feladatokhoz lehívható normatíva 
jelentősen 21,67 %-kal (-22 971 ezer Ft) csökken a 2012. évihez viszonyítva.  
A nem köteles feladat - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 80 db készülék 
üzemeltetése történik. Amennyiben a feladat támogatására pályázni lehet, a szolgáltatást 
továbbiakban is vállalja a Társulás. 
 
 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézmény esetében 6 %-os 
(+3 197 ezer Ft) emelkedés tapasztalható. A lakosságszám és a kiegészítő normatíva fajlagos 
összege csökkent, viszont a normatíva igénylés alapja a gyermekjóléti szolgáltatás esetén is a 
teljes lakosságszám, míg előző évben a 0-17. korú lakosságszám volt. 
 
A Szilvási Bölcsőde működéséhez 12,0 %-kal (-3 939 ezer Ft) kevesebb normatíva hívható le, 
mint a 2012. évben. 
 
A közoktatási kiegészítő normatíva 2013-ban nem áll rendelkezésre, a feladat állami 
finanszírozásba adása következtében. 
 
A mozgókönyvtári és mozgóbusz szolgáltatást a társulás, a lehívható normatíva függvényében 
látja el. Amennyiben a lehívható normatíva nem áll rendelkezésre, a szolgáltatásra a 
települések önállóan szerződnek. 
 
A Társulás és a Munkaszervezete, valamint az önállóan működő intézmények gazdálkodására 
az elmúlt évben jellemző volt, a létszámfeltételek és a működéshez szükséges tárgyi feltételek 
biztosítása.  
 
A 2012. évi költségvetési kiadások alakulása információt nyújt az optimális költségvetés 
tervezhetőségéhez. 
  
 A tapasztalatok alapján a 2013. évi költségvetés feladatfinanszírozásos tervezése indokolt: 
 
A személyi juttatások keretszámait az önállóan működő intézményeknél (88 fő) 
közalkalmazott éves keresete határozza meg. 
 
A személyi juttatások esetében a 2013. évi kötelező soros lépések, a megszerzett végzettségek 
szerinti fizetési osztályba sorolások, a 2013. évben hatályos minimálbérre történő átállás 
eredményezhetnek a 2013. évi költségvetésben növekedést.  
Az adható béren kívüli személyi juttatások tekintetében úgy kell eljárni, hogy figyelembe 
véve a 2013. évtől hatályos adó változásokat, a személyi juttatások adóval növelt összege nem 
haladhatja meg, ezen juttatásoknak adóval növelt 2012. évi keret összegét. A megszűnt 
feladatok nem tervezhetőek. 



 
Egyéb bérfejlesztés nem tervezhető. 
 
A járulékok 2013. évi tervezése során a fentiek bérnövekménye utáni járulékfizetési 
kötelezettség tervezése eredményezhet növekedést.  
 
 
A dologi kiadások tervezésekor tekintettel kell lenni a vállalt feladatok elláthatóságára 

- családsegítés 
- adósságkezelés  
- szociális, gyermekjóléti ellátások stb. 

A dologi kiadások tervezésénél biztosítani kell az ésszerű, és takarékos gazdálkodás 
követelményrendszerét, a dologi kiadások az infláció hatásának mértékében emelkedhetnek. 
A kormány által 2013. évre prognosztizált infláció mértéke: 4,3 %   
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében 2013. évben változatlan marad 
a rehabilitációs hozzájárulás összege (964 500,- Ft/fő/év). 
 
 A működéshez szükséges tárgyi feltételek megléte következtében, felhalmozási kiadás az 
operatív programok, pályázatok végrehajtásához tervezhető. 
 
 A Társulási Tanács fontos feladata a tagdíj mértékének meghatározása, amely a Társulás által 
ellátott feladatok, illetve a Munkaszervezet megszűnéséhez kapcsolódóan áthúzódó kiadások 
tervezett összege. 
 
 
 A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetés tervezetének  
(2013. évi koncepciós előirányzatok: 1. számú melléklet) készítését befolyásolják az alábbi 
körülmények: 
 

Ø a munkaszervezet működése- a társulás keretében- 2012. december 31-i hatállyal 
megszűnik, az áthúzódó kiadásokat (2012. december havi személyi juttatások és 
járuléka, „rezsi” kiadások ) tervezni kell. Jogutód: Társulás 

Ø a társulás 2013. évi költségvetésén át kell vezetni az ad hoc bizottság által javasolt 
kiadáscsökkentő tételeket  

Ø a leigényelhető normatíva várható összege a 2012. évihez viszonyítva csökken, amely 
az egyes jogcímeken tapasztalható csökkenésnek, illetve az ellátotti-, és lakosságszám 
csökkenésének tudható be. Csökkenés tapasztalható a Szociális Szolgáltató Központ a 
Szilvási Bölcsőde működéséhez lehívható normatívákban 

Ø megszűnnek a közoktatási kiegészítő normatívák, a feladat állami finanszírozásba 
adásának következtében 

Ø a mozgókönyvtári és mozgóbusz, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatás biztosítása a lehívható normatíva függvénye  

Ø A Társulási Tanács által elfogadott tagdíj összegét a 2013. költségvetés függvényben 
kell megállapítani, mértéke a társulás kiadásainak 1 lakosra jutó összege, amelyhez a 
települések inkasszó jogot biztosítanak a Társulás javára 

Ø A Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által a Munkaszervezettől 
átvállalt feladatok 2013. évben megtervezett összegére a települések lakosságarányos 
támogatásértékű működési célú hozzájárulást teljesítenek, amelyhez a települések 
inkasszó jogot biztosítanak a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
javára 



Ø A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásába átadott három  
önállóan működő intézmény (Szociális Szolgáltató Központ, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Szilvási Bölcsőde) kiadásainak megfinanszírozásához 
szükséges normatíva, illetve saját folyó bevételen felüli összeget a feladatellátásban 
részt vevő önkormányzatoknak havonta biztosítania kell a 2013.évi költségvetésben 
megállapított mértékben 

Ø Valamennyi önkormányzatnak a 2013. évi költségvetés tervezetének összeállításában 
működési célú támogatásértékű kiadásként terveznie kell a fizetendő, előirányzott 
tagdíj mértékét és a fentiekben jelzett önállóan működő intézmények működtetéséhez 
szükséges hozzájárulás összegét, a 2013. évi költségvetésben megállapított mértékben. 

 
 
   Összefoglalva megállapítható, hogy a 2013. évi költségvetés összeállítása és végrehajtása 
felelősségteljes feladat elé állítja a Társulás tagjait. A lehívható normatívák összességében  
csökkennek, a tagdíj bevétel a társulás kiadásainak és a munkaszervezet áthúzódó kiadásainak 
függvénye. Az intézményi működési bevételek a változásokkal korrigálva, a 2012. évivel 
legalább azonos mértékben tervezendőek.  
Természetesen a költségvetés pontos számok ismeretében történő részletes kimunkálása 
folyamán adódhatnak egyes települések esetében eltérések, amelyről az önkormányzatok 
költségvetés tervezésével foglalkozó dolgozóit értesíteni kell, illetve a szükséges 
egyeztetéseket le kell folytatni.  
Az már látható, hogy szigorú költségvetési tervezés, és gazdálkodás eredményeképpen 
tarthatóak a 2013. évi költségvetési koncepció megállapításai, amelynek feltétele, hogy a 
települések fegyelmezetten rendezik fizetési kötelezettségeiket.   
 
 A közös feladatellátás előnye megjelenik abban, hogy egy-egy tagönkormányzatra 
kevesebb teher hárul, ugyanakkor a térség várhatóan - a társult feladatellátások következtében 
- a társuláson keresztül lehívható kiegészítő normatíva összegével gazdagodik.  
 
 Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2013. évi költségvetési koncepciót a Bizottságok 
javaslatainak figyelembe vételével tárgyalják meg és fogadják el az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
 
 

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 
 
 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, a Társulás Elnöke előterjesztésében, 
az illetékes Bizottságok javaslatainak figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési 
koncepció előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetése feladat-
finanszírozásos tervezési módszerrel készül. 

 
2. A Társulás 2013. évi költségvetése magában foglalja a Társulás és a Kistérségi Iroda 

2012. évről áthúzódó kötelezettségvállalásainak kiadásait. 
 



3. A tervezés során kiemelt szerepet kap a takarékos gazdálkodás, a gazdasági-pénzügyi 
egyensúly biztosítása. 

 
4. A személyi juttatások 2013. évi tervezése során csak azt a növekményt ismeri el a 

Társulási Tanács, amely a 2012. évi juttatások szintre hozásából, illetve jogszabály 
alapján kötelezően megállapítandó növekedéséből (soros lépés, garantált bérminimum, 
kettős kifizetések stb.) adódik. A béren kívüli juttatások /1995. évi CXVII. tv. 71. §  (1) 
a)-f) és a (3) bekezdés/  dolgozónkénti előirányzott összege nem haladhatja meg a 2012. 
évi bruttó, adóval növelt juttatás mértékét. 

 
5. A személyi juttatások járulékai tervezése során szintén a 2012. évi járulékok szintre 

hozásának növekménye, illetve a 4. pont szerinti bérnövekmények járuléknövekménye 
jelenhet meg a 2013. évi költségvetésben.  

 
6. A 2013. évi dologi jellegű tervezett kiadások esetében legfeljebb az infláció okozta 

árnövekedéssel (a központi költségvetésben prognosztizált összege: 4,3 %) lehet 
számolni. 

 
7. A Társulás 2013. évi költségvetésén át kell vezetni az ad hoc bizottság javaslatait. 

 
8. A Kistérségi Iroda 2012. december 31. hatállyal megszűnik. Megszűnése után, a 2013. 

évre áthúzódó költségei (pl.: létszámleépítés, 2012. december havi személyi juttatások és 
járulékaik, rezsi kiadások) esetében jogutód a Társulás, amelynek költségvetésében kell 
tervezni ezen a kiadásokat. 

 
A Kistérségi Iroda megszüntetését a jogszabályi változások indokolják. A Társulás 
Tanácsa megköszöni a Munkaszervezet dolgozóinak áldozatos, 8 éves munkáját. 

 
9. A Társulás Tanácsa dönt a Kistérségi Iroda 2012. december 31-i megszüntetéséről. 

Kistérségi Iroda 8 fő álláshelyét 2012. december 31-i hatállyal megszünteti. 2 fő 
létszámleépítését, 1 fő áthelyezését a Klebersberg Kuno Intézményfenntartó Központba, 
5 fő áthelyezését Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába határozza el.  

 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába áthelyezett közalkalmazottak 
áthelyezésének időpontja: 
                    1 fő  2012. november 30.  
                    4 fő 2012. december 31., Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
az átvételre kerülő 4 főt 2013. január 1-i hatállyal nevezi ki. 
 
 
A Klebersberg Kuno Intézményfenntartó Központba történő áthelyezés időpontja: 2012. 
december 31.   
 
A 2 fő létszámleépítésének határideje: 2012. december 31. 
 
A Társulás Tanácsa felkéri a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy az intézmény 
megszűnésével kapcsolatos intézkedéseket (pl.átadás, szerződések felmondása, dolgozók 
jogviszonyának megszüntetése) 2012. december 31. fordulónappal tegye meg.                                                                          
 

 



10. A Kistérségi Iroda várhatóan képződő pozitív pénzmaradványának összegét illetően 
jogutód a Társulás. A 2012. december 31. hatállyal megszűnő Kistérségi Iroda vagyonát, 
eszközeit és forrásait illetően az átvett térségi feladatok ellátása tekintetében általános 
jogutód Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A Kistérségi Iroda egyéb 
vagyonának tekintetében általános jogutód Komló Város Önkormányzat Gazdasági 
ellátó Szervezet. Az eszközök átadásának időpontja: 2012. november 30. azzal, hogy a 
Munkaszervezet a megszűnéséig térítésmentesen használja a feladatellátáshoz szükséges 
eszközöket. 

 
11. A térségi feladatok (belső ellenőrzés, tűz-és munkavédelem, informatika, építéshatósági 

feladatok) ellátásához 2012. november 30. hatállyal átadásra kerül a Társulás Dacia Sd 
Logan Arctic személygépkocsija. 

 
12. A Kistérségi Iroda által szolgáltatott feladatok ellátása tárgyában jogutód: 2013. január 

01-től Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A feladatok ellátásához 
normatív támogatás nem áll rendelkezésre. A tagönkormányzatoknak megállapodást kell 
kötniük Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, hogy a 2013. évi 
költségvetésben a feladatok ellátására tervezett kiadásokra lakosságarányos 
támogatásértékű működési hozzájárulást biztosítanak. 

 
13. A saját bevételek tervezése során az előző évi ténylegesen elért bevételt korrigálni kell a 

várható 2013. évi változásokkal, de legalább a 2012. évi költségvetésben tervezett 
összeggel azonos mértékben tervezni szükséges.   

 
14. Felhalmozási kiadásokat a Társulás az eredeti költségvetésben, az elnyert pályázatok 

2013. évi áthúzódó kiadásaira tervezhet. 
 

15. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 19 tagönkormányzatnak 
2013. évi költségvetésének készítése során terveznie kell – működési célú 
támogatásértékű kiadásként a lakosságszám arányosan megállapított – 2013. évben 
fizetendő tagdíjat, amelynek összege megegyezik a Társulás 2013. évi költségvetések a 
települések lakosainak arányában visszaosztott összegével. 

 
16.  Az önállóan működő intézmények tervezhető álláshelyeinek száma 2013. költségvetési 

évben, a 2012. december 31. fordulónapi álláshelyek számával: várhatóan 88 fő egyezik 
meg.  

 
17. A takarékos gazdálkodás érdekében, a várhatóan 2012. évben képződő pozitív 

pénzmaradvány összegét a 2013. évi működési kiadások fedezeteként a tervezésnél 
figyelembe kell venni, annak érdekében, hogy az önkormányzatok tagdíj, illetve az 
önállóan működő intézmények költségvetéséhez történő működési hozzájárulása ne 
növekedjen. 

 
18. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott önállóan 

működő intézmények a 2013. évi normatíva összegére vonatkozóan a normatívák 
elszámolási szabályainak megfelelően járnak el, illetve a fajlagos mutatók alakulásáról 
kötelesek elkülönített analitikus nyilvántartást, illetve a kötött normatívákról tételes 
bizonylatokkal alátámasztott nyilvántartást vezetve 2012. június 30. fordulónappal a 
Társulás, illetve 2013. július 1-től a normatíva igénylés feladatait ellátó Komló Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé elszámolni.  



 
19. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által 2013. évben fenntartandó 

önállóan működő intézmények működtetéséhez a feladatellátásban részt vevő 
településeknek – a leigényelhető normatíva és a tervezhető intézményi bevételeken felül 
– a megállapított, tervezett összeggel hozzá kell (1/a számú melléklet) járulniuk. Ez a 
hozzájárulás (támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás) nem befolyásolja a 
fizetendő tagdíj mértékét. Az intézmények működtetéséhez a feladatellátásban részt vevő 
települések által átadott támogatást a 2013. december 31. fordulónappal a tényleges 
kiadásokhoz kell igazítani, illetve a településekkel el kell számolni a zárszámadással 
egyidejűleg. 

 
20.  A pénzügyi gazdálkodási feladatokat továbbra is Komló Város Önkormányzat 

Gazdasági Ellátó Szervezet látja el, amelynek pénzügyi fedezete a Társulás 2013. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

 
21. A Társulás tagönkormányzatai határoznak arról, hogy a Társulás és a Komló Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által ellátott térségi feladatokhoz biztosítják az 1/a 
számú melléklet szerinti működési hozzájárulást ( tagdíjat). Ennek biztosításához a 
tagönkormányzatok inkasszó jogot adnak a Társulás, és Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala számára. Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és 
a Társulás, az ellátott térségi feladatokat elkülöníti könyveiben, és a zárszámadás 
keretében elszámol a tagönkormányzatokkal. 

 
 

22. Az önállóan működő intézmények 2013. évi költségvetése főelőirányzatainak tervezése 
során a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás főelőirányzatainak 
tervezési módszerét kell alkalmazni. 

 
Határidő:  értelem szerint 
 
Felelős:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
  Önállóan működő intézmények vezetői 
 
Komló, 2012. november 29. 

 
 
Polics József  
    elnök 

 





                 
             1.számú melléklet  

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK 

                 
                 

             (adatok  ezer Ft-ban ) 

  

BEVÉTEL KIADÁS 

Normatíva Saját bevétel Tagdíj és működési 
hozzájárulás 

Várható 
pénzmaradvány ÖSSZESEN Várható kiadások 

2012. év 2013.év Különbözet 2012. év 2013.év Különbözet 2012. év 2013.év Különbözet   2012. év 2013. év 2012.év 2013.év 

Társulás 0 0 0 3 074   -3 074 29 527 9 760 -19 767 2 000 32 601 9 760 202 338 9 760 

Kistérségi Iroda 26 939 0 -26 939 349   -349 0 0 0 2 500 27 288 0 34 670 0 

Jogutód Polgármesteri 
Hivatal vállalt feladatai 

0 0 0 0 0 0 0 16 375     0 16 375   16 375 

Családsegítő és 
Gyermekjólét 

52 446 55 643 3 197 250 250 0 9 340 26 321 16 981 4 000 62 036 86 214 83 703 86 214 

Szilvási Bölcsőde 32 848 28 909 -3 939 3 300 3 300 0 5 276 24 117 18 841 0 41 424 56 326 54 685 56 326 

Szociális Szolgáltató 
Központ 106 006 83 034 -22 972 12 600 12 600 0 0 21 971 21 971 9 000 118 606 126 605 122 336 126 605 

MINDÖSSZESEN 218 239 167 586 -50 653 19 573 16 150 -3 423 44 143 98 544 38 026 17 500 281 955 295 280 497 732 295 280 

                 

                 

A Kistérségi Iroda 2013. évre tervezett áthúzódó kiadásai tekintetében jogutód a Társulás. Ennek megfelelően a Társulás 2013. évi kiadásai tartalmazzák a Kistérségi Iroda 2012. december hónapra eső személyi juttatások 
aés járulékok kiadásait. A jogutód  Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell megtervezni a Kistérségi Iroda 2013. 11 hónapjára eső kiadásokat. A Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal által átvett feladatok tekintetében megállapodást kell kötni a Társulás tagönkormányzataival, arra vonatkozóan, hogy az átvett feladatok kiadásait lakosság arányosan 2013-ban támogatásként Komló Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számára teljesítsék. A Társulás által 2013. évben vállalt feladatok finanszírozása lakosság arányosan a Társulás számlájára történik.  

 



 
 1/a. számú melléklet 

 
 
 

K.K.T.Ö.T. 2013. évi várható működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan 
        
         

         

Település 2013. évi 
Lakosság (fő) % Társulás 

Jogutód 
Polgármesteri 

Hivatal 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Szociális 
Szolgáltató 

Központ  
Szilvási Bölcsőde Működési 

hozzájárulás 

Hosszúhetény 3 402 8 780 800 1 310 000 2 105 680     4 196 480 
Mánfa 850 2 195 200 327 500 526 420 435 687   1 484 807 
Magyarhertelend 671 1 97 600 163 750 263 210 344 298   868 858 
Bodolyabér 256 1 97 600 163 750 263 210 272 038   796 598 
Magyarszék 1 126 3 292 800 491 250 789 630 277 139   1 850 819 
Mecsekpölöske 438 1 97 600 163 750 263 210 0   524 560 
Liget 429 1 97 600 163 750 263 210 55 683   580 243 
Szászvár 2 483 6 585 600 982 500 1 579 260 1 548 919   4 696 279 
Magyaregregy 781 2 195 200 327 500 526 420 660 118   1 709 238 
Kárász 351 1 97 600 163 750 263 210 0   524 560 
Vékény 146 1 97 600 163 750 263 210 139 420   663 980 
Köblény 246 1 97 600 163 750 263 210 77 786   602 346 
Máza 1 282 3 292 800 491 250 789 630 0   1 573 680 
Egyházaskozár 828 2 195 200 327 500 526 420 1 758 049   2 807 169 
Tófű 144 1 97 600 163 750 263 210 0   524 560 
Hegyhátmaróc 172 1 97 600 163 750 263 210 0   524 560 
Szárász 48 1 97 600 163 750 263 210 0   524 560 
Szalatnak 359 1 97 600 163 750 263 210 1 469 433   1 993 993 
Komló 26 019 63 6 148 800 10 316 250 16 582 230 14 932 430 24 117 000 72 096 710 
Mindösszesen 40 031 100 9 760 000 16 375 000 26 321 000 21 971 000 24 117 000 98 544 000 

 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

163/2012. (XI.29.) határozata 
 

Kenderföld-Somági Általános Iskola igazgatója  
magasabb vezetői megbízásának visszavonása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Kenderföld-Somági 
Általános Iskola igazgatójának magasabb vezetői megbízásának visszavonását.  
 

1. A képviselő-testület Király Istvánné magasabb vezetői megbízását 2012. november 8. 
napjával visszavonja és hozzájárul közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel 
történő megszűntetéséhez. A Képviselő-testület a Kenderföld-Somági Általános Iskola 
igazgatójának, Király Istvánnénak megköszöni az intézményért, a város közoktatásáért 
végzett kiemelkedő munkáját és új munkaköréhez, új feladatainak ellátásához sok 
sikert kíván.   

 
2. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Kenderföld-Somági Általános Iskola 

magasabb vezetői feladatainak ellátását az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározottak szerint a Kenderföld-Somági Általános Iskola 
igazgató-helyettese, Schillingerné Bázing Melinda látja el 2012. november 29. 
napjától kezdődően a magasabb vezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményes 
elbírálásáig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig. 

 
3.  A képviselő-testület Schillingerné Bázing Melinda számára 2012. november 29. 

napjától kezdődően a magasabb vezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményes 
elbírálásáig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig 20.000 forint/hó kereset-
kiegészítést állapít meg, illetve ugyanezen időszak tekintetében kötelező óraszámát 
heti 4 órában határozza meg. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
Kenderföld-Somági Általános Iskola fenntartói jogait 2013. január 1. napjától  a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorolja, így ezen pontban foglalt 
intézkedés 2013. január 1. napját követő végrehajtásához az állami intézményfenntartó 
központ megerősítése szükséges.  
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkáltatói, adminisztratív 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2012. (XI.29.) határozata 
 

2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról tájékoztató 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 
által támogatott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
támogatási összegét. 
 

1.) A képviselő-testület egyetért a táblázatban foglalt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázatán elnyert támogatások összegével, és 
felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor a hallgatók 
juttatását vegye figyelembe. 

 

Pályázat típusa 
2013. évben Támogatás összege 

Beérkezett 
pályázatok száma 

A 2013. évre 
vonatkozóan 

Támogatás összege 
10 hónapra „A” 

típusnál 

„A” típusú pályázat 4.000.- 21 840.000.- 
„A” típusú pályázat 4.500.- 40 1.800.000.- 
„A” típusú pályázat 5.000.- 22 1.100.000.- 
„A” típusú pályázat 6.000.- 9 540.000.- 
Összesen „A” típusú  92 4.280.000 
„B” típusú pályázat 2013. 
év  II.  félére  szóló,  5  hónapi  
támogatás összege 

  
5 hónapi támogatás 

„B” típusú pályázat 3.500.- Ft 1 17.500.- 
Összesen „B” típusú  1  
„B” típusú pályázatok  
2010-2012. évben 

  10 hónapi 
támogatás 

2010. évi „B” típusú  4.000.- Ft 1 40.000. -  
2010. évi „B” típusú 4.500.- Ft 3 135.000.-  
2010. évi „B” típusú 5.000.- Ft 2 100.000.- 
2011. évi „B” típusú 3.000.- Ft 2 60.000.- 
2011. évi „B” típusú 3.500.-  Ft 2 70.000.- 
2011. évi „B” típus 4.000.- Ft 1 40.000.- 
Összesen:    
Tervezett 2013. évi 
önkormányzati támogatás 
összesen: 

  
4. 742.500.-  

 



2.) A képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a hallgatói támogatások 
utalásáról a Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
Általános Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően tegyen eleget. 

 
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 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2012. (XI.29.) határozata 
 
 

Nem költségvetési szervek támogatására pályázat 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a nem költségvetési 
szervek támogatására 2013. évre kiírt pályázati felhívást. 
 

1.) A képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatására az 
előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal és feltételekkel 
pályázatot ír ki. 
 

2.) A képviselő-testület elfogadja a 2. sz. mellékletben szereplő támogatási 
kérelem adatlapot, és egyben felkéri a polgármestert, hogy az adatlaphoz 
való hozzáférésről intézkedjen. 

 
 

3.) A képviselő-testület felkéri a bizottsági elnököket, Jégl Zoltán képviselőt és 
Kupás Tamás Levente alpolgármestert, hogy a beérkező támogatási 
kérelmek alapján készítsen javaslatot a nem költségvetési szervek keret-
összegének felosztására. 
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József   polgármester 
  Kupás Tamás Levente alpolgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
társadalmi szervezetek támogatására. A pályázatot a jelen kiíráshoz 
mellékelt adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy 
A/4-es oldal terjedelemben a szervezet tevékenységéről szóló 2012. évi 
rövid beszámolót, valamint a 2013. évi program tervezetét, különös 
tekintettel a jelen pályázati támogatással megvalósítandó program 
leírására. 

 
2. Támogatást igényelhetnek a költségvetési évet megelőző év március 1. 

előtt bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi és jogi személyiséggel nem 
rendelkező komlói érdekeltségű civil szervezetek, cégek, amelyek Komló 
városában a sport, kultúra, ifjúság, egészségügy és bűnmegelőzés, illetve 
egyéb társadalmi célból hasznos nyilvános tevékenységet folytatnak, és 
előző évi programjaikról, illetve munkájukról pontos tájékoztatást 
nyújtanak, pontosan meghatározzák az adott évi programjaikat, céljaikat, 
tevékenységüket is. E tényt az újonnan alakult egyesületeknél a 
cégbírósági bejegyzéssel, a 2012. évben támogatott szervezeteknél a 
2013. évi kérelem nyomtatványon tett nyilatkozattal kell igazolni. 

 
3. Előnyt élvez az a szervezet:  
 

a. amely az előző évben támogatásban részesült és elszámolt,  
b. amely a városi nagy rendezvényekhez (Európa Nap, Komlói 

Napok, Kórusfesztivál, Borbála Napok) kapcsolódó tevékenységet 
végez, 

c. amely legalább 25 taggal, illetve támogatóval rendelkezik, 
d. amely a város határain túlnyúló jelentőségű rendezvényeket szervez 

a város területén, 
e. amely minél nagyobb számban be tudja vonni a lakosságot a 

programjába, illetve a komlói létesítményeket veszi igénybe 
tevékenysége során. 

 
4. Két évre kizárt a támogatásokból az a szervezet, amely az előző évi 

támogatással határidőben és megfelelő minőségben nem számol el. 
 

5. A támogatási igényeket január 15-ig (postára adás napja) kizárólag postai 
úton lehet benyújtani Kupás Tamás Levente alpolgármesternek címezve 
(7301 Komló, Pf. 87.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázó szervezet 
megnevezését és a „Pályázat társadalmi szervezetek támogatására” 
szöveget. 

 



6. A pályázatra történő felhívást a Komlói Kirakat újságban, a pályázati 
kiírást az önkormányzat honlapján kell meghirdetni azzal, hogy a 
képviselő-testület csökkentett összegű támogatást is megállapíthat, illetve 
forráshiány miatt elutasíthatja a kérelmet. 

 
7. A képviselő-testület a támogatási kérelmekről 2013. márciusi rendes 

ülésén az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével dönt. A 
támogatott szervezetekkel a polgármester tárgyév április 30-ig szerződést 
köt. Az elszámolásokat a következő év január 15.-éig kell benyújtani. 

 
8. A pályázat benyújtásának napjától a pályázati cél megvalósítása 

megkezdhető saját kockázatra, ennek költségei – sikeres pályázat esetén – 
elszámolhatóak. 

 
9. A százezer forintot elérő összeggel támogatott szervezet a polgármesteri 

keret terhére további igényt nem nyújthat be. 
 
 
 
Komló, 2012. november 19.  
 Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 
 



 
TÁMOGATÁSI KÉRELEM 

társadalmi szervezetek részére 
 
Igénylő szervezet neve:  _____________________________________  
  _____________________________________  
Címe:  _____________________________________  
Telefon, fax, e-mail:  _____________________________________  
Szervezet vezetőjének neve  
és címe (amelyen postai úton elérhető):  _____________________________________  
Szervezet alapításának éve:  _____________________________________  
Bírósági bejegyzési száma:  _____________________________________  
Számlaszáma:  _____________________________________  
Igénylő szervezet tevékenységi köre:  _____________________________________ 
  
Igénylő szervezet taglétszáma:  _____________________________________  
 
2012. évben kapott támogatás összege:  ___________________  Ft 
2012. évi támogatásról elszámolt:  igen   nem   
2013. évben igényelt támogatás összege:  ___________________  Ft 
 
Alulírott pályázó a pályázati kiírásban rögzített feltételeket megismertem, és tudomásul 
veszem.  
Támogatott képviselője nyilatkozom, hogy a 2012. évben benyújtott cégbírósági bejegyzésben 
és a szervezet működésében változás nem történt. 
 
 __________ , 20__._____________  hó  ____  nap 
 
 
 P. H.  _____________________  
 cégszerű aláírás 
 
* A pályázatot a jelen adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy A/4-es 
oldal terjedelemben a szervezet tevékenységéről szóló 2012. évi rövid beszámolót, valamint a 
2013. évi program tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással 
megvalósítandó program leírására.  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Az alábbi rovatot a pályázat kiírója tölti ki: 
 
A javasolt támogatás összege: _______________________  Ft 
 
A megítélt támogatás összege: _______________________  Ft 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2012. (XI.29.) határozata 
 

Javaslat a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város 
honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötésére a 

HegyhátMédia Kft.-vel 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló 
város honlapjának üzemeltetéséről szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület elfogadja a HegyhátMédia Kft. által készített, az előterjesztés 2. 
számú mellékletét alkotó beszámolót. 
 

2. A képviselő-testület jóváhagyja a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint 
Komló város honlapjának üzemeltetésére a HegyhátMédia Kft.-vel kötendő 
megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
3. A képviselő-testület a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló város 

honlapjának üzemeltetésére 2013. év január, február, március hónapjára a 
HegyhátMédia Kft. részére 2012. évre megállapított 4.300.000 forint támogatási 
összeg időarányos részét biztosítja. 2013. évi működési támogatás fennmaradó 9 
hónapra eső összeg megállapítására Komló Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletében kerül sor.  
 

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: 
 



MEGÁLLAPODÁS 
 

 
 
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (képviseli: Polics József 
polgármester) 7300 Komló, Városház tér 3., mint megbízó, 
másrészről HegyhátMédia Kft. (képviseli: Hiegl Zsolt) 7300 Komló, Kossuth L. u. 21. 
mint megbízott között a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásával, valamint Komló város 
hivatalos honlapjának működtetésével kapcsolatban az alulírott napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
A felek a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének   …../……(..) sz. határozata 
alapján a HegyhátMédia Kft.-vel 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig 
szóló határozott időtartamra köti meg az alábbi feltételekkel: 
 
I. Megbízott kötelezettségei: 
 
1. Vállalja, hogy Komló város honlapjának saját eszközeivel való technikai 

karbantartását és üzemeltetését ellátja, valamint biztosítja a honlapon a frissített 
általános tartalomszolgáltatást. 

 
2. Kötelezettséget vállal arra, hogy Komló város honlapján az önkormányzat számára 

kötelező adattartalommal jelenleg is működő felületet továbbra is a Polgármesteri 
Hivatal tölti fel. 

 
3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a portál az alábbi tartalmi és funkcionális 

követelményeknek megfelel: 
 
- Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.tv. mellékletében 

szereplő általános közzétételi lista szerinti szerkezetben, és tartalommal, a 
különös (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
67/2008.(III.29) Korm r., valamint az Áht. vonatkozó rendelkezései alapján) és 
egyedi közzétételi lista tartalmának közzétételét (figyelemmel a I/2. pontra). 

 
- támogatja rovatok, cikkek, hírek, linkek, dokumentumok megjelenítését; 
- biztosítja nyilvános, aktuális információk megjelenítését pl: helyi autóbusz 

menetrend, orvosi, állatorvosi ügyelet, miserend, rendőrségi, tűzoltósági, 
katasztrófavédelmi felhívások, időjárás, légszennyezettségi adatok stb. 

- biztosítja pályázati kiírások, álláshirdetések, pályázati eredmények – kiemelten az 
Európai Uniós pályázatok, formanyomtatványok közzétételét 

- a I/2. pontra is figyelemmel biztosítja „önkormányzati adatok” rovat működtetését, 
mely tartalmazza a jegyzőkönyveket, rendeleteket, határozatokat, az 
Önkormányzat felépítésének bemutatását, a szervezeti egységek, illetve 
személyek legfontosabb adatainak (név, telefonszám, e-mail cím, fogadóórák…) 
megjelenítését, képviselők és a testület bemutatása stb;  

- tartalmaz információs anyagot a városról, közintézményekről fényképekkel; 
interaktív várostérképpel 

- turisztikai információkat, kulturális programajánlót tartalmazzon; 
- testvérvárosok bemutatása,  
- legyen rugalmas, bővíthető; 
- a rendszer nyújtson lehetőséget a városban működő szolgáltatók, vállalkozások, 

intézmények, egyházak, non-profit szervezetek igény szerinti linkjeinek 
elhelyezésére 

- legyen esztétikus megjelenésű, könnyen kezelhető, jól olvasható, elfogadható 
sebességgel működjön. 



 
4. Vállalja, hogy a DDOP-3.1.1-09-2009-0055 azonosító számú „Egyenlő eséllyel a 

komlói Polgármesteri Hivatalban” című pályázatban vállalt akadálymentesített honlap 
követelményeinek megfelel a honlap. 

 
5. Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Jó Szerencsét” kiadványt 2 hetente 4 oldal 

terjedelemben, színes kivitelben megjelenteti (július hónapban az újság kiadása 
szünetel), melyben az önkormányzat számára térítésmentesen biztosítja a rendeletek 
(szám, megnevezés) közzétételét. A „Jó Szerencsét” kiadvány a Komlói Kirakat 
mellékleteként kerül terjesztésre. 

 
6. Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Jó Szerencsét” kiadvány, valamint Komló város 

honlapja tekintetében egységes, elegáns arculati megjelenést alakít ki, melyben 
Komló város címere megjelenik, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 
az elkészült arculati elemeket szabadon felhasználja.  

 
II. Megbízó kötelezettségei: 

1. Kötelezettséget vállal arra, hogy az „önkormányzati adatokat” – a I/2. pontra is 
figyelemmel - folyamatosan frissíti.  
 

2. A Megbízott részére 2012. évre meghatározott 4.300.000 forint működési támogatás 
alapján a 2013. január – február – március hónapra jutó időarányos részét biztosítja 
az adott hónap 10. napjáig.  A 2013. évi működési támogatás fennmaradó 9 hónapra 
eső összeg megállapítására Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendeletében kerül sor.  
 

 
III. Pénzügyi elszámolások: 

 
1. A megbízott köteles elkülönítetten kimutatni a szerződés tárgyához kapcsolódó 

bevételeit és kiadásait. 
 
2. A pénzügyi elszámolások ellenőrzésére a megbízott lehetőséget biztosít a megbízó 

számára a megbízó által megjelölt időpontban.  Az ellenőrzés időpontját, az 
ellenőrzést megelőzően a megbízott tudomására hozza. 

 
3. A megbízott a tárgyévben felmerült költségeiről és bevételeiről 2013. december 31-ig 

elszámol megbízó felé. 
 
Komló, 2012. …..…..  
 
 
 
         
___________________________   _______________________ 
Komló Város Önkormányzata    HegyhátMédia Kft. 
(képv.:Polics József  polgármester)       (képv:Hiegl Zsolt ügyvezető) 
           megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 



számú 
melléklet









 
 
 
 
 



 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2012. (XI.29.) határozata 
 

 
A Komlói Temetkezési Kft. beszámolója,  

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet módosítása 
 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatai 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Temetkezési Kft. beszámolójáról, valamint a 
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület tájékozódott a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőre 
vonatkozó 2011. évi tevékenységéről és az erről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a komlói köztemető üzemeltetési tevékenységéről szóló 
2012. évi beszámolót a képviselő-testület 2013. januári rendes ülésére terjessze be. 

 
Határidő:  januári rendes ülés időpontja 
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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2012. (XI.29.) határozata 
 

Téli sportpályák funkció- és kihasználtság-bővítő 
fejlesztésének támogatása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a téli sportpályák funkció- és kihasználtság-bővítő fejlesztésének támogatása 
tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület utólagosan hozzájárul a „Korcsolyapálya kialakítása Komlón” 
című pályázat benyújtásához, tekintettel annak a gyermek- és fiatal korosztály 
egészséges életmódra nevelő, új sportolási lehetőséget biztosító hatására. A Képviselő-
testület a pályázathoz szükséges 556.000,- Ft önerőt a költségvetésis rendelet 8. sz. 
mellékletében szereplő „Ipari park útfejlesztései” megnevezésű előirányzatból, a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére átadott önerő kiegészítés összegén felül megmaradó és 
pályázati önerő alapba helyezett keret terhére biztosítja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
pénzügyi rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat kedvező 
elbírálását követően a támogatási szerződést a támogató szervezet képviselőjével 
aláírja, a létesítmény megfelelő hatékony működése érdekében a további szükséges 
partneri együttműködési megállapodásokat megkösse.  

 
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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2012. (XI.29.) határozata 
 

 
Pályázati önerő-kiegészítés biztosítása a 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére 
 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta a „Pályázati önerő-kiegészítés biztosítása a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
részére” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a DDOP-1.1.1/A kódszámú, a „Komlói Ipari Park 
infrastrukturális fejlesztése című pályázat megvalósítása érdekében 
39.078.732,- Ft önerő-kiegészítő támogatást nyújt a pályázó Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. részére.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos fejlesztési célú 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást  megkösse. 
 
Határidő:  2012. december 10. 
Felelős:  Polics József  polgármester 
 

2. Felkéri a polgármestert, kezdeményezze, hogy a Fűtőerőmű Zrt. nyisson 
pályázati alszámlát a támogatási összeg elkülönített kezelése érdekében.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József   polgármester 
 

 3.  Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, valamint intézkedjen a 
Fűtőerőmű Zrt. alszámla nyitását követően tárgy évben a támogatási összeg 
alszámlára történő utalásáról, és az eddig felmerülő, a pályázat előkészítésével 
összefüggő 2.976.450,- Ft költség Fűtőerőmű Zrt. részére történő 
számlázásáról.  
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 



4. A képviselő-testület utasítja a Komlói Fűtőerőmű Zrt. vezetőjét, hogy az 
önkormányzat által számlázott előkészítési költség kiegyenlítéséről az átadott 
támogatási pénzeszköz terhére haladéktalanul gondoskodjon. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Mayerhoff Attila  vezérigazgató 

 
 

 
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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

170/2012. (XI.29.) határozata 
 
 

Gorkij u. 1. sz. alatti önkormányzati lakások kialakítása 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján – 
megtárgyalta a Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti ingatlanokon kialakítandó bérlakásokról szóló 
előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti 1333/A/9, 14, 15, 16 hrsz-ú ingatlanokon 
kialakítandó 4 db önkormányzati bérlakásra vonatkozó 183/2011. (IX.29.) Kt. számú 
határozatának 2. bekezdésében foglaltakat módosítva a bérlakások kialakítását 16.258.423,- Ft 
bekerülési költséggel rendeli el.   
 
A képviselő-testület az átalakítási munkák fedezetéül a 2013. évi költségvetési rendeletben 
szereplő lakásértékesítési alapot jelöli meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetés összeállításakor a tárgyi beruházási költséget 
vegye figyelembe. 

 
Határidő: értelem szerint 
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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2012. (XI.29.) határozata 
 

Fel nem használt támogatásról való lemondás 
(KEOP 5.3.0/A) 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Fel nem használt támogatásról való 
lemondás (KEOP 5.3.0)” című előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület  a KEOP-5.3.0/A kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
támogatási szerződésben szereplő 294.412.731,- Ft támogatási összegből a szállítói 
szerződéssel le nem fedett támogatás összegéről lemond és felhatalmazza a 
polgármestert a lemondásról szóló 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-t tájékoztassa. 

Határidő:  azonnal  
Felelős:  Polics József  polgármester  
    

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változásának 
átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során 
gondoskodjon. 

 

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

 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



Nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott Polics József, mint Komló Város Önkormányzatának polgármestere (székhely: 7300 

Komló, Városház tér 3.). a KEOP keretében megvalósuló Energiahatékonyság növelése 

Komló Város Önkormányzatának intézményeiben című, KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 

azonosító számú projekthez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatot teszem. A fel nem használt, 

szállítói szerződéssel le nem kötött támogatási összegről lemondok.  

 

Kelt: Komló, 2012. november 29. 

 
  
 
 

_______________________ 
Polics József 
polgármester 

 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 

 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2012. (XI.29.) határozata 
 
 

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

 
 

A képviselő-testület – a polgármeter előterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési és a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottságok javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta 
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervnek 2012/2. módosítását. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi a főépítész beszámolóját az egyeztetési folyamat 
megkezdéséről. A településrendezési terv bruttó 351.000,- Ft-os költségigényét a  2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetés összeállítása során a fedezet tervezéséről 
gondoskodjon. 
 
 
Határidő:  2013. február 28.  
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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

173/2012. (XI.29.) határozata 
 
 

SYBAC-Solar Hungary Kft területvásárlási kérelme 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a SYBAC-Solar Hungary Kft. 
területvásárlási kérelmével kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület elrendeli az önkormányzati tulajdonú komlói 0308/2 hrsz-ú 
ingatlan megosztását. A megosztás során keletkezett kb. 4 ha nagyságú – a földmérés 
során pontosítandó – területet liciteljárás útján értékesíti, azzal hogy a licit nyertesének 
a terület vételárán felül meg kell téríteni a forgalmi értékbecslés díját (35.000,- Ft) és a 
megosztással járó költségeket is. 
 
A terület vételárát a gazdasági, településfejlesztési bizottság bruttó 1,5 MFt-ban 
határozta meg. 
 
Az ingatlan az alábbi feltételekkel értékesíthető:  
 
A vevő köteles az értékesítéstől számított 3 éven belül – gazdasági, ipari célra – 
beépíteni az ingatlant. Amennyiben ezt nem teljesíti, úgy az önkormányzat az ingatlant 
eladási áron visszavásárolja. Ezen jog biztosítására az adásvételi szerződés aláírásának 
napjától számított 3 évre visszavásárlási jogot és ennek biztosítására elidegenítési és 
terhelési tilalmat jegyeztet be az önkormányzat az eladott telekre. A terhelési tilalom 
nem vonatkozik az építési kölcsön, illetve az építkezéssel összefüggésben felvenni 
kívánt egyéb támogatás igénybevételére. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § alapján a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási 
jog illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult 
(Magyar Állam) megkeresését és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) 
megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor. 
 
 
 



Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a megosztási vázrajz megrendelése és hatósági 
jóváhagyása, ezt követően a versenytárgyalás lefolytatása, az elővásárlásra jogosult 
megkeresése, majd az adásvételi szerződés elkészíttetése, továbbá a vételár, 
megosztással járó költségek és értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  értelem szerint 
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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

174/2012. (XI.29.) határozata 
 
 

Nem lakás célú helyiségek bérleti díjának csökkentése 
 
 

A képviselő-testület – a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslata alapján – 
megtárgyalta a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának csökkentésére vonatkozó 
előterjesztést. 
 
A képviselő-testület valamennyi hatályos bérleti szerződéssel rendelkező bérlőnek felajánlja a 
bérleti díj csökkentését a megváltozott díjstruktúra szerinti összegre 2013. január 1-től. 
 
A szerződés csak azzal a bérlővel módosítható, akinek nincs bérleti díj vagy közműdíj 
tartozása. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a hatályos bérleti szerződések 
módosításáról. Felhatalmazza az intézményvezetőket a szerződés-módosítások aláírására. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József   polgármester 
     intézményvezetők 
 
 

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. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

175/2012. (XI.29.) határozata 
 
 

A Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsön kérelme 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére nyújtandó 3 MFt tagi kölcsönről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület 3.000.000,- Ft tagi kölcsönt biztosít Komló-Habilitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére. A folyósítási időpontját: 2013. január 3-ban, a visszafizetés 
határidejét 2013. december 28-ban állapítja meg. 

 
2. A folyósítás feltétele, hogy a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. a jelenleg 

önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsöntartozását maradéktalanul, 2012. december 
31-ig rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e határnapig jóvá 
kell íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.  

 
3. Felkéri a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. 
 Utasítja a jegyzőt, hogy a tagi kölcsönt a 2013. évi költségvetési rendelet összeállítása 

során szerepeltesse. 
 

 
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 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
176/2012. (XI.29.) határozata 

 
A Főkefe Nonprofit Kft. munkahely-teremtés támogatási ügye 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése gazdasági, településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Főkefe 
Nonprofit Kft. támogatási ügyéről szóló javaslatot. 
 

1.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Főkefe Nonprofit Kft-vel 2012. január 2. 
napján kötött támogatási szerződés meghosszabbítása iránt a kedvezményezett nem kíván 
kérelmet benyújtani. Erre tekintettel a képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási 
szerződés 2012. december 31-i hatállyal megszűnik, a támogatási időszak a szerződés 
megszűnésének napján véget ér. 

 
2.) A képviselő-testület az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén egyetért az 1.) 

pontban hivatkozott támogatási szerződés 2. számú mellékletét képező és módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt, 2012. március 23-án hatályba lépett használatba adási 
szerződés 2012. december 31-i hatályú közös megegyezéssel történő megszüntetésével: 

 
- a Főkefe Nkft. december 31. napjáig olyan 2013. január 1. napjától kezdődő, 

határozatlan idejű bérleti szerződést köt az ingatlanra a Fűtőerőmű Zrt-vel, amelyben 
vállalja, hogy  

- 2016. december 31. napjáig 200 fő átlagos statisztikai létszámot foglalkoztatva 
továbbfolytatja tevékenységét, és teljesíti a bérleti szerződésben foglalt egyéb 
kötelezettségeit, valamint  

- igénybe veszi a vagyonkezelő által biztosított távhő- és melegvíz szolgáltatást, 
amelyért a mindenkori közületi ármegállapítás alapján számított díjat köteles fizetni. 

 
3.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy Komlói Fűtőerőmű Zrt., mint vagyonkezelő Komló, 

Gorkij u. 2. szám alatti ingatlant jelen határozat 2.) pontban foglaltakat is tartalmazó és az 
ingatlant érintő más bérleti szerződés tartalmával lényegében megegyező tartalmú bérleti 
szerződést kössön a Főkefe Nonprofit Kft.-vel.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek maradéktalan 
teljesülése esetén a használatba adási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
ügyében teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és dokumentumokat 
aláírja. 

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

 
K.m.f. 

 
Polics József  s.k. 

polgármester 
dr. Vaskó Ernő  s.k. 

címzetes főjegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 



A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése gazdasági, településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Főkefe 
Nonprofit Kft. támogatási ügyéről szóló javaslatot. 
 

1.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Főkefe Nonprofit Kft-vel 2012. január 2. 
napján kötött támogatási szerződés meghosszabbítása iránt a kedvezményezett nem kíván 
kérelmet benyújtani. Erre tekintettel a képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási 
szerződés 2012. december 31-i hatállyal megszűnik, a támogatási időszak a szerződés 
megszűnésének napján véget ér. 

 
2.) A képviselő-testület az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén egyetért az 1.) 

pontban hivatkozott támogatási szerződés 2. számú mellékletét képező és módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt, 2012. március 23-án hatályba lépett használatba adási 
szerződés 2012. december 31-i hatályú közös megegyezéssel történő megszüntetésével: 

 
- a Főkefe Nkft. december 31. napjáig olyan 2013. január 1. napjától kezdődő, 

határozatlan idejű bérleti szerződést köt az ingatlanra a Fűtőerőmű Zrt-vel, amelyben 
vállalja, hogy  

- 2016. december 31. napjáig 200 fő átlagos statisztikai létszámot foglalkoztatva 
továbbfolytatja tevékenységét, és teljesíti a bérleti szerződésben foglalt egyéb 
kötelezettségeit, valamint  

- igénybe veszi a vagyonkezelő által biztosított távhő- és melegvíz szolgáltatást, 
amelyért a mindenkori közületi ármegállapítás alapján számított díjat köteles fizetni. 

 
3.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy Komlói Fűtőerőmű Zrt., mint vagyonkezelő Komló, 

Gorkij u. 2. szám alatti ingatlant jelen határozat 2.) pontban foglaltakat is tartalmazó és az 
ingatlant érintő más bérleti szerződés tartalmával lényegében megegyező tartalmú bérleti 
szerződést kössön a Főkefe Nonprofit Kft.-vel.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek maradéktalan 
teljesülése esetén a használatba adási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
ügyében teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és dokumentumokat 
aláírja. 

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

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

177/2012. (XI.29.) határozata 
 

T.2.D. Bt. 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 T.2.D. Bt. munkahely-teremtés támogatási kérelmét. 
 
1. A képviselő-testület a T.2.D. Bt. (Komló, Mecsekfalui u. 49.) kérelmét támogatásra 

érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 27/2010. (XII.16.) 
számú rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a társaság Komló, Ipari u. 6/a. 
szám alatti telephelyén informatikai, irodatechnikai fejlesztés megvalósítása, 
nagyformátumú tervrajzok feldolgozása, asszisztensi munkahely kialakítása 
finanszírozására beruházással kapcsolatos kiadások részbeni átvállalása címén 
vissza nem térítendő munkahely-teremtési támogatást nyújt. 

 
A munkahely-teremtési támogatás összege: 1.100.000,- Ft, azaz Egymillió-
egyszázezer 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 (2 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 intézkedjen a támogatási szerződés előkészítéséről és annak 
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2012. december 31. 
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: 
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Tervezett komlói programok 2013-ban 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, sport és 
ifjúsági, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe 
vételével – megtárgyalta a 2013. évi tervezett komlói programokat. 
 

1. A képviselő-testület Komló 2013-ban tervezett programjait megismerte, azt 
tudomásul veszi. Tudomással bír arról, hogy ezek várható költségvetése éves 
szinten 23MFt. 

 
2. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési 

rendelettervezetben igényként szerepeltesse a kulturális programokhoz 
szükséges 23MFt kiadási előirányzatot.  

 
3. Az első félévi rendezvények megszervezésére nyitva álló rövid időre való 

tekintettel, az 1-7 sorszámú rendezvények önrészére legfeljebb 5MFt-ot hagy 
jóvá. A fennmaradó összeg biztosításáról illetve szükség esetén a tervezett 
programok felülvizsgálatáról a költségvetés elfogadását követő első rendes 
testületi ülésen külön előterjesztés keretében dönt. 

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

 
K.m.f. 

 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



2013.évi  NAGYRENDEZVÉNYEK 
 

Sorsz. IDŐPONT HÓ/NAP PROGRAM MEGNEVEZÉSE PROGRAM JELLEGE : SZERVEZŐ INTÉZMÉNY 

1. Január 18-25.  A Magyar Kultúra Hete * Kiállítás, színházi műsor, táncház Közösségek Háza - Színház  

2. Április 12-13. Mindenmás Fesztivál * Alternatív ifjúsági fesztivál  Közösségek Háza – Színház 

3. Május 1. X. Európa–Nap Örökség 
Fesztivál *  Folklór fesztivál KH – Színház, Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egy. 

4. Május vége Komló és környéke Bányászainak 
V. Találkozója Bányászhagyományok ápolása Civil szervezetek 

5. Május 26. Városi Gyermeknap Családi- és gyermekprogram KH – Színház, Családs. és Gyermekjóléti Szolgálat 

6. Június 21-23. XX. Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál Fesztivál Önkormányzat, KH-Színház, Sportközpont, Kodály 

Zoltán Ének-Zenei Katolikus Ált. Isk. 

7. Június 7.14.21.28. péntek « Pénteki lazítás » * 5 alkalom Koncertek /KH kert Közösségek Háza - Színház 

8. Július 6. szombat Országos Polgárőr Nap Sikondai Pihenőpark Komló Város Önkormányzata- 
Komlói Polgárőr Egyesület 

9. Július 7.14.21.28. vasárnap TópArt Tófesztivál * 4 alkalom Koncertek és tánc – műsorok/Sikonda Közösségek Háza - Színház 

10. Augusztus eleje  Sikondai Nap, VI.Civil Nap Sikonda Civil szervezetek 

11. Aug.3.10.17.24. szombat Street Arts – Utcazene című 
sorozat 4 alkalom Szombat esténként / Városház tér  KH – Színház,  

Ifjúsági alakulatok 

12. Augusztus 20. Szent István Nap Családi nap a 48-as téren KH-Színház 

13. Augusztus 30-szeptember 1. Komlói Napok * Eszperantó tér  Szabadtéri műsorok  Közösségek Háza - Színház 

14. December 2-7. Borbála – Napok * Közkincs gála, Településtörténeti Konferencia KH – Szinház, Honismereti E. 

 
A * jellel szereplő rendezvények a KH DDOP pályázatának indikátor-programjai, melyeket 2017-ig kötelező jelleggel meg kell rendezni. 
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Tájékoztató hitelfelvételekről IV. 

 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a hitelfelvételekről szóló ismételt 
tájékoztatót megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület tudomásul veszi a meghívásos tárgyalásos eljárás 

eredménytelenségét. 
 
2. Új közbeszerzési eljárást nem kíván indítani fennálló rövidlejáratú hiteleink 

megújítására. 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a továbbiakban folytasson közvetlen 

tárgyalásokat a finanszírozó bankokkal fennálló hitelállományunk megújítása 
és/vagy meghosszabbítása tekintetében 2013. június 30-ig. 

 A tárgyalásos eljárás során felhatalmazza a polgármestert a beszerzési 
szabályzat eljárásrendjének alkalmazása alól. 

 
4. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2013. június 30-ig történő prolongáció 

és/vagy megújítás - a rövid futamidőre való tekintettel - becsült ellenérték 
alapján nem közbeszerzés-köteles. 

 
5. Felhatalmazza a polgármestert az UniCredit Bank által megküldött esetlegesen 

értelemszerűen pontosított – hitel és jelzálog szerződés aláírására. 
 
6. Felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt-nél fennálló 600 MFt 

összegű folyószámla-hitelkeretünk szerződésének módosítására az alábbiak 
szerint: 

 
- A hitelkeret lejárata 2013. június 30. 
- Biztosítékai megegyeznek a 138/2012. (X.25.) sz. határozatban az 500 

MFt-os átütemező hitellel és a kért 100 MFt-os folyószámla-hitellel 
kapcsolatban felajánlott fedezetekkel. 



- Amennyiben a 600 MFt-os keret hosszabbítására sor kerül, úgy értelem 
szerint visszavonásra kerül a korábbi 100 MFt-os keretösszegű 
folyószámla-hitel iránti igényünk. 

 
 Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződések 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: 
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A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak 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. november 22-i  
rendkívüli taggyűlésén elfogadott 9-14/2012. (11.22.) számú határozatokat. A 
polgármester taggyűlésen leadott valamennyi szavazatát és megtett nyilatkozatát 
utólagosan jóváhagyja.  

 
2. A képviselő-testület egyetért a Baranya-Víz Kft. törzstőkéjének átalakulás során 

végrehajtandó emelésével.  
 

Felhatalmazza a polgármestert a Baranya-Víz Zrt. taggyűlésén a törzstőke legfeljebb 
155.000 eFt-ra történő emelését, valamint a társaság tulajdonosi körének víziközmű-
szolgáltatásért felelős önkormányzatokkal, vagy ezek többségi tulajdonában álló 
gazdasági társaságokkal történő bővülését szavazatával támogassa. A képviselő-
testület hozzájárul ahhoz, hogy a társaság átalakulása során végrehajtandó 
tőkeemeléssel Komló Város Önkormányzatának jelenlegi 37%-os részesedése 
átmenetileg – a vagyoni hozzájárulás teljesítéséig – jelentősen csökkenjen.   

 
3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a 2-3. számú mellékletekben foglalt 

Baranya-Víz Zrt. alapszabályt és a társaság gesztor települési önkormányzati (Mohács, 
Pécsvárad, Harkány-Beremend, Komló) tulajdonosai között kötendő szindikátusi 
szerződés tartalmát.   

 
Felhatalmazza a polgármestert az alapszabály és a szindikátusi szerződés aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a szerződéstervezet a jelenlegi állapothoz 
képest módosul, arról a képviselő-testületet tájékoztassa és kérje utólagos 
jóváhagyását.  

 
4. A képviselő-testület kijelenti, hogy a Baranya-Víz Kft-be tőkeemeléssel, vagy más 

tagok üzletrészeinek részbeni megszerzésével belépő új tagok esetében elsőbbségi 
vagy elővásárlási jogával nem kíván élni. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Komló Város Önkormányzatát illető elsőbbségi és elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozatot tegyen. 



 
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. átalakulásáról, új tagok belépéséről, 
valamint a tervezett szolgáltatási területének bővüléséről folyamatosan tájékoztassa a 
képviselő-testületet, illetve szükség esetén – így különösen a vagyoni hozzájárulás 
készpénzben történő teljesítése esetén – külön előterjesztés keretében kezdeményezzen 
testületi döntéshozatalt. 

 
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: 
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A Komló-Víz Kft. taggyűlése 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági, településfejlesztési bizottság, 
valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Víz Kft. 
taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést. 
 

I. 

A képviselő-testület 137/2012. (X.25.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy a Komló-Víz Kft. 
2012. október 11-i taggyűlésén 11/2012. (X.25.) számú döntésével elhatározott tőkeemelés 
vonatkozásában elsőbbségi jogával élni nem kíván, a polgármester erre vonatkozó nyilatkozatát 
jóváhagyja.  
 

II. 

1. A Komló-Víz Kft. jövőjének biztosítása és jelenlegi szolgáltatási területének növelése érdekében a 
képviselő-testület egyetért azzal, hogy a társaság tulajdonosi köre bővüljön. Az újonnan belépni 
kívánó tagok üzletrész szerzése érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Komló-Víz Kft. taggyűlésén tőkeemeléshez, vagy más tagok üzletrészének megosztásához és 
átruházásához szavazatával hozzájáruljon. A társaságban végbemenő tulajdonosi szerkezet változás 
azonban nem eredményezheti Komló Város Önkormányzata közvetlen vagy közvetett többségi 
befolyásának megszűnését. 

 
2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az újonnan belépni kívánó önkormányzatok 

tőkeemeléssel történő beléptetése esetén Komló Város Önkormányzatának Komló-Víz kft-beli 
részesedése kis mértékben csökkenjen. Az új tagok miatt szükséges tőkeemelés mértéke nem 
haladhatja meg a társaság jelenlegi jegyzett tőkéjének 2%-át, azaz a 4.380 eFt-ot.  

 
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy a Komló-Víz Kft-be tőkeemeléssel, vagy más tagok 

üzletrészeinek részbeni megszerzésével belépő új tagok esetében elsőbbségi vagy elővásárlási 
jogával nem kíván élni. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy Komló Város 
Önkormányzatát illető elsőbbségi és elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot tegyen. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Komló-Víz Kft. szolgáltatási területének bővüléséről és új tagok 
belépéséről folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés 
keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 
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: 
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Simon János települési képviselő felügyelő bizottsági tagsága 
 és delegált taggyűlési képviseleti joga 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta 
a Simon János települési képviselő felügyelő bizottsági tagságával és delegált taggyűlési 
képviseleti jogával kapcsolatos előterjesztést. 
 
1.  A képviselő-testület bruttó 48.500,- Ft/hó tiszteletdíj megállapítása mellett 2012. 

november 29. napja és 2015. december 31. napja közötti időszakra a Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. felügyelő bizottsági tagjává választja Borbás Sándor (7300 Komló, Alkotmány utca 
6.) települési képviselőt. 

 
2.  A képviselő-testület a Komló-Habilitas Kft. taggyűlésébe  tiszteletdíj megállapítása nélkül 

2012. november 29. napja és 2015. december 31. közötti időszakra tulajdonosi 
képviselőként delegálja és megbízza Borbás Sándor (7300 Komló, Alkotmány utca 6.) 
települési képviselőt, hogy a Kft. taggyűlésében az önkormányzatot teljes jogkörrel 
képviselje, és nevében eljárjon.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társaságok vezető tisztségviselőit 
tájékoztassa.  
Felhatalmazza a polgármestert, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelő bizottságában 
bekövetkezett változás miatt szükségessé váló alapítói határozat kibocsátásra. 
Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának 
cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.  
 

Határidő:  2012. december 31. 
Felelős:  Polics József  polgármester 
   Mayerhoff Attila  igazgatósági elnök 

 
K.m.f. 

 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
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A képviselő-testület a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság előterjesztése alapján 
megtárgyalta a 2013. évi I. félévi kitüntetési javaslatokat. 
 
A képviselő-testület 2013. év I. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 
 
I. Komló Város Közszolgálatáért 

 
dr. Kóborné Wimmer Annának, a Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Okmányiroda irodavezetőjének, több évtizedes 
kimagasló szakmai  életpályája elismeréseként. 

 
II. Komló Város Közművelődéséért 

 
Rostásné Mészáros Editnek, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény fuvola, ütő, szolfézs szakos tanár- és tanszakvezetőnek, a zenei 
pályán végzett elhivatott munkássága érdemeként. 

 
III. Komló Város Közoktatásáért 

 
Kópiczné Róth Gyöngyinek, a Kenderföld-Somági Általános Iskola 
tanárának, három évtizedes kiemelkedő pedagógusi tevékenysége 
elismeréséül. 

 
Rendeki Ágostonnénak, a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola tanárának, magas szakmai igényességgel végzett pedagógusi 
és szervezői  munkássága elismeréseként.  

 
IV. Komló Város Közegészségügyéért 
 

Szabó Józsefnének, a Komlói Kórház laboraszisztensének, a komlói 
cukorbetegek egészsége érdekében végzett, lelkiismeretes, önzetlen 
munkájáért. 

 
 
 



V. Komló Város Sportjáért 
 

A KBSK U11 labdarúgó csapatának, a Komlói Bányász Sport Klub 
utánpótlás labdarúgó szakosztályának, regionális, országos, és nemzetközi 
versenyeken  elért példaértékű sportolói szereplésük elismeréseként.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy az egyes kitüntető díjakat az érintett szakmai közösség 
által szervezett rendezvényen, szakmai napon vagy egyéb, jelentősebb helyi 
eseményen adja át. 
 
 
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: 
 


