
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2013. március 7-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2013. (III. 7.) határozata 
 

Mánfa Község Önkormányzatával közös hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás jóváhagyása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Mánfa község 
önkormányzatával közös hivatal létrehozásáról szóló előterjesztést.  
 

1.)  Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti bejelentést tudomásul veszi, és az Mötv. 85 § (7) bekezdése alapján az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti megállapodást köti meg Mánfa Község 
Önkormányzatával 2013. március 1-i hatállyal. Amennyiben a Magyar Államkincstárral 
és a Baranya Megyei Kormányhivatallal egyeztetettek alapján a törzskönyvi bejegyzés 
csak úgy lehetséges, a képviselő-testület jóváhagyja, hogy a polgármester a szükséges 
iratokat március 2-i hatállyal írja alá a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 

2.)   A képviselő-testület az alapító okiratot és a módosító okiratot egységes 
szerkezetben a 3-4. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. Utasítja a jegyzőt, 
hogy az alapító okirat és módosító okirat Magyar Államkincstár részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 
 
3.)   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás 
aláírásával és a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos minden szükséges nyilatkozatot 
megtegyen és iratot aláírjon. 

 
4.)  A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hivatal 
megalakulásával kapcsolatos egyéb teendőket, szabályzatok, ügyrendek módosítását 
készítse elő és terjessze a képviselő-testület következő ülése elé. 

 
Határidő: azonnal 
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: 



 
 
 

 



2. sz. melléklet 
M E G Á L L A P O D Á S 

KÖZÖS HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL 
– amely létrejött – 

 
egyrészről Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Város, székhelye: 7300 
Komló, Városház tér 3., képviseli: Polics József polgármester, adószám: 15724100-2-02, 
PIR törzsszám: 724100, KSH statisztikai jel: 15724100-8411-321-02, ÁHTI azonosító: 
733700) 
másrészről Mánfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Község, székhelye: 7304 
Mánfa, Fábián Béla utca 58., képviseli: Hohn Krisztina polgármester, adószám: 
15736101-1-02, PIR törzsszám: 736107, KSH statisztikai jel: 15736101841132102, ÁHTI 
azonosító: 745664) 
között az alulírott helyen és időben, a következő feltételek között. 
 
1.) Felek megállapodnak, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (7) bekezdése alapján közös 
önkormányzati hivatalt hoznak létre. A közös önkormányzati hivatal székhely 
települése Komló város. A közös hivatal Mánfa községben kirendeltséget működtet. 

 
2.) A közös hivatalt a fentebb megjelölt Komló Város Önkormányzata és Mánfa Község 

Önkormányzata hozza létre jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező alapító okirat 
szerinti tartalommal. 

 
3.) Felek megállapodnak, hogy a közös hivatal létrehozása, megszüntetése, jelen 

megállapodás módosítása csak az érintett képviselő-testületek minősített többséggel 
hozott egyhangú, át nem ruházható döntésén alapulhat. Jelen megállapodással 
kapcsolatos kérdéseket a képviselő-testületek külön-külön tartott ülésükön hozzák 
meg. Azon lényeges kérdésekben, azonban, amelyekben szükséges a képviselők 
véleményének egymás közti közvetlen megismerése, együttes testületi ülés tartható a 
polgármesterek egyeztetése alapján (ilyenek különösen a megállapodás 
megszüntetése, település csatlakozásáról való döntés, a mánfai kirendeltséggel 
kapcsolatos döntés). 

 
4.) A Komló, Városház tér 3. sz. alatti, komlói székhelyű közös hivatalban titkársági 

iroda, hatósági és adóiroda, szociális iroda, pénzügyi, költségvetési és 
vagyongazdálkodási iroda, városüzemeltetési és intézményfelügyeleti iroda működik. 

 
5.) A hivatalt a székhelytelepülés polgármestere irányítja és a jegyző vezeti. A jegyzővel 

kapcsolatos munkáltatói jogokat Komló Város Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja, ő gyakorolja továbbá a székhely településen foglalkoztatott közszolgálati 
tisztviselők tekintetében a polgármestert megillető egyetértési jogot. A mánfai 
kirendeltségen foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők tekintetében Mánfa község 
polgármesterének a munkáltatói jogokkal kapcsolatban egyetértési joga van. 

 
6.) Mánfa községben kirendeltségként a Mánfa, Fábián Béla utca 58. sz. alatt a hivatal 

állandó kirendeltséget működtet. A kirendeltségen 2 fő közszolgálati tisztviselő 
állandó foglalkoztatása történik, ezen felül heti legalább 1 napban pénzügyi szakember 
jelenléte is biztosított. Egyéb szükséges feladatok ellátása tekintetében időszakos 
jelleggel a településre további közszolgálati tisztviselő rendelhető ki munkavégzésre. 
A kirendeltségen a jegyző, illetve megbízottja heti rendszerességgel ügyfélfogadást 
tart.  



7.) A mánfai kirendeltségen elsősorban a lakosság szociális és adóval kapcsolatos 
ügyeinek intézésére kerül sor, továbbá házipénztár működik, iktatás, anyakönyvi, 
hagyatéki ügyintézés, önkormányzati alkalmazottak munkaviszonyával és egyes 
pénzügyi ellátásával kapcsolatos ügyek intézése történik. 

 
8.) A székhelytelepülés hivatalában 75 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős 

közszolgálati tisztviselő, a mánfai kirendeltségen további 2 fő közszolgálati tisztviselő 
teljesít szolgálatot. A hivatal létszáma tehát 77 fő teljes munkaidős és 1 fő 
részmunkaidős közszolgálati tisztviselőből áll.  

 
9.) A képviselő-testületek azon kérdések tekintetében, amelyek elsősorban a hivatali 

SZMSZ ügyrend keretében kerülnek meghatározásra, fenntartják maguknak az 
irányítási jogot. Ezen kérdések elsősorban: 

- a hivatal létszáma és ennek keretében a székhely, illetve a kirendeltség 
létszámának meghatározása, 

- az éves költségvetés meghatározása, elkülönítve a kirendeltséggel kapcsolatos 
költségvetést, 

- a székhely, illetve a kirendeltség ügyfélfogadási ideje, 
- a hivatal munkarendje, 
- a hivatal feladatai, 
- szervezeti egységek megállapítása, 
- hatáskörében a kiadmányozás rendje. 

 
10.) A kirendeltséget érintő kérdésekben a község képviselő-testületének, illetve 

polgármesterének egyetértési joga van.  
 
11.) A közös hivatalt vezető jegyző a képviselő-testületek részére az adott 

települések számára végzett munkáról és a hivatali ügyintézés egészéről választási 
ciklusonként beszámol. 

 
12.) A közös hivatal jogszabályoknak megfelelő nyilvános működését biztosítani 

kell. Felek megállapodnak, hogy a közszolgálati dolgozók jogviszonyával kapcsolatos 
kötelezően önkormányzati rendeletben szabályozandó kérdések tekintetében Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletét 
fogadják el az egységes hivatalra hatályosnak. 

 
13.) Felek megállapodnak, hogy a megszűnő komlói polgármesteri hivatalban 

dolgozó 73 teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunkaidőben 
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő, és a magyarhertelendi körjegyzőség jelenleg 
mánfai kirendeltségben dolgozó 2 fő közszolgálati tisztviselő jogviszonya az átmeneti 
rendelkezések 146/C. § (3) bekezdése szerint továbbfoglalkoztatás keretében 
folyamatos. 

 
14.) A 2013. évi költségvetés alapján számított költségek és bevételekre tekintettel 

felek megállapodnak, hogy Mánfa község önkormányzata tárgyévben nem fizet 
többlet hozzájárulást a hivatal fenntartásához. Jelen megállapodást bármely fél 
kezdeményezésére 3 hónapon belül felül kell vizsgálni. A megállapodásban rögzített 
feltételeket a pénzügyi, finanszírozási, illetve szakmai előírások lényeges módosulása 
következtében a felek felülvizsgálják. Jelen megállapodást felek a 2013. évre 
vonatkozó költségvetési törvény és finanszírozási szabályok ismeretében kötik meg. A 



költségvetési szabályok lényeges módosulása esetén a megállapodást felül kell 
vizsgálni. 

 
15.) Mindazon használati tárgyak és vagyonelemek, amelyek korábban a 

magyarhertelendi székhelyű körjegyzőség mánfai kirendeltségének tulajdonában, 
illetve használatában voltak, illetve amelyeket a község önkormányzata a hivatal 
rendelkezésére bocsátott és a megfelelő működéshez szükségesek, használatra átadja a 
jelen megállapodással létrehozott közös önkormányzati hivatal részére. Az eszközök 
pótlásáról és karbantartásáról a hivatal az egységes költségvetés terhére gondoskodik. 

 
16.) Felek tudomással bírnak arról, hogy a közös hivatal létrehozását követően a 

következő általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül 
mondható fel jelen megállapodás és csatlakozhat bármelyik település másik közös 
hivatalhoz. 

 
Felek kijelentik, hogy ismerik a vonatkozó jogszabályokat és jelen megállapodást azok 
ismeretében, felelősségük teljes tudatában kötik meg. 
 
Komló, 2013. március 1. 
 
 
 
 
 Hohn Krisztina Polics József 
 polgármester polgármester 

 



3-4. sz. melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületei az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) 
Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi 
alapító okiratot adják ki: 

  
 1.  Költségvetési szerv megnevezése:   Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
  
 2.  Székhelye:     7300 Komló, Városház tér 3. 
  
 3.  Telephely neve:    Mánfai Kirendeltség 
  
 4.  Telephely címe:    7304 Mánfa, Fábián Béla u.58 
  
 5.  Közfeladata:      
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 

  
 6.  Alaptevékenysége: 
 A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Komló és Mánfa települések vonatkozásában. A közös hivatal 
feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal 
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

 Mánfa településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási 
tevékenység végzésére. 

  
 7. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (841105) 
  

 8.  Alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 412000 Lakó-és nem lakó épület építése 
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 841112 Önkormányzati jogalkotás 
 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
 tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 841173 Statisztikai tevékenység 
 841192 Kiemelt (állami és) önkormányzati rendezvények 
 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 



 841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel   
 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 
  
  
 9.  Illetékessége, működési köre: 
       Komló és Mánfa települések közigazgatási területe,  
     valamint a jogszabály által megállapított feladat- 
     ellátási terület: 
  
       Építésügyi hatósági ügyekben:  
  

Székhely: Komló, továbbá: Bikal, Bodolyabér, 
Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, 
Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, 
Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, 
Szárász, Szászvár, Tófű,Vékény  

  
 Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése szerint. 
  
  

10.  Irányító szerv megnevezése, székhelye:  Komló Város Önkormányzat 
        Képviselő-testülete  
        7300 Komló, Városház tér 3. 
  

11. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek megnevezése, székhelye:  
Komló Város Önkormányzat 

        Képviselő-testülete  
        7300 Komló, Városház tér 3. 
  
        Mánfa Község Önkormányzat 
        Képviselő-testülete 
        7304 Mánfa, Fábián Béla u.58 
  
  
 12. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő és gazdálkodó  
  
  
 13. Vezetőjének megbízási rendje:  
 A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei – 
pályázat alapján határozatlan időre- nevezik ki a jegyzőt. A Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzői feladatát 2013.03.02-től a jelenlegi vezető látja el. 

  
 14. A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 A foglalkoztatottak jogviszonya elsősorban közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya 
lehet továbbá munkavállalói, melyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 
irányadó. A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

  
 15.  A beolvadt jogelőd:  
 A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi Irodája 2013.01.01-től 



  
 K o m l ó, 2013. március 7. 
  
  
  
          Polics József 
          polgármester 
  
  
 Jelen alapító okirat 2013. március 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komlói 

Polgármesteri Hivatal 2013. február 21-én kelt 18/2013. (II.21.) sz. határozattal elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

  
 Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete a 38/2013. (III.07.) sz. 

határozattal, Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testülete a 7/2013. (III.06.) 
határozattal hagyta jóvá. 

  
  
 Komló, 2013. március 7. 
  
  
  
  
  
  
  dr. Vaskó Ernő   Polics József  Hohn Krisztina 
 címzetes főjegyző    polgármester     polgármester 



  
 

M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 
 

 
Komló Város Önkormányzat a Komlói Polgármesteri Hivatal 7300 Komló Városház tér 3 szám alatti 
költségvetési szerv 18/2013. (II.21) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor.  
 
Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosításra kerül: 
Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületei az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki. 
 
 
1.Az alapító okirat 1.pontja az alábbiak szerint módosításra kerül: 
Költségvetési szerv megnevezése: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 
Az alapító okirat pontjai a 3.ponttól átszámozásra kerülnek. 
 
2. Az alapító okirat eredeti 3.pontja mely a közfeladatot tartalmazta az alapító okirat 5.pontjába került 
és a „polgármesteri hivatal” szöveg helyébe „közös hivatal” lép. 
 
3. Az alapító okirat új 3.pontja az alábbiakat tartalmazza: 
Telephely neve:  Mánfai Kirendeltség 
 
4. Az alapító okirat eredeti 4.pontja mely az alaptevékenységet tartalmazta az alapító okirat 6.pontjába 
került és az alábbiak szerint módosult: 
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat Komló és Mánfa települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a 
társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására 
létrejött megállapodás tartalmazza. 
Mánfa településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási 
tevékenység végzésére. 
 
5. Az alapító okirat új 4.pontja az alábbiakat tartalmazza: 
Telephely címe:    7304 Mánfa, Fábián Béla u.58 
 
6. Az eredeti okirat 5. és 6.pontja az új alapító okirat 7. és 8. pontja lett. 
 
7. Az új alapító okirat 8.pontja az alábbi szakfeladat-renddel egészül ki: 
841117    Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118    Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841127    Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841173    Statisztikai tevékenység 
 
8. Az eredeti alapító okirat 7.pontja az új alapító okirat 9.pontjába került és az alábbiak szerint 
módosult: 
a „Komló város közigazgatási területe” helyére „Komló és Mánfa közigazgatási területe” lép. 



 
9. Az eredeti alapító okirat 8.pontja az új alapító okirat 10. pontja lett. 
 
 
10. Az alapító okirat új 11.ponttal egészül ki: 
 Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek megnevezése, székhelye:            

 Komló Város Önkormányzat 
        Képviselő-testülete  
        7300 Komló, Városház tér 3. 
  
        Mánfa Község Önkormányzat 
        Képviselő-testülete 
        7304 Mánfa, Fábián Béla u.58 
 
 
11. Az eredeti alapító okirat 9.pontja az új alapító okirat 12. pontja lett. 
 
12. Az eredeti alapító okirat 10.pontja az új alapító okirat 13.pontja lett és az alábbiak szerint módosul: 
Vezetőjének megbízási rendje:  A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett 
települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan időre- nevezik ki a jegyzőt. A Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatát 2013.03.02-től a jelenlegi vezető látja el. 
 
13. Az eredeti alapító okirat 11.pontja az új alapító okirat 14.pontja lett. 
 
14. Az eredeti alapító okirat 12. és 13.pontja törlésre kerül. 
 
15. Az eredeti alapító okirat 14.pontja az új alapító okirat 15.pontja lett.  
 
 
Záradék végén felvezetésre kerül: 
Jelen alapító okirat 2013. március 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komlói Polgármesteri 
Hivatal 2013. február 21-én kelt 18/2013. (II.21.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat hatályát veszti. 
  
Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete a 38/2013. (III.07.) sz. 
határozattal, Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testülete a 7/2013. (III.6) határozattal hagyta 
jóvá. 
  
 
 
Komló, 2013. március 7. 
 
 
 

Hohn Krisztina     Polics József 
polgármester      polgármester 

 
 
 



K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2013. március 7-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2013. (III.7.) határozata 
 

Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezete  
 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a bizottságok és a könyvvizsgáló 
véleményének figyelembevételével – a Komló város 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
 
1. A képviselő-testület „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól” szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeket, 
valamint a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket 2013-től 
2016. évek vonatkozásában a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy a fejlesztési hitel/ek/ 
felvételének előkészítése érdekében készítse elő, illetve nyújtsa be a jogszabály által előírt 
kormányzati engedélykérést, illetve annak kedvező elbírálását követően készítse elő és folytassa le a 
szükséges közbeszerzési eljárás(oka)t. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
formahatározatot a képviselő-testület nevében és helyett megtegye. 

3. A képviselő-testület a tárgyévi átmeneti finanszírozási igény biztosítása érdekében 200 MFt 
keretösszegű folyószámla-hitel felvételét határozza el a számlavezető OTP Bank Nyrt-től. A 
folyószámla-hitelkeret kizárólag likviditási hitel funkciót tölthet be. Ennek megfelelően 2013. 
december 31-én csak akkora negatív egyenlege állhat fenn, amekkora összeg a folyamatban lévő 
fejlesztések támogatástartalmának megelőlegezésére szolgál. A képviselő-testület a hitel futamidejét 
2013. július 1-től 2014. június 30. időszakban jelöli meg. Fedezetként felajánlja a jelenleg fennálló 
folyószámla-hitel fedezetéül szolgáló ingatlanokat.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel során teljes körűen járjon el 
beleértve mind a hitelszerződés, mind a biztosítéki szerződés aláírását. 

4. A képviselő-testület kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása, illetve ezen 
keresztül az önkormányzat gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében működőképesség 
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére. Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, 
hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően a költségvetési törvény 
IV. sz. melléklet 1. „Önkormányzati fejezeti tartalék” IV. pont előirányzat feltételei szerinti 
kiegészítő működési támogatási igény I. ütemének határidőre történő benyújtásáról. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a kérelem benyújtásához szükséges formahatározatot a képviselő-testület 
nevében és helyett megtegye. 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-nél kezdeményezze a pari 
passu feltételek alóli felmentés megadását a felvenni szándékozott fejlesztési hitel/ek/ biztosítékai 



kapcsán. A képviselő-testület a tényleges fejlesztési hitel/ek/ felvételéről, illetve a hozzárendelt 
biztosítékok köréről a lehetséges finanszírozó pénzintézetekkel folytatott előzetes egyeztetések 
figyelembevételével külön előterjesztés keretében dönt.  

6. A képviselő-testület a bevételkiesés nagyságrendje és a magas járulékos költségek miatt nem 
támogatja a magánszemélyek kommunális adójának, illetve az építményadónak a csökkentésére 
irányuló javaslatot. 

7. A képviselő-testület megismerte a polgármester Komló város 2012. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.8.) rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti a 2013. január, 
február hónapokban folytatott önkormányzati és polgármesteri hivatali átmeneti gazdálkodásról 
szóló beszámolóját és azt tudomásul veszi. Az átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági 
eseményei a 2013. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.  

8. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és kötelezettségvállalások 
megalapozása érdekében a költségvetés elfogadását követően 30 napon belül készítse el az 
önkormányzat és a polgármesteri hivatal likviditási tervét, melyet tárgyhó 10. napjáig az előző havi 
tényadatok figyelembevételével aktualizálni kell.  

9. A képviselő-testület a költségvetési rendelet 12. sz. melléklet támogatási keret tartalék 26 MFt-os 
előirányzatának felosztásáig 2 MFt támogatási előleget biztosít a KBSK részére az előirányzat 
terhére azzal, hogy a keret felosztása és a támogatási szerződés megkötése során az előleg 
beszámítására sort kell keríteni. 

 Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 

K.m.f. 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



 

1. sz. melléklet

Bevétel megnevezése 2013. 2014. 2015. 2016.

Helyi adóból származó bevételek 639000 640000 640000 640000
Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel 5000 10000 10000 10000
Osztalék, a koncessziós díj és a 
hozambevétel 67322 53000 53000 53000

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítésből 
vagy  privatizációból származó bevétel 0 0 0 0

Bírság, pótlék és díjbevétel 7000 7000 7000 7000
Kezességvállalással kapcsoalatos 
megtérülés 0 0 0 0

Összesen: 718322 710000 710000 710000

50% 359161 355000 355000 355000

Ügylet megnevezése 2013. 2014. 2015. 2016.

Hitel, kölcsön felvétele (tőke) 361164 40000 40000 40000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala 0 0 0 0

Váltó kibocsátása 0 0 0 0

Pénzügyi lízing 0 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvétel 0 0 0 0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap 
időtartamű, halasztott fizetés, részletfizetés 
futamidő végéig 18913 18913 18913 0

Összesen: 380077 58913 58913 40000

A 2013. évi összesített kiadás 380077 eFt-os összege az adósságátvállalás hatásának
figyelembevételével évközben 334635 eFt-ra módosul.
Ennek megfelelően a tény teljesítés a jogszabályi feltételeknek megfelelő!

 2013-2016. években

Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 
szerinti saját bevételei 2013-2016. években

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. Törvény 3. §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati fizetési kötelezettségek

 
 
 
 
 



K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2013. március 7-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2013. (III. 7.) határozata 
 
 

Járási hivatal feladatellátásához szükséges vagyontárgyak és álláshelyek 
átadására vonatkozó megállapodás módosítása 

 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Járási hivatal feladatellátásához szükséges 
vagyontárgyak és álláshelyek átadására vonatkozó megállapodás módosítása tárgyú 
napirendet. 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Komló Város Önkormányzata és a Baranya 
Megyei Kormányhivatal között megkötött megállapodás módosítását elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítást az önkormányzat nevében és 
képviseletében eljárva aláírja. 
 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

K.m.f. 
 

 
Polics József  s.k. 

polgármester 
dr. Vaskó Ernő  s.k. 

címzetes főjegyző 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

 



K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2013. március 7-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2013. (III. 7.) határozata 
 
 

Megállapodás az iskolabusszal utaztatott bejáró óvodás gyermekek utáni 
támogatás átadásáról 

 
 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 
iskolabusszal utaztatott bejáró óvodás gyermekek utáni támogatás átadásáról szóló 
megállapodás tárgyú előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 
a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Komlói 
és Térsége Óvodái köznevelési intézménybe bejáró gyerekek utaztatásának támogatása 
jogcímen járó normatív finanszírozás átadásáról szóló megállapodást és felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

 
K.m.f. 

 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 



1. sz. melléklet 

 
Megállapodás 

 
 
amely létrejött, egyrészről 
Komló Város Önkormányzat, mint a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
gesztor települése (7300 Komló, Városház tér 3.) képviseletében: Polics József polgármester,  
 
másrészről 
Magyarszék Község Önkormányzata (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.) képviseletében: 
Kárpáti Jenő polgármester 
 
másrészről 
Magyarhertelend Község Önkormányzata (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.) 
képviseletében: Kovács Gyula polgármester 
 
között a 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. sz. mellékletében a társulás által 
fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatásának normatív finanszírozás 
átadásáról.  
 
1.) Szerződő felek elismerik és kijelentik, hogy a Kökönyösi Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Komló és Térsége Óvodáiba járó, 
autóbusszal utaztatott gyermekek után a Törvény 2. sz. mellékletének II. 4. pontja 
alapján Komló Város Önkormányzatát normatív támogatás illeti meg.  

 
2.) A szerződő felek kijelentik, hogy Magyarszék Község Önkormányzat által működtetett 

iskolabusz  szállítja  az  óvodásokat  a  Komló  és  Térsége  Óvodái  Magyarszéki  és  Ligeti  
Tagóvodáiba, Magyarhertelend Község Önkormányzat által működtetett iskolabusz az 
óvodásokat a Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodájába szállítja.  

 
3.) Komló Város Önkormányzata, mint gesztor település kijelenti, hogy a „társulás által 

fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása” jogcímen járó normatív 
támogatást leigényli, az 1. sz. melléklet alapján. 

 
4.) Magyarszék Község Önkormányzatát, mint az iskolabusz szolgáltatását biztosító 

önkormányzatot  az óvodások szállításáért jelen megállapodás alapján 4.018.167. Ft 
pénzeszköz átadás illeti meg. Magyarhertelend Község Önkormányzatát, mint az 
iskolabusz szolgáltatást biztosító önkormányzatot az óvodások szállításáért  jelen 
megállapodás alapján 2.827.599. Ft pénzeszköz átadás illeti meg az 1. sz. melléklet 
alapján.  

 
5.) Komló Város Önkormányzata a „társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek 

utaztatásának támogatása” jogcímen leigényelt normatíva 4. pontban meghatározott 
összegeit az érintett önkormányzatoknak működési célú támogatás értékű pénzeszköz 
átadásként átadja. A támogatás folyósítása tárgyhót követő 10. napjáig, a ténylegesen 
leutalt összeg erejéig a Magyarhertelend Község Önkormányzat 11731063-15556301 



számlájára, valamint Magyarszék Község Önkormányzat 71800051-11096685 
számlájára átutalással történik.  

 
6.) Magyarszék Község Önkormányzata, Magyarhertelend Község Önkormányzata, mint az 

iskolabusz szolgáltatást működtető és fenntartó önkormányzatok kijelentik, hogy a 
tárgyi támogatás szempontjából az iskolabusz szolgáltatás jogszabályi előírásait teljes 
körűen ismerik, és azt betartva látják el a feladatot, beleértve a támogatás igénybevételi 
feltételét képező kíséret biztosítását is. 

 
7.) Magyarszék Község Önkormányzata, Magyarhertelend Község Önkormányzata vállalja, 

hogy a feladat ellátásra visszavezethető szabálytalanság miatti szankció esetén – 
amennyiben a gesztort önkormányzatot a normatíva részbeni vagy teljes 
visszafizetésével sújtják – azt a gesztor önkormányzat részére az érintett önkormányzat 
a közléstől számított 15 napon belül megtéríti.  

 
8.) A gesztor önkormányzat polgármestere jogosult és köteles intézkedni ha jelen 

megállapodás 7. pontjában foglalt fizetési feltétel végső határidejétől számított 15 nap 
elteltével – amennyiben a befizetési kötelezettség nem teljesült - annak azonnali 
beszedési megbízás útján történő beszedése iránt. Az erre vonatkozó hozzájárulást jelen 
megállapodás aláírásával megadja Magyarszék Község Önkormányzata és 
Magyarhertelend Község Önkormányzata.  

 
9.) Felek a megállapodást 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének  ………….  sz. határozatával 
Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……………. sz. 
határozatával 
Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselő-testületének ……………… sz. 
határozatával hagyják jóvá.  
 
 
 
Komló, 2013………………. 
 
 
 
_____________________      ______________________ 
Kárpáti Jenő polgármester      Kovács Gyula polgármester 
  Magyarszék Község          Magyarhertelend Község 
     Önkormányzata      Önkormányzata 
 
 
 
 
_____________________ 
Polics József polgármester 

      Komló Város Önkormányzata 
 
 
 
 



A megállapodás 1. sz. melléklete 
 
 

A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
óvodáiba bejáró gyermekek 2013. évi létszáma 

 
 
 
 
Utaztatást ellátó 
önkormányzat 

Intézmény 
megnevezése 

Utaztatott 
gyermeklétszám 

2013. évi 
normatív 
támogatás  
(Ft-ban) 

2013. évi 
összesen 
(Ft-ban) 

Magyarszék                                                                                                                   
Község 

Önkormányzata 

Komló és Térsége 
Óvodái 
Magyarszéki 
Óvoda 

21 fő 3.125.241 

4.018.167 
Komló és Térsége 
Óvodái 
Ligeti Óvoda 

6 fő 892.296 

Magyarhertelend 
Község 

Önkormányzata 

Komló és Térsége 
Óvodái 
Magyarhertelendi 
Óvoda 

19 fő 2.827.599 2.827.599 

 
 
 

 
 



K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2013.március 7-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2013. (III. 7.) határozata 
 

Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiség használatba adási kérelme 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Szent Kinga Caritas Alapítvány kérelmét 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szent Kinga Caritas Alapítvány 
tevékenysége a helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI. 24.) Ökr. sz. rendelet 20. § 
(3) bekezdés c.) pontja szerinti kiemelt társadalmi célnak, illetve a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §. (13) bekezdés szerinti közfeladatnak minősül, 
ezért a Komló, Kossuth L. u. 79. sz. alatti 487/2/A/3 hrsz-ú üzletsorban lévő 7. számú, 
30,19 m2 alapterületű helyiséget ingyenesen a használatába adja jótékonysági üzlet 
működtetése céljára, az alábbi feltételekkel: 
 

- A helyiség rezsiköltségei a használót terhelik. 
- A használati szerződés határozott időre, 2013. április 1-től 2015. március 

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

 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a használati szerződés elkészítéséről. 
Felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

K.m.f. 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 

 
 



K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2013. március 7-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2013. (III. 7.) határozata 
 

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak 
jóváhagyása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. március 1-i taggyűlési 
határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2013. március 1-i 
taggyűlésén elfogadott 1/2013. (03.01.) számú határozatát és Borbás Sándor delegált 
képviselő taggyűlésen leadott szavazatait. A képviselő-testület egyetért az 1/2013. 
(01.18.) és 4/2013. (01.18.) számú taggyűlési határozatok visszamenőleges hatályon 
kívül helyezésével, az elektronikus elérhetőségekkel kapcsolatos szerződésmódosítás 
felbontásával, a cégbírósághoz benyújtott kérelem részleges visszavonásával.  
 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társasági szerződést az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. követelményeinek megfelelően a törvényben foglalt határidőig dolgozza 
át, és elfogadásra terjessze a taggyűlés elé.   
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők  

 
 

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 2013. március 7-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2013. (III. 7.) határozata 
 

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

 
1. Komló város önkormányzati képviselő-testülete – kiegészítve ezzel 

141/2012(X.25.) sz. határozatát - a város településrendezési tervének módosítását 
határozza el. A tervezett módosítás és a rendezés céljai az alábbiakban foglalhatók 
össze:  
 
Komló-Mecsekjánosi területén, a VGRT 093. hrsz., Gksz-R1 kersekedelmi-
szolgáltató gazdasági terület besorolású, 35% maximális beépítettségű földrészletét 
– a területfelhasználási mód módosítása nélkül – olyan Gksz-R jelű övezetbe 
kívánja átsorolni, melyben a  megengedett beépítettség 50%. Ennek érdekében 
módosítani kell a belterületi szabályozási tervlap 1. sz. szelvényét és a HÉSZ 1.sz. 
mellékletét.  
 

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

3. A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt hogy a határozat nyomán a most 
folyó szakhatósági egyeztetésbe illessze be a módosítást és a további 
egyeztetéseket így folytassa le. 

 
Határidő:  2013. április 15.  
Felelős: Kovács Péter főépítész  

 
 

K.m.f. 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 



 
1. sz. melléklet 

 
 

 
 
 



 
2. sz. melléklet 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2013. március 7-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2013. (III. 7.) határozata 
 

Felkészülés a víziközmű-szolgáltatási rendszer átalakítására III. 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, valamint a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási 
rendszer átalakítására történő felkészüléssel kapcsolatos előterjesztést.  
 

A képviselő-testület elhatározza, hogy legfeljebb 500.000,- Ft névértékű Mohács-Víz Kft-beli 
üzletrészt vásárol legfeljebb a névérték 100%-ának megfelelő vételárért.  
A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a Komló-Víz Kft. szolgáltatási területéhez tartozó 
önkormányzatok részére e körben lehetőséget biztosít üzletrészhányadok lejegyzésére, vagy 
megvásárlására legfeljebb 400.000,- Ft névértékű üzletrészhányad erejéig. 
A Komló-Víz Kft. szolgáltatási területéről üzletrészhányadot szerző önkormányzatok 
taggyűlésbeli közös képviseletét Komló Város Önkormányzata kívánja ellátni.  
 
A képviselő-testület a Mohács-Víz Kft. üzletrész vásárlásához szükséges legfeljebb 500.000,- Ft 
előirányzatot hagy jóvá Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 8. 
számú mellékletében foglalt „előfinanszírozási tartalék” előirányzat terhére azzal, hogy 
amennyiben a megvásárolt üzletrészből a Komló-Víz Kft. szolgáltatási területén működő 
önkormányzatok üzletrész hányadot vásárolnak, úgy az ebből befolyó ellenérték az 
„előfinanszírozási tartalék” visszapótlására fordítandó.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mohács-Víz Kft. üzletrész 
vásárlásához és továbbértékesítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja, nyilatkozatokat 
megtegye.  
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a Mohács-Víz Kft. taggyűlésén a víziközmű-
szolgáltatókról szóló jogszabályi feltételek teljesítése érdekében szükséges határozati javaslatokat 
szavazatával támogassa, szükséges dokumentumokat aláírja és nyilatkozatokat megtegye. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mohács-Víz Kft, valamint a Baranya-Víz Kft. sikeressége 
és a további, a jogszabályok által meghatározott feltételek teljesíthetősége, valamint Komló Város 
ellátásbiztonsága érdekében tárgyalásokat folytasson a térségbeli önkormányzatok, vagy más 
víziközmű-szolgáltató társaságok képviselőivel.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Mohács-Víz Kft. felkészítésének egyes fázisairól, az új tagok 
belépéséről, valamint a tervezett szolgáltatási területének bővüléséről 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: 
 



K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2013. március 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2013. (III. 28.) határozata 
 

Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti 
projektek megvalósítására benyújtott projektterv módosítása 

 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében és a Pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Lakhatási 
integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek” című 
projekt módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a DDOP-4.1.2/B-12 lakhatási integrációt modellező szociális célú 
település rehabilitációs kísérleti projektet – sikeres pályázat esetén – azzal a 
módosítással kívánja megvalósítani, hogy a Gorkij utca és Nagy László utca közötti, a 
volt Nagy László utcai Óvoda könnyűszerkezetes épületének bontása és ott öt darab új, 
hagyományos szerkezetű földszintes lakás építése helyett a projekttervben tervezett 12 
darab bérlakás mellé további öt darab bérlakást vásárol.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

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

 

A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2013. március 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2013. (III. 28.) határozata 
 

Létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. forduló 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Komló Város Önkormányzat által fenntartott intézmények létszámcsökkentésével kapcsolatos 
2013. évi I. fordulós pályázatát.  
 
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. 

ütemében az alábbiak szerint megvalósult létszámcsökkentések esetében támogatási 
igény kerüljön benyújtásra: 

 

Intézmény neve 

2012. 
december 

31-ei 
létszám 

47/2012. 
(XI.29) Tct. 
határozat 

Létszám-
leépítési 

pályázatban 
érintett 
létszám 

2013.01.01-ei 
engedélyezett 

létszám 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 95 fő - 7 fő 2 fő 88 fő 

 

Intézmény neve 
2012. 

január 1-ei 
létszám 

7/2012. 
(III.28.) Tt. 
határozat 

Létszám-
leépítési 

pályázatban 
érintett 
létszám 

2012.04.01-ei 
létszám 

Kökönyösi Oktatási 
Központ Szakközépiskola 269 fő - 5 fő 1 fő 264 fő 

 

Intézmény neve 
2013. 

január 1. 
nyitólétszám 

21/2013. 
(II.21.) sz. 
határozat 

Létszám-
leépítési 

pályázatban 
érintett 
létszám 

Engedélyezett 
létszám 

2013.03.01-ét 
követően 

Komló Város Önkor-
mányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezet 

68 fő - 6 fő 1 fő 62 fő 

Komló Városi Óvoda 69 fő - 1 fő 1 fő 68 fő 
Önkormányzati 
összesen létszám:  334,5 fő   327,5 fő 

 



2) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken 
foglalkoztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli – foglalkoztatásra a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

3) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető 
létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében 
döntött az intézmények létszámcsökkentéséről a 2013. évre vonatkozóan. 

4) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem 
kerülnek visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívül – jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

5) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az álláshely megszűnését a 2013. 
évi költségvetési rendeleten vezesse át. 

6) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. 
évi I. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedjen. 

 
Határidő:  2013. április 12. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Érintett intézmények vezetői 
 

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

A kiadmány hiteléül: 
 



K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2013. március 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2013. (III. 28.) határozata 
 

Szavazatszámláló bizottsági póttagok választása 

 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta Komló város 12. és 13. szavazókörébe 
szavazatszámláló bizottsági póttagokra tett javaslatot. 
 
A képviselő-testület az érintett szavazatszámláló bizottságok póttagjait az alábbiak szerint 
választja meg. 
 
12. számú szavazókör: Boruzs Henriett 7300 Komló, Zrínyi Miklós u. 10. szám alatti lakos; 
 
13. számú szavazókör: Lóránt Gizella 7300 Komló, Vörösmarty Mihály u. 37. szám alatti 
lakos. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági 
póttagok eskütételének megszervezéséről és a szavazás lebonyolítására való felkészítéséről 
gondoskodjon.  
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

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

A kiadmány hiteléül: 
 


