
K I V O N A T 
 

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

 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2013. (XI.28.) határozata 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok 
munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat 
tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 
 

- a pályázatok állásáról szóló tájékoztatót, különös tekintettel a DDOP-4.1.2/B-13 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó támogatói csoport összetételére és  

- a Komló-Víz Kft. taggyűléseiről szóló tájékoztatót, valamint 
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
 
Határidő: 2013. december 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
 

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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2013. (XI.28.) határozata 
 

Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
 
A képviselő-testület – a polgármester, a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepcióját. 
 
1. Elsődleges cél az önkormányzat 2014. 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. Működési hiány nem tervezhető. 
 
4. 2014. évi adósságszolgálatot a 2013. évi záró állomány figyelembevételével 

kell megtervezni. Egy esetleges további központi adósságátvállalás hatását a 
ténynek megfelelően majd csak évközi rendeletmódosítás keretében lehet 
átvezetni. 

 
5. A kötvényhez kapcsolódó adósságszolgálatot 245 Ft/CHF árfolyam 

figyelembevételével kell megtervezni. Az árfolyamváltozás fedezetére 
céltartalékot kell tervezni 15 Ft/CHF mértékben. 

 
6. Céltartalékot kell képezni a folyamatban lévő peres és egyéb kártérítési 

ügyekkel kapcsolatos kifizetésekkel. A céltartalék értéke a 2013. december 31-
én folyamatban lévő perek értékének 50 %-a.  

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

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

 
8.  A költségvetés tervezését alá kell rendelni az ÖNHIKI-s pályázati feltételeknek, 

annak érdekében, hogy az elnyerhető többletforrás révén köteles feladataink 
kiegyensúlyozott finanszírozását biztosítani tudjuk. 

 
9. A helyi adókat a 2013. III. negyedévi tényteljesítés 1.000.000 Ft-ra kerekített 

összegével kell szerepeltetni a tervezés során.  



 
10. Nem lakás célú ingatlanértékesítési, illetve üzletrész értékesítési bevétel csak 

megkötött adásvételi szerződés esetén tervezhető be. 
 
11. A lakásértékesítési alap 2014. évi bevételét a 2013. évi ténybevétel 80 %-án 

kell megtervezni. 
 
12. Az intézményi saját bevételeket 2013. évi bázison szerkezeti változásokkal és 

egyszeri bevételekkel korrigáltan kell betervezni.  
 
13. Valamennyi évközi többletbevétel a hiány csökkentését szolgálja. 
 
14. Fejlesztési bevételek nem csoportosíthatóak át a működési mérlegbe annak 

érdekében, hogy a kötvény adósságszolgálat és a folyó fejlesztések önereje 
fejlesztési forrásból biztosítható legyen. 

 
15. A fejlesztési mérleget egyensúlyban kell megtervezni. Amennyiben ez a cél 

nem teljesülhet, úgy a fejlesztési mérleg hiánya nem haladhatja meg 
kötelezettségvállalási limitünket, így biztosítva az esetleges fejlesztési hiány 
hitellel történő finanszírozását. 

 
16. A kötvény kibocsátásból befolyó bevételből még pénzmaradvány formájában 

meglévő keret terhére nem vállalható új kötelezettség a 2013. évi lehívások 
végleges lezárulásáig.  

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

rendelkezésre áll szerződéssel lekötötten, vagy elkülönített pénzeszköz 
formájában.  

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

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

arány mellett indítható fejlesztés.  
 
20. 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.  

 
21. A költségvetést bázis szemléletben a 2013. évi eredeti előirányzatok 

figyelembevételével kell elkészíteni.  
 
22. A költségvetést mind intézményenként, mind összevontan köteles, illetve nem 

köteles feladati bontásban kell megtervezni.  
 



 
23. A tervezés során szerkezeti változásként át kell vezetni az önkormányzati 

feladatok átszervezéséből adódó strukturális változásokat. 
 
24. A képviselő-testület csak az ágazati szabályozáson alapuló bérfejlesztést ismeri 

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

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

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

keretösszege nem haladhatja meg a 2013. évi terv szint strukturális 
változásokhoz kapcsolódó szerkezeti változással korrigált értékét.  

 
28. Az ellátotti létszámcsökkenésből adódó normatíva visszafizetésre céltartalékot 

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

 
29. Az intézményi költségvetésekből automatikusan zárolásra kerül a normatív 

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

 
30. A kiszervezett feladatokat ellátó gazdasági társaságok és civil szervezetek 

támogatását felül kell vizsgálni az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek 
figyelembevételével. A tervezés során arra kell törekedni, hogy a 
sporttámogatások részben vagy egészben ÖNHIKI pályázatban elismerhető 
kiadásként kerüljenek folyósításra.  

 
31. A költségvetés tervezése során 10.000.000 Ft összegű vállalkozásfejlesztési 

céltartalékot kell képezni, mely az adóbevételi terv teljesülésének 
függvényében használható fel.  

 
32. A városi nagyrendezvények költségkerete külön előterjesztésben kerül 

meghatározásra, de a megvalósításhoz biztosított önkormányzati forrás adóteher 
nélkül nem haladhatja meg a 2013. évi eredeti előirányzatot. A képviselő-
testület emellett a rendezvények járulékos költségeinek biztosítására az 
önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal költségvetésében együttesen a 
2013. évben e célra jóváhagyott adóteherrel növelt keretösszegeket hagyja jóvá 
a nemzetközi kapcsolatok, polgármesteri reprezentáció, hivatali reprezentáció 
előirányzatokon.  

 
 
 



33. A településrészi és nemzetiségi önkormányzatok támogatása az előző évivel 
egyező összegben kerülhet betervezésre.  

 
34. A Városgondnokság intézmény költségvetésében továbbra is szerepeltetni kell 

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

 
35. 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 javaslatot kell tenni 
további, elsősorban a nem köteles feladatellátást érintő kiadási megtakarításokra, 
beleértve a fejlesztési feladatok terén történő kiadás-megtakarítást is.  

 
36. A képviselő-testület a 2013-ban elbírálásra kerülő folyamatban lévő pályázatok 

önrészét a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja. 2013-ban kizárólag a 
támogatási szerződések aláírására kerülhet sor. Kifizetések teljesítésére csak 
2014-ben kerülhet sor. A pályázatokat mind kiadási, mind bevételi oldalon a 
2014. évi költségvetés összeállítása során szerepeltetni kell. Gondoskodni kell 
egyúttal az önerő igény csökkentésére a pályázati önerő alap terhére igényelhető 
többlet támogatás igényléséről. 

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

 
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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2013. (XI.28.) határozata 
 
 

Tájékoztató Komló Város Önkormányzat 2013. 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 2013. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről készült 
tájékoztatót. 

A képviselő-testület a 2013. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítéséről készült 
tájékoztatót a 1-4. sz. mellékleteivel együtt elfogadja. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
 



 

         Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege 

(ezer forintban)          2013. szeptember 30.      1. sz. melléklet 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított
eFt % eFt %

1 Intézmények működési bevételei 175 188  216 355  210 758  97,41 1 Működési kiadások 2 074 886  2 708 022  1 750 711  64,65

2 Közhatalmi bevételek 684 175  684 175  674 554  98,59 személyi juttatások 793 245  1 195 051  886 457  74,18
 Ezen belül:helyi adó 639 000  639 000  644 033  100,79

3
Felhalm. és tőkejellegű bev. pe. 
átv.tám.ért.bev. előző évi kieg. 1 025 925  998 748  138 781  13,90 munkaadókat terhelő járulékok 210 339  272 165  180 116  66,18

4
Önkormányzatok költségvetési 
támogatása 2 049 632  2 170 745  1 185 021  54,59 dologi kiadások 1 071 302  1 240 806  684 138  55,14

5
Működési célú pénzeszköz-
átvétel, tám.ért.műk.bevétel 215 177  756 010  688 886  91,12 ellátottak pénzbeli juttatása

6 Előző évi pénzm. igénybevétele 217 190  214 174  32 056  14,97 2
Működési célú pe-átadás, 
támog.ért.kiad., egyéb tám. 905 836  1 042 543  442 900  42,48

7 Értékpapír bevétele
Ezen belül:társadalmi és szocpol. 
juttatás 772 756  764 977  299 111  39,10

8 Hitelfelvétel 319 991  319 991  -   0,00 3 Felhalmozási kiadások 1 207 721  1 182 672  228 327  19,31
felhalmozási 319 991  319 991  -   0,00 beruházás,pü.befektetés 1 089 893  1 053 461  150 100  14,25
működési felújítás 20 000  27 802  27 219  97,90

felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad. 20 249  21 249  10 219  48,09
hiteltörl.,kölcsönnyújtás,ép.bev. 77 579  80 160  40 789  50,88

9 Kölcsön visszatérülés 3 000  3 000  2 733  91,10 4 134 674  134 839  116 060  86,07
felhalmozási 2 463  
működési 3 000  3 000  270  9,00 5 Tartalék 367 161  295 122  -   0,00

fejlesztési céltartalék 116 129  111 350  -   0,00
működési céltartalék, műk.ált.tart. 251 032  183 772  -   0,00

Összesen: 4 690 278  5 363 198  2 932 789  54,68 Összesen: 4 690 278  5 363 198  2 537 998  47,32
Kiegyenlítő, függő, 
átfutó,továbbadási c. bevételek -   -   39 427  

Kiegyenlítő, függő, átfutó, 
továbbadási c. kiadások -   -   14 571 - 

Együtt: 4 690 278  5 363 198  2 972 216  55,42 Együtt 4 690 278  5 363 198  2 523 427  47,05

Működési hiteltörlesztés, kölcsön 
nyújtás, ép. beváltás

Tényleges teljesítésTényleges teljesítésBEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK MEGNEVEZÉSEelőirányzat előirányzat

 

 

 



 

      Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése 

(ezer forintban)       2013. szeptember 30.      2. sz. melléklet 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés

GESZ 403 294 478 375 319 793 36 746 77 912 89 900 403 294 478 375 280 830

Komló Városi Óvoda 243 189 316 510 194 101 18 340 19 976 17 433 243 189 316 510 189 400

Könyvtár 224 397 238 796 38 039 7 714 7 714 5 452 224 397 238 796 31 500

KH, Színház 69 283 94 636 73 270 9 144 9 144 7 774 69 283 94 636 63 551

Komló és Térsége Óvodái 184 303 99 199 99 199 8 084 6 449 6 449 184 303 99 199 99 199

Városgondnokság 280 753 825 470 758 044 80 685 80 685 58 614 280 753 825 470 683 650

Hivatal 554 205 561 353 263 068 3 675 3 675 9 337 554 205 561 353 262 617

Intézmény össz.: 1 959 424 2 614 339 1 745 514 164 388 205 555 194 959 1 959 424 2 614 339 1 610 747

Önkormányzat 4 330 872 4 377 387 2 097 433 10 800 10 800 15 799 4 330 872 4 377 387 1 837 409

Összesen: 6 290 296 6 991 726 3 842 947 175 188 216 355 210 758 6 290 296 6 991 726 3 448 156

Intézményfinanszírozás -1 600 018 -1 628 528 -910 158 -1 600 018 -1 628 528 -910 158 

Kiegyenlítő, függő,továbbad. 39 427 -14 571 

Mindösszesen: 4 690 278 5 363 198 2 972 216 175 188 216 355 210 758 4 690 278 5 363 198 2 523 427

Megnevezés Bevételi előirányzat Ezen belül: működési bevétel Kiadási előirányzat

 

 

 

 



 

 

           Kötelező előirányzatok 

(ezer forintba)          2013. szeptember 30.      3. sz. melléklet 

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

GESZ 118 314 135 046 95 211 31 264 36 994 19 071 250 716 298 582 158 705

Komló Városi Óvoda 137 532 178 309 115 176 36 097 48 532 27 783 69 560 88 739 45 721

Könyvtár 15 788 21 488 16 188 4 076 5 361 3 718 10 840 18 254 11 594

KH, Színház 26 760 37 795 28 863 6 980 9 526 7 069 35 543 47 315 27 619
Komló és Térsége 
Óvodái 110 558 61 091 61 091 29 001 14 734 14 734 44 744 21 277 21 277 2 097 2 097

Városgondnokság 54 607 420 204 355 077 13 569 63 144 52 669 204 577 296 793 224 525

Hivatal 275 177 273 013 170 958 74 278 74 592 42 886 197 378 201 795 46 652 2 000

Intézmény össz.: 738 736 1 126 946 842 564 195 265 252 883 167 930 813 358 972 755 536 093 0 0 0 0 4 097 2 097 0 0 0

Önkormányzat 54 509 68 105 43 893 15 074 19 282 12 186 257 944 268 051 148 045 133 080 273 469 141 692 20 249 21 249 10 219

Összesen: 793 245 1 195 051 886 457 210 339 272 165 180 116 1 071 302 1 240 806 684 138 0 0 0 133 080 277 566 143 789 20 249 21 249 10 219

Műk.c.pénze.átad. Felhalm.c.pénze.átad.Intézmény 
megnevezése

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

 

 

 

 



 

             Kötelező előirányzatok 

 

(ezer forintban)           2013. szeptember 30.     3. sz. melléklet 

Kiegyenlítő, függő

átfutó,továbbad.c.

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosítottteljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés

GESZ 0 0 0 1 579 1 529 3 000 6 174 6 314 0 0 0 0 -10 217 403 294 478 375 270 613

Komló Városi Óvoda 120 930 600 2 298 243 189 316 510 191 698

Könyvtár 0 0 193693 193 693 0 0 0 0 0 0 397 224 397 238 796 31 897

KH, Színház 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 520 69 283 94 636 65 071
Komló és Térsége 
Óvodái 0 0 0 0 0 0 -15 184 303 99 199 99 184

Városgondnokság 0 0 37 329 44 758 8 000 8 000 6 621 0 0 0 0 -10 075 280 753 825 470 673 575

Hivatal 0 0 7372 7 372 2 121 0 2 581 0 0 1 442 554 205 561 353 264 059

Intézmény össz.: 0 0 0 201 065 239 973 48 528 11 000 15 104 13 535 0 2 581 0 0 0 -14 650 1 959 424 2 614 339 1 610 747

Önkormányzat 772 756 764 977 299 111 888 828 813 308 101 392 9 000 12 698 13 684 212 253 212 598 157 029 367 161 295 122 79 2 730 854 2 748 859 927 330

Összesen: 772 756 764 977 299 111 1 089 893 1 053 281 149 920 20 000 27 802 27 219 212 253 215 179 157 029 367 161 295 122 -14 571 4 690 278 5 363 198 2 523 427

Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP 
vás.,), kölcsön

Pénzf.nélk.kiad.   
(tartalékok) Összesen kiadás

Intézmény 
megnevezése

Szoc.juttatások, segélyek Beruházási kiad. Felújítás

 

 

 

 

2. oldal 

 



 

 

           Kötelező előirányzatok 

(ezer forintban)         2013. szeptember 30.       3. sz. melléklet 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított

GESZ 36 746 77 912 89 900 0 0 68 65

Komló Városi Óvoda 18 340 19 976 17 433 0 0 69 108

Könyvtár 7 714 7 714 5 452 0 0 7 7

KH, Színház 9 144 9 144 7 774 0 0 15 15
Komló és Térsége 
Óvodái 8 084 6 449 6 449 0 0 54 0

Városgondnokság 80 685 80 685 58 614 0 0 29 29

Hivatal 3 675 3 675 9 337 0 0 73,5 76,5

Intézmény össz.: 164 388 205 555 194 959 0 0 0 315,5 300,5

Önkormányzat 10 800 10 800 15 799 46 834 46 834 35 067 19 19

Összesen: 175 188 216 355 210 758 46 834 46 834 35 067 334,5 319,5

Saját bevétel OEP teljesítmény 
finanszírozás

Engedélyezett 
létszámIntézmény 

megnevezése

 

 

 

3. oldal 

 



          Önkormányzat szakfeladatai 

(ezer forintban)               2013. szeptember 30.      4. sz. melléklet 

működési felhalmo-
zási

Önk.által 
foly.

er. 74000 74000
mód 19320 19320
tény 18568 18568

er. 5000 356726 361726
mód 7022 333826 340848
tény -13 5185 100 5272

er. 43151 43151
mód 2530 43151 45681
tény 2565 2565

er. 0
mód 0
tény 8029 8029

er. 2500 14000 16500
mód 2500 25415 27915
tény 840 8561 9401

er. 0
mód 0
tény 0

er. 2000 2000
mód 2000 2000
tény 921 921

er. 41939 88226 125190 255355
mód 9985 2378 42395 190960 1000 180 65281 312179
tény 5788 1368 6118 100875 180 279 114608

er. 5254 1726 33090 40070
mód 5297 1738 85501 40 92576
tény 2830 1109 56712 40 672 61363

er. 0
mód 0
tény 319 319

680002

692000

841112

841126

841154

412000

421100

422100

493909

ÖsszesenKölcsön-
nyújtás

Kiegy., 
függő, 
átfutó, 
tov.ad.

Pénzforg. 
nélk.  

kiadás 
(tartalék)

Hitel-
törlesztés, 
ÉP vás.

Kv. 
támogatás

370000

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

juttatás

Munka-
adói 

járulék

Dologi 
kiadás Felújítás Beruházás Pénzügyi 

befektetés

 

1.oldal 

 



 

                  4. sz. melléklet 

er. 2135 607 12853 15595
mód 2135 1718 13083 16936
tény 975 1062 10409 325 607 13378

er. 219800 219800
mód 191 220562 220753
tény 14947 14947

er. 8438 2404 33236 30802 16749 4000 195151 93642 3000 387422
mód 8592 2127 37979 30802 20249 5676 196449 91121 3000 395995
tény 4652 959 29948 7423 10219 470 86345 4000 -169 143847

er. 10000 10000
mód 10000 10000
tény 10943 10943

er. 119462 116368 12200 92885 340915
mód 64685 116368 12200 92885 286138
tény 59684 92885 152569

er. 1600018 1600018
mód 1628528 1628528
tény 910158 910158

er. 116129 116129
mód 111350 111350
tény 0

er. 300 136 3782 4218
mód 300 647 3271 4218
tény 241 281 822 669 2013

er. 1498 307 1100 2905
mód 814 122 1100 2036
tény 801 239 397 1437

er. 21937 6055 3370 31362
mód 22420 6189 3366 31975
tény 15528 3899 1580 -26 20981

er. 14947 3839 1576 20362
mód 15201 3909 1574 20684
tény 11580 3036 1064 662 16342

869042

841902

841906

841907

841908

842155

842531

869041

841402

841403

841192

 

2. oldal 

 



                 4. sz. melléklet 

er. 564480 564480
mód 559480 559480
tény 209356 209356

er. 0
mód 0
tény 0

er. 126000 126000
mód 126000 126000
tény 51470 51470

er. 1742 1742
mód 1742 1742
tény 1742 -1568 174

er. 0
mód 0
tény 52 9454 -52 9454

er. 0
mód 0
tény 438 438

er. 0
mód 0
tény 440 440

er. 12000 12000
mód 11835 11835
tény 4759 4759

er. 4000 4000
mód 4000 4000
tény 1140 1140

er. 52 30000 30052
mód 52 27386 27438
tény 8526 8526

er. 2634 2634
mód 2634 165 2799
tény 3559 280 3839

882122

882123

882124

882129

882115

882117

882118

882119

882111

882112

882113

3. oldal 



                4. sz. melléklet 

er. 22200 22200
mód 22200 22200
tény 5768 5768

er. 4500 4500
mód 4500 4500
tény 943 943

er. 5200 5200
mód 5200 5200
tény 1516 1516

er. 0
mód 0
tény 0

er. 0
mód 0
tény -1005 -1005

er. 3500 3500
mód 0
tény 0

er. 0
mód 0
tény 0

er. 308 308
mód 5148 5148
tény 5148 5148

er. 0
mód 0
tény 0

er. 0
mód 20 20
tény 20 20

er. 0
mód 3490 3490
tény 2423 2423

890302

889935

889936

889942

889967

889969

890216

890301

882202

882203

882201

4. oldal 



                4. sz. melléklet 

er. 0
mód 0
tény 0

er. 0
mód 3361 454 3815
tény 1498 202 1700

er. 10000 10000
mód 5170 5170
tény 0

er. 2728 2728
mód 2728 2728
tény 31 1704 10 1745

er. 0
mód 22460 22460
tény 21743 21743

er. 0
mód 0
tény 0

er. 0
mód 50 50
tény 50 50

er. 0
mód 180 180
tény 180 180

er. 54509 15074 257944 133080 20249 772756 9000 888828 116368 367161 1600018 92885 3000 0 4330872
mód 68105 19282 268051 273469 21249 764977 12698 813308 116548 295122 1628528 92885 3165 0 4377387
tény 43893 12186 148045 141692 10219 299111 13684 101392 59864 0 910158 92885 4280 79 1837488

890443

931301

Mindösszesen

890509

931201

931202

931204

890441

890442

 

5. oldal 

 



K I V O N A T 
 

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

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2013. (XI.28.) határozata 
 

2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottságok javaslatainak figyelembevételével 
– a költségvetési rendeletmódosításról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. Amennyiben a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében a kiegészítő működési 

támogatás ismeretében végrehajtott zárolások után az önkormányzat költségvetésében 
szabad előirányzat áll rendelkezésre, úgy felhatalmazza a polgármestert, hogy 
legfeljebb 22.850 eFt pótelőirányzatot biztosítson az alábbiak szerint: 

 
· KBSK részére     5.500 eFt 
· Komló Sport Kft. részére   5.500 eFt 
· Szent Borbála Szociális NP Kft. részére 2.000 eFt 
· Városgondnokság intézmény részére 9.850 eFt összegeket.  

Mindösszesen: 22.850 eFt összegben. 
 
2. Amennyiben a szabad előirányzat összege nem éri el a jóváhagyott keretösszeget, úgy 

a támogatás biztosítására a jóváhagyott igények arányában kerülhet sor. 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett a 

rendelkezésre álló keret ismeretében állapítsa meg a támogatási összegeket, illetve 
felhatalmazza a támogatási szerződések aláírására.  

 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés elfogadását 

megelőzően benyújtásra kerülő 2013. december 31. visszamenőleges hatályú 
költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat-változások átvezetéséről 
gondoskodjon.  

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

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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

170/2013. (XI.28.) határozata 
 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 

 
 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatai 
figyelembevételével – megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy szociális temetéssel kapcsolatban a 
köztemető üzemeltetőjével a további egyeztetéseket folytassa le, a pontos tények 
ismeretében az esetlegesen szükségessé váló rendeletmódosítási javaslatot, valamint a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását készítse elő. 
 
 

Határidő:  márciusi rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2013. (XI.28.) határozata 
 
 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági, településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámla hitelfelvételéről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. az 1. számú 

mellékletben foglalt feltételek mellett 300.000.000,- Ft folyószámlahitelt vegyen fel az 
OTP Bank Nyrt-től. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos alapítói határozat 

kibocsátására. 
 Felhatalmazza Mayerhoff Attila igazgatósági elnököt a hitelszerződés megkötésére és 

a hitelfelvételhez szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

   Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 



1. sz. melléklet 

 
 

 
 



   
 



K I V O N A T 
 

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

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2013. (XI.28.) határozata 
 

A Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsön kérelme 
 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési 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: 2014. január 3-ban, a visszafizetés 
határidejét 2014. december 29-ében állapítja meg. 

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

önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsön tartozását maradéktalanul 2013. december 
28-ig rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e határnapig jóvá 
kell íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.  

 
3. Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. 
 Utasítja a jegyzőt, hogy a tagi kölcsönt a 2014. évi költségvetési rendelet összeállítása 

során szerepeltesse. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

173/2013. (XI.28.) határozata 
 

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 
munkahely teremtési támogatás kérelme 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. munkahely teremtés támogatási kérelmét. 
 
1. A képviselő-testület a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. (Komló, Juhász Gy. u. 

2.) kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 
27/2010. (XII.16.) számú rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. §. e.) pontja alapján a 
társaság Komló, Juhász Gy. u. 2. szám alatti székhelyének felújításához (tetőszerkezet 
szigetelése és cseréje, a homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje) beruházással 
kapcsolatos kiadások részbeni átvállalása címén vissza nem térítendő munkahely teremtési 
támogatást nyújt. 

 
A munkahely teremtési támogatás összege: 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer 
forint. 
 

2. A megítélt támogatást Kedvezményezett kizárólag a támogatás iránti kérelmében foglalt 
beruházási költségvetésnek megfelelő célokra és a költségvetésben beállított pénzügyi 
keret erejéig használhatja fel. 
A beruházási munkálatok szezonális jellegére tekintettel a támogatás felhasználásáról a 
folyósítást követő 120 napon belül köteles a Kedvezményezett hitelesített 
számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.   

 
  
 

3. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 
támogatás iránti kérelem benyújtásának napján fennálló átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát 2 fő teljes munkaidejű (8 órás) nem megváltozott munkaképességű, valamint 3 
fő 4-6 órás munkaviszony keretében foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 
munkavállalóval növelni a támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 30. napig. 

megnevezés Beruházás nettó 
értéke (eFt) 

tető csere munkadíjjal 5126 
tetőszigetelés munkadíjjal 1683 
nyílászáró csere 1916 
homlokzat hőszigetelése munkadíjjal 5326 
összesen 14051 



A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a pályázati támogatással létrejövő 
munkahelyek (5 fő) tekintetében a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől számított 24 
hónapos munkaviszony fenntartási kötelezettséget is.  

 
4. 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.  

 
5. 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:  2013. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 

K.m.f. 
 
 
 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
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K I V O N A T 
 

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

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

174/2013. (XI.28.) határozata 
 

Mecsek-Tex Kft. munkahely teremtési támogatás kérelme 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Mecsektex Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelmét. 
 
 
1. A képviselő-testület a Mecsektex Kft. (székhely: Komló, Anna akna 1/L.) kérelmét 

támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 27/2010. 
(XII.16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján a társaság 
Komló, Anna akna 1/L szám alatti székhelyén a termelés növeléséhez szükséges eszközök 
és gépek beszerzésének finanszírozására „beruházással kapcsolatos kiadások részbeni 
átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahely teremtési támogatást nyújt. 

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

 
2. A megítélt támogatást Kedvezményezett kizárólag a támogatás iránti kérelmében foglalt 

beruházási költségvetésnek megfelelő célokra és a kérelemben beállított pénzügyi keret 
erejéig használhatja fel. 
A támogatás felhasználásáról a folyósítást követő 60 napon belül a Kedvezményezett 
köteles hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni.   
 
1db Szálvágós gomblyukazó, nettó 220.000,- Ft  
1 db Gombozó nettó 120.000,- Ft 
1 db Reteszelő nettó   60.000,- Ft 
2db Ötszálas tisztázó nettó 120.000,- Ft/db  
1db szálvágós gyorsvarró nettó 120.000,- Ft 
1 db szálvágós gyorsvarró nettó 110.000,- Ft 
1 db kéttűs tűkikapcsolásos gyorsvarró nettó 130.000,- Ft 
7db gyorsvarró nettó   60.000,- Ft/db 
15db forgószék nettó     5.000,- Ft/db 
8 db továbbító asztal elektromos előkészítéssel nettó   20.000,- Ft/db 
14 db varrógép lámpa nettó     4.000,- Ft/db 
Összesen: nettó 1.571.000,- Ft 

 
 

3. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2013. 
július 29. napján foglalkoztatott 21 főhöz képest munkavállalói átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát 6 fő legalább 6 órás részmunkaidejű munkaviszony keretében 



 2  

foglalkoztatott munkavállalóval növelten a támogatási szerződés aláírásától számított 12 
hónapon keresztül fenntartani úgy, hogy ezen időszak alatt az átlagos statisztikai 
létszámot folyamatosan 27,00-en tartja.  
 

4. 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.  

 
5. 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:  2013. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

175/2013. (XI.28.) határozata 
 

A Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahely teremtési támogatás kérelme 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelmét.  
 
1. A képviselő-testület 214/2011. (XI.24.) számú határozatában biztosított, Komló Város 

Önkormányzat tulajdonában álló komlói 153 hrsz-ú, 1784 m2 (ebből épület: 235m2) 
nagyságú, természetben Komló, Gesztenyés u. 9. sz. alatti „kultúrház” megnevezésű 
ingatlanra vonatkozó üzemeltetési jogot 2013. november 30. hatállyal visszaveszi a 
Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzattól, és 2013. december 1. napjától 
kezdődően Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának kezelésébe adja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a Városgondnokság vezetőjét, hogy az ingatlant 2013. 

december 1. napjától kezdődően 5 éves határozott idejű, nem inflálódó bérleti szerződés 
keretében adja bérbe a Völgyesi és Völgyesi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 
Komló, Gyöngyvirág utca 1., képviseli: Völgyesi István ügyvezető) részére a jelen 
határozatban meghatározott feltételekkel. 

 
3. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Völgyesi és Völgyesi Kft. a kérelmében foglalt és 

az előterjesztés 1. számú mellékletben („Tervezett költségek”) felsorolt beruházásokat az 
általa bérbe venni kívánt ingatlanon elvégezze 1.007.939,- Ft értékben – ide nem értve a 
következő évben tervezett  nagyteremben található 3 nagy ablak és a kisteremben található 
2 ablak hozzávetőlegesen 510.000,- Ft értékű cseréjét, amely körben külön írásbeli 
tulajdonosi/kezelői engedély szükséges. 

 
Az 1.007.939,- Ft értékű felújításhoz történő hozzájárulás feltétele, hogy a bérleti 
szerződésnek – a szokásos rendelkezéseken kívül – tartalmaznia kell, hogy a bérleti 
jogviszony tárgyát képező nem lakás céljára szolgáló helyiséget vendéglátóhely 
üzemeltetésére vonatkozó valamennyi előírásnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmassá a bérlő teszi, és a tulajdonossal/kezelővel szemben semmilyen követelést nem 
támaszt az előírásoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétel körében. 
 
A szerződésnek – a szokásos rendelkezéseken kívül – tartalmaznia kell továbbá, hogy: 

- a bérlő szavatol a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele körében 
végzett munkálatok szakszerűségéért. A szakszerűtlen munkából eredő károkat 
bérbevevő viseli,  
- a bérlő köteles számlával igazolni a helyiség előírásoknak megfelelő, 
rendeltetésszerű használathoz szükséges anyagok beépítését,  
- amennyiben a bérleti szerződés bármely, vagy a támogatási szerződés a 



bérbevevőnek felróható okból megszűnik, a szerződés megszűnésének napján bérlő 
köteles a bérleménybe beépített eszközöket térítésmentesen bérbeadó tulajdonába 
adni. Bérbe vevő a bérbe adónak ily módon tulajdonába kerülő eszközök értékének 
megtérítését nem követelheti bérbeadótól, 
- a bérleti szerződés időtartama alatt a bérlő által beépített eszköz meghibásodásából 
eredő költségek, megsemmisülés esetén pedig az eszköz pótlásának költsége bérlőt 
terheli. 
- bérlő vállalja, hogy önkormányzati vagy településrészi önkormányzati rendezvények 
tartását térítésmentesen lehetővé teszi.  
- a bérleti jogviszony tartama alatt az épületet és a hozzá tartozó területet – bérbeadó 
írásos hozzájárulása nélkül – személynek sem részben sem egészben bérletbe nem 
adhatja és a bérleti jogot harmadik személyre át nem ruházhatja. 

 
 
4. A képviselő-testület a Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahely-teremtés támogatása iránti 

kérelmét támogatásra érdemesnek tartja.  
Komló Város Önkormányzata 27/2010. (XII.16.) számú rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 6. §. b) és e) pontjai alapján az épület bérletére kedvezményes bérleti díjat állapít 
meg, valamint a felújítási munkákhoz szükséges anyagköltség finanszírozására 
„beruházással kapcsolatos kiadások részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő 
pénzbeli támogatást nyújt. 

 
A munkahely teremtési támogatás elemei: 
 

A bérleti díj kedvezmény mértéke és futamideje: 
A  rendelet  6.§  b)  pontja  alapján  a  kedvezményes  bérleti  díj  a  rendes  bérleti  díj  (IV.  
övezet, 310,-Ft/m2/hó x 235m2 alapján számított 72.850,- Ft helyett 24.555,-Ft +ÁFA 
(br. 31.185,-Ft/hó), a bérleti és a támogatási szerződések megkötésétől számított 12 
hónapon keresztül.  
 
A kedvezményezett legkésőbb 2014. október 31. napjáig benyújtandó kérelme alapján 
– a Képviselő-testület felülvizsgálja a kedvezményes bérleti díj újbóli 
megállapításának lehetőségét a támogatási szerződésben vállalt foglalkoztatási 
kötelezettség teljesítése alapján.  

 
 A pénzbeli támogatás összege: 

A rendelet 6.§ e) pontja alapján 250.000,- Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint egyszeri, 
vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. 

 
5. A megítélt bérleti díjkedvezmény kizárólag a Komló, Gesztenyési út 9. szám alatti 

ingatlan bérleti díjára vonatkozik, más ingatlan bérleti díjára nem alkalmazható, 
készpénzre nem váltható. 

 
A pénzbeli támogatást Kedvezményezett kizárólag a támogatás iránti kérelmében (ld. 1. 
számú melléklet) foglalt beruházási költségvetésnek megfelelő célokra és az ott beállított 
pénzügyi keret erejéig használhatja fel. 
A támogatás felhasználásáról a folyósítást követő 60 napon belül a Kedvezményezett 
köteles hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni.   
 



6. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben (60 nap) köteles 
a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2013. november 20.) foglalkoztatott 1 
főhöz képest 3 fő 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval 
megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 
munkavállaló felvételétől számított 24 hónapon keresztül fenntartani.  

 
7. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási és 

helyiségbérleti szerződés legkésőbb 2013. december 20. napjáig történő megkötése, 
továbbá ezen időpontig 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.  
Kedvezményezett vállalja, hogy a 3 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés 
aláírását követő legkésőbb 60 napig felveszi. 

 
8. A munkahely-teremtési pénzbeli 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 támogatási szerződés aláírására. 
Felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 
 
 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 
 Bogyay László intézményvezető 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző         polgármester 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 

 



 



 



 



 



 
 



K I V O N A T 
 

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

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

176/2013. (XI.28.) határozata 
 

2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról tájékoztató 

 
A Képviselő-testület, a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 
által támogatott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. 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 2014. évi költségvetés tervezésekor a hallgatók 
juttatását vegye figyelembe. 

 
Pályázat típusa 
2014. évben 

Támogatás összege Beérkezett pályázatok 
száma 
A 2014. évre 
vonatkozóan 

Támogatás összege 10 
hónapra „A” típusnál 

„A” típusú pályázat 4.000.- 19 760.000 
„A” típusú pályázat 4.500.- 23 1.035.000 
„A” típusú pályázat 5.000.- 22 1.100.000 
„A” típusú pályázat 6.000.- 15 900.000 
Összesen „A” típusú  79 3.795.000 
„B” típusú pályázat 2014. év 
II. félére szóló, 5 hónapi 
támogatás összege 

  5 hónapi támogatás 

„B” típusú pályázat 6.000.- Ft 1 30.000.- 
Összesen „B” típusú  1 30.000.- 
    
„B” típusú pályázatok  
2010-2012. évben 

  10 hónapi támogatás 

2011. évi „B” típus 3.000.- 1 30.000.- 
2011. évi „B” típus 3.500.- 1 35.000.- 
2012. évi „B” típus 4.500.- 2 90.000.- 
2012. évi „B” típus 5.000.- 1 50.000.- 
2013. évi „B” típus 3.500.- 1 35.000.- 
    
Összesen:   240.000.- 
    
 
Tervezett 2014. évi 
önkormányzati támogatás 
összesen: 

  4.065.000.-  

 



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. 

 
 
 
 

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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

177/2013. (XI.28.) határozata 
 
 

Konzorciumi megállapodás a DDOP-3.1.2/2F-2009-0017 azonosító számú és 
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034 azonosító számú projektek fenntartási 

időszakára 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Konzorciumi 
megállapodás a DDOP-3.1.2/2F-2009-0017 azonosító számú és a TÁMOP-3.1.4-08/2-
2008-0034 azonosító számú projektek fenntartási időszakára vonatkozó előterjesztést.  
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat 1. számú melléklet szerinti 
Konzorciumi Megállapodást. Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projektekhez kapcsolódó 
közreműködő szervezetek felé a megállapodást küldje meg. 

 
 
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: 



1. számú melléklet 
Konzorciumi Megállapodás  

a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító számú és  
aTÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034 azonosító számú projektek fenntartási időszakára 

 
 

I. Szerződő felek 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Komló Város Önkormányzata 
Postacím. 7300 Komló, Városház tér 3. 
Székhely: Komló 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):  
Adószám: 15724100-2-02 
Aláírásra jogosult képviselője:  
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Komlói Fiókja 
Számlaszám: 11731063-153315 
 
mint a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 számú pályázat gesztora, és mint a TÁMOP-3.1.4-08/2-
2008-0034 számú pályázat Kedvezményezettje  
 
valamint 
 
Magyarszék Község Önkormányzata  
Postacím: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
Székhely: Magyarszék 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 331812 
Adószám: 15331816-2-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Kárpáti Jenő 
Számlavezető pénzintézet neve: Völgység Hegyhát Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 71800051-11096685 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata  
Postacím: 7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.  
Székhely: Mecsekpölöske 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 555829 
Adószám: 15555829-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Papp István polgármester 
Számlavezető pénzintézet neve: Hungária Takarékszövetkezet  
Számlaszám: 71800051-11164212 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata  
Postacím: 7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21.  
Székhely: Bodolyabér 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 556288  
Adószám: 1556284-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Böröcz Tibor polgármester  
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszám: 11731063-15556284 



 
Mánfa Község Önkormányzata  
Postacím: 7304 Mánfa, Fábián B. u. 54.  
Székhely: Mánfa 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 736107 
Adószám: 15736101-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Hohn Krisztina polgármester 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.  
Számlaszám: 11731063-15555276 
 
Liget Község Önkormányzata 
Postacím: 7331 Liget, József A. u 9. 
Székhely: Liget 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 555818 
Adószám: 15555812-1-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Vargáné Szabó Gabriella 
Számlavezető pénzintézet neve: Völgység Hegyhát Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 71800051-11096568 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
Postacím: 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u.46. 
Székhely: Magyarhertelend 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 556309 
Adószám: 15556301-2-02 
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Gyula 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Komlói Fiókja 
Számlaszám: 11731063-1556301 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Postacím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Székhely: Budapest 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 799656 
Adószám: 15799658-2-41 
Aláírásra jogosult képviselője: Király Istvánné tankerületi igazgató 
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár 
Számlaszám: 10024003-00331968-00000000 
 
között az alábbiak szerint (továbbiakban együtt: Tagok) 
 
 

II. Preambulum 
 

1. Tagok megállapítják, hogy Komló Város Önkormányzata – Magyarszék Község 
Önkormányzata – Liget Község Önkormányzata – Magyarhertelend Község 
Önkormányzata – Baranya Megyei Önkormányzat Konzorcium (a továbbiakban 
Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának 
„Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú 
pályázati felhívásra DDOP-3.1.2/2F -2008-0050 (a továbbiakban: Projekt) azonosító 
számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(továbbiakban Támogató) a Dél-Dunántúli Operatív Programban Irányító Hatóság a 



2008. augusztus 29-én  kelt, K-2008-DDOP-3.1.2/2F–0001215 iktatószámú támogató 
levél szerint támogatásban részesített. 

 
A projekt címe: Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása (továbbiakban, Projekt I.), 
melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró VÁTI Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság közreműködő szervezet (a 
továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést kötött a Konzorcium 
vezetőjével. 
 

A projekt összköltsége: 1. 385. 936. 865. Ft 
A projekt fenntartási időszaka: 2011. 08. 11. – 2016. 08. 10.  
 

2. Tagok megállapítják, hogy Komló Város Önkormányzata, Magyarszék Község 
Önkormányzata, Liget Község Önkormányzata, Magyarhertelend Község 
Önkormányzata, Mecsekpölöske Község Önkormányzata, Bodolyabér Község 
Önkormányzata, Mánfa Község Önkormányzata, és a Baranya Megyei Önkormányzat 
a projekt keretében 2009. március 31. napjával létrehozták a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulást (továbbiakban: Társulás), mely 2009. július 1. napjával 
megalapította a fenntartásában működő „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, 
Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata intézményt (a továbbiakban: Intézmény). 

 
3.  A Projekt I. keretében felújításra kerültek az Intézmény alábbi feladat-ellátási helyei: 

 
3. 1. Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő épületek: 

a. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola (7300 Komló, Alkotmány u. 
2., 3818 hrsz.) 

b. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 
(7300 Komló, Fürst S. u. 1., 1164 hrsz.) 

c. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (7300 Komló, 
Ságvári u. 1., 1165 hrsz.)  

d. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Körtvélyesi Óvoda (7300 
Komló, Nagyszántó u. 10., 1521/51 hrsz) 

e. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Sallai Utcai Óvoda (7300 
Komló, Sallai u. 1., 1181 hrsz.) 

 
3. 2. Magyarszék Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok: 

a.  „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Általános Iskola 
(7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44., 174 hrsz.) 

b. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Óvoda (7396 
Magyarszék, Hársfa u. 3., 251 hrsz.) 

 
3. 3. Liget Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan:  
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Ligeti Óvoda (Liget, Hamberger u. 
13., 182 hrsz.) 

 
 
 



3. 4. Magyarhertelend Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan: 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarhertelendi Óvoda 
(Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26., 196 hrsz) 

 
 

4. Tagok megállapítják, hogy Komló Város Önkormányzata, mint a Társulás 
gesztortelepülése a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a TÁMOP-
3.1.4/08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben” című felhívásra benyújtott TÁMOP-3.1.-08/2-2008-0034 azonosító 
számon regisztrált „Kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése, egyenlő 
hozzáférés biztosítása a Kökönyösi Oktatási Központban” (továbbiakban: Projekt II) 
címen benyújtott pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra érdemesnek 
ítélte 2009. 03. 19-én kelt támogatási levelében. A 2009. december 11-én hatályba 
lépett Támogatási Szerződés végrehajtására megjelölt szervezetek:  

a. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Ligeti Óvoda  
b. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Óvoda 
c. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László Gimnázium 
d. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
e. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 
f. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarhertelendi Óvoda 
g. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
h. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Általános Iskola 
i. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Körtvélyesi Óvoda 
j. „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Sallai Utcai Óvoda 
 

A projekt összköltsége: 133. 988. 740 Ft 
A projekt fenntartási időszaka: 2011. 03. 25.- 2016. 03. 24.  
 

 
5. A Tagok megállapítják, hogy a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 és a TÁMOP-3.1.4-

08/2-2008-0034 azonosító számú pályázatok fenntartási időszakában az Intézmény 
szerkezetében fenntartói tekintetében az alábbi változások történtek:  

 
5.1.A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények  

és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló 2011. 
évi CLIV. törvény 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjától 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §-t, mely a megyei 
önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak felsorolását tartalmazta, továbbá 
ugyanezen törvény 2. § (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzat, köteles volt 
2011. december 31. napjával a részvételével működő társulási megállapodásait 
felmondani, így a Baranya Megyei Önkormányzat a Társulásból 2011. 12. 31. 
napjával kilépett.  
 
A Társulás tagjai 2012. január 1. napjától: 

a. Komló Város Önkormányzata 
b. Magyarszék Község Önkormányzata 
c.  Liget Község Önkormányzata 
d. Magyarhertelend Község Önkormányzata 
e. Mecsekpölöske Község Önkormányzata 



f. Bodolyabér Község Önkormányzata 
g. Mánfa Község Önkormányzata 

 
 

5.2.A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)   
bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik az óvodai 
nevelés kivételével a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az Nkt. rendelkezése 
alapján az állami intézményfenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (továbbiakban: KIK) látja el. Komló Város Önkormányzata, mint a Társulás 
gesztortelepülése és a KIK megállapodást kötött 2013. december 14. napján a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény 
átadásáról, átvételéről, a feladat ellátásához kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a 
feladat-ellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról.  
 
A megállapodás értelmében Komló Város Önkormányzat működtetésében 
maradó, a KIK fenntartásba kerülő Intézmény feladat-ellátási helyei: 

· „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 
· „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László Gimnázium 
· „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium – kollégiumi 
feladat-ellátási hely 

 
A megállapodás értelmében a KIK fenntartásában és működtetésébe átkerült 
Intézmény feladat-ellátási helyei: 

· „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
·  „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium ( a kollégiumi 
feladat-ellátási hely kivételével) 

· „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Általános Iskola 
 

5.3.Az Intézmény megmaradt óvodai feladat-ellátási helyeiből a Társulás 2013. január 1. 
napjával megalapította a Komló és Térsége Óvodái intézményt az alábbiak szerint:  
Komló és Térsége Óvodái székhely: Komló, Sallai u. 1. OM azonosító: 202237 
Feladat – ellátási helyek:  

· Körtvélyesi Óvoda (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.) 
· Ligeti Óvoda (7331 Liget, Hamberger u. 13.) 
· Magyarszéki Óvoda (7396 Magyarszék, Hársfa u. 3.) 
· Magyarhertelendi Óvoda (7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26.) 
 

5.4.A Társulás 2013. június 30. napjával a Tagok közös megegyezésével megszüntetésre  
került, továbbá megszűntetésre került a Komló és Térsége Óvodái intézmény, oly 
módon, hogy a Körtvélyesi Óvoda és a Sallai Utcai Óvoda a Komló Város 
Önkormányzat fenntartásában működő Komló Városi Óvoda (OM azonosító: 201650) 
tagintézményeivé váltak. Komló Város Önkormányzata az óvodai feladat-ellátásra 
megállapodást kötött Mánfa Község Önkormányzatával 2013. július 1. napjával. 

 
5.5.A Magyarszék, Magyarhertelend, Liget, Mecsekpölöske, Bodolyabér Községek 

Önkormányzata 2013. 07. 01. napjával létrehozta a Magyarszéki Mikrotérségi 
Önkormányzati és Óvodai Társulást, mely megalapította 2013. 07. 01. napjával a 
Magyarszék Mikrotérség Óvodái Intézményt az alábbiak szerint:  



Székhely: 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3.    OM azonosító: 202506 
Feladat-ellátási helyek: 

· Ligeti Óvoda (7331 Liget, Hamberger u. 13.) 
· Magyarszéki Óvoda (7396 Magyarszék, Hársfa u. 3.) 
· Magyarhertelendi Óvoda (7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26.) 
 

5.6.  A  Projekt  I  és  a  Projekt  II  által  érintett  Intézmény  és  az  Intézmény  fenntartói,  
működtetői szerkezete:  

 
5.6.1. Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola  
Székhely: 7300 Komló, Alkotmány u. 2.  
OM azonosító: 201286 
Működtető, fenntartó: KIK 
 
5.6.1.1. Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnázium 
Feladat-ellátási hely címe: 7300 Komló, Alkotmány u. 2.  
Működtető: Komló Város Önkormányzata 
Fenntartó: KIK 
 
5.6.1.2. Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, 
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (A kollégiumi feladat-ellátás kivételével) 
Feladat-ellátási hely címe: 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.  
Működtető, fenntartó: KIK  
A kollégiumi feladatot ellátó intézményrész tekintetében fenntartó: KIK, működtető: 
Komló Város Önkormányzat. 
 
5.6.1.3. Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 
Feladat-ellátási hely címe: 7300 Komló, Bányász u. 1.  
Működtető: Komló Város Önkormányzat 
Fenntartó: KIK 
 
5.6.1.4. Kökönyösi Szakközépiskola Magyarszéki Általános Iskola 
Feladat-ellátási hely címe: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44.  
Működtető, fenntartó: KIK 
 
5.6.2. Komló Városi Óvoda  
Székhely: 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
OM azonosító: 201650 
Műkődtető, fenntartó: Komló Város Önkormányzat 
Intézmény Projekt I., Projekt II. tekintetében érintett feladat-ellátási helyek:  
 
5.6.2.1. Kökönyösi Óvoda  
Feladat-ellátási hely címe: 7300 Komló, Jószerencsét u. 1. 
Működtető, fenntartó: Komló Város Önkormányzata 
 
5.6.2.2. Körtvélyesi Óvoda 
Feladat-ellátási hely címe: 7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 
Működtető, fenntartó: Komló Város Önkormányzata 
 



5.6.3. Magyarszéki Mikrotérség Óvodái 
Székhely: 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
OM azonosító: 202506 
Működtető, fenntartó: Magyarszéki Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás 
 
5.6.3.1. Magyarszéki Mikrotérségi Óvodái Ligeti Óvoda 
Feladat-ellátási hely címe: 7331 Liget, Hamberger u. 13. 
Fenntartó, működtető: Magyarszéki Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás 
 
5.6.3.2.Magyarszéki Mikrotérségi Óvodái Magyarhertelendi Óvoda 
Feladat-ellátási hely címe: 7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
Fenntartó, működtető: Magyarszéki Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás 

 
 
 
A Konzorcium tagjai maguk közül Komló Város Önkormányzata tagot jelölik meg a 
konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető). 
 
A Vezető a Projekt I, és Projekt II fenntartási időszakban vállalt kötelezettségek biztosítása, 
valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a 
Konzorcium működését. 
 

III. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
 

1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Projekt I, és a Projekt 
II. lezárását követően a Projektekben kifejezett célok megvalósítása érdekében a 
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját 
anyagi eszközeikkel biztosítják.  

 
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy 
a támogatási szerződést a projekt fenntartási jelentéseket nevükben és helyettük aláírjon. 

 
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy 
a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a 
nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályokban vagy támogatási szerződésekben 
meghatározott határidőben megkapja.  

 
Amennyiben a támogatási szerződések módosítása válik szükségessé, a módosítás 
közreműködő szervezetektől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni 
kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a közreműködő 
szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják, és az 
aláírt szerződést a közreműködő szervezet részére a támogatási szerződésben 
meghatározott időpontig visszaküldjék.  

 
A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő 
Szervezetekkel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait 



a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 
munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

 
2.  A Projekt I és Projekt II fenntartása során kötelesek együttműködni egymással a jelen  

 Megállapodásban, illetve a Projekt I és Projekt II vállalt kötelezettségeinek teljesítését   
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.  

 
A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezeteknek, a Támogatóknak és 
a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján 
jogosult szerveknek a Projekt I. és a Projekt II. fenntartásával kapcsolatos bármilyen 
közléséről a Tagokat tájékoztatja.  

 
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt I. és Projekt II. fenntartása során 
vállalt tevékenységek megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul illetve bármilyen olyan 
körülményről, amely a Projekt I. és Projekt II. fenntartását befolyásolja.  

 
Amennyiben a Közreműködő Szervezetek vagy a Támogató a Projekt I.-vel vagy Projekt 
II-vel kapcsolatba tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a 
Projekt I. vagy Projekt II. keretében általuk vállalt tevékenységéről a megfelelő 
információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezetek vagy 
a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.    

 
3. A Projekt I. és a Projekt II. fenntartási jelentését a Konzorcium nevében a Vezető állítja 
össze, és küldi el a Közreműködő Szervezeteknek. 

 
 

IV. Kapcsolattartás 
 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-
számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt 
munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.   
 
 

V. A konzorcium képviselete 
 

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezetek és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik 
személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály 
alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan 
képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy 
telephelyén  lefolytatott  helyszíni  ellenőrzés  során  jelen  lehet.  Amennyiben  a  Projekt  I.  és  a  
Projekt II.-vel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag 
köteles erről előzetesen a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.  
 

VI. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A pályázati támogatások felhasználásával a Projekt I. megvalósítása során beszerzett illetve 
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 



1. A Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskolája (Komló, Bányász u. 1. 1164. 
hrsz.) érintő, a beruházással létrejött vagyonelemek a Vezető tulajdonába kerültek, melyet 
Vezető a KIK ingyenes használatába adott.  
 
2. A Kökönyösi Óvodát (Komló, Jószerencsét u. 1. 1181 hrsz.), a Körtvélyesi Óvodát 
(Komló, Nagyszántó u. 10. 1521/51 hrsz.) érintő, a beruházással létrejött vagyonelemek a 
Vezető tulajdonába kerültek.  
 
3.  A Kökönyösi Szakközépiskolát (Komló, Alkotmány u. 2 3818 hrsz.) érintő, a beruházással 
létrejövő vagyonelemek a Vezető tulajdonába kerültek, melyek közül a gimnáziumi feladatot 
ellátó intézményi részt vezető a KIK használatába adott, a szakközépiskolai ingatlanrészt a 
Vezető a KIK vagyonkezelésébe adta.   
 
4. A Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiumát (7300 Komló, Vájáriskola u. 2. 1565 hrsz) érintő a beruházással 
létrejövő vagyonelemek Vezető tulajdonába kerültek, melyek közül a szakiskolai feladatot 
ellátó intézményi részt Vezető a KIK vagyonkezelésébe adott, a kollégiumi feladatot ellátó 
intézményrészt a Vezető a KIK használatába adott.  
 
5.  A  Magyarszéki  Általános  Iskolát  (Magyarszék,  Kossuth  L.  u.  44.  174  hrsz.)  és  a  
Magyarszéki Óvodát (Magyarszék, Hársfa u. 3. 251 hrsz.) érintő beruházással létrejövő 
vagyonelemek Magyarszék Község Önkormányzata tulajdonába kerültek, melyek közül a 
Magyarszéki Általános Iskolát Magyarszék Község Önkormányzata a KIK vagyonkezelésébe 
adott. 
 
6. A Magyarhertelendi Óvodát (Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26. 196 hrsz.) érintő 
beruházással létrejövő vagyonelemek a Magyarhertelend Község Önkormányzata tulajdonába 
kerültek.   
 
7.A Ligeti Óvodát (Liget, Hamberger F. u. 13. 182 hrsz.) érintő beruházással létrejövő 
vagyonelemek Liget Község Önkormányzata tulajdonába kerültek.   
 
8. A Projekt I. és Projekt II. keretében beszerzésre került eszközök a Vezető tulajdonába 
kerültek, melyeket Vezető a fenntartók használatába adott.  
 
 

VII. A tagság megszűnése 
 
7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt I. és Projekt II. 
fenntartásában részt kíván venni, annak fenntartása során fokozottan együttműködik a többi 
Taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a 
jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását 
követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.   

 
7.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, 
hogy a konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításában meghatározott 
időponttól más Tag lássa el.  
 
7.3. A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt I. és Projekt II. akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.  



A  felmondási  jog  gyakorlása  előtt  a  Vezető köteles  kikérni  a  Tagok  véleményét.  Az  erről  
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő 
Szervezetnek.  
 
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélkül megszűnése nem eredményezi a 
jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésére nem 
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a 
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag 
csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásokban 
foglalt követelményeknek.  
 
A feladat átadás-átvételeiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a 
feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.  
 
A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződések megszűnéséig terhelik a jelen 
Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési 
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult 
tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való 
helytállás.  
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába 
kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok 
ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló 
Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra 
vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási 
szerződés megszűnésének időpontjáig.  

 
 

VIII. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
8.1. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott 
minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.  
 
8.2. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet 
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő 
szervezettől.  
A tagok adataiban bekövetkezett változtatások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb. 
nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul 
értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó 
dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.  
 
8.3.A jogviszonyra és a Projekt I. és Projekt II. megvalósítási kötelezettségére tekintettel a 
Tagok a rendes felmondás jogát kizárják. 
 
 
 



IX. Záró rendelkezések 
 
9.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 9 db eredeti példányban készült. A Megállapodás 
elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés és annak mellékletei, amelyek a 
támogatási szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletévé.  
 
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró aláírásnak napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 
Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére. 
 
9.3. Jele Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.  
 
9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják; hogy jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a 
jelen Megállapodás megkötésére, és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a 
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultság nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben 
korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését.    
 
9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Komlói Járásbíróság, illetve 
értékhatártól függően a Baranya Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták  
 

Konzorciumi tag Képviselő Aláírás dátuma Aláírás, pecsét 
Komló Város 
Önkormányzata 

Polics József 
polgármester 

  

Magyarszék Község 
Önkormányzat 

Kárpáti Jenő 
polgármester 

  

Mecsekpölöske 
Község 
Önkormányzat 

Papp István 
polgármester 

  

Bodolyabér Község 
Önkormányzat 

Böröcz Tibor 
polgármester 

  

Mánfa Község 
Önkormányzat 

Hohn Krisztina 
polgármester 

  

Liget Község 
Önkormányzat 

Vargáné Szabó 
Gabriella 
polgármester 

  

Magyarhertelend 
Község 
Önkormányzat 

Kovács Gyula 
polgármester 

  

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Király Istvánné 
tankerületi igazgató 

  

 



K I V O N A T 
 

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

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

178/2013. (XI.28.) 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 2014. 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 és Jégl Zoltán képviselőt, 

valamint Kupás Tamás Levente alpolgármestert, hogy a beérkező támogatási 
kérelmek alapján készítsen javaslatot a nem költségvetési szervek keret-
összegének felosztására. 
 

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

K.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

A kiadmány hiteléül: 



1. sz. melléklet 
 
 

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 2013. évi rövid beszámolót, valamint a 2014. 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 2013. évben támogatott szervezeteknél a 2014. 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, 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 2014. 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 2014. 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, 2013. november 19. 
  
 Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 
 

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:  _______________________________________  
 
2013. évben kapott támogatás összege:  _____________________  Ft 
2013. évi támogatásról elszámolt:  igen    nem   
2014. 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 2013. évi rövid beszámolót, valamint a 
2014. 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 2013. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

179/2013. (XI.28.) határozata 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 Társulási Megállapodásának módosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását megvitatta.  
 
1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon:  
 
A tagok a társulási megállapodás aláírásával annak tartalmát elfogadják és vállalják, hogy a 
Társulás munkájában tevékenyen részt vesznek. A Társuláshoz csatlakozni január 1. napjával 
és július 1. napjával lehetséges. A társuláshoz való csatlakozásról, a csatlakozás tervezett 
időpontjától legalább 6 hónappal megelőzően kell dönteni, a csatlakozó település döntéséről 
pedig 30 napon belül írásban értesíteni kell a Társulási Tanácsot. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a KKTÖT ülésén támogassa a 
szociális és gyermekjóléti alapfeladat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megkötését az érintett településekkel, amennyiben a települések és a Sásd és Vidéke 
Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Nonprofit Kft. részéről szükséges döntések 
meghozatalra kerülnek legkésőbb 2013. november 29. napjáig. Az érintett települések 
számára a szociális és gyermekjóléti alapellátás biztosítása a Komló és a KKTÖT jelenlegi 
települései számára nem okozhat többletköltséget. 
 
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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

180/2013. (XI.28.) határozata 
 

Belső ellenőrzési terv 2014. évre és a 2014-2018. évi stratégiai terv 
 
 

A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 

bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

és a 2014-2018. évekre vonatkozó stratégiai tervet. 

 

A Képviselő-testület az 1. és 2. számú mellékleteiben 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. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

A kiadmány hiteléül: 



1. sz. melléklet 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2014. ÉVRE VONATKOZÓ 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 
 

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

 
 
 
 
 
 
Elemzések, általános felmérések 
Komló Város Önkormányzat  
2014. évi belső ellenőrzési tervének elkészítéséhez 
 
Készült: 2013. október 17. 
 
 
 

 
Kockázatelemzés Komló Város Önkormányzat  
belső ellenőrzési terveinek elkészítéséhez 
(Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez,  
Kockázatok azonosítása a kockázatelemzés során, 
Kockázatelemzés eredménye) 
 
 
Készült: 2013. október 17. 
 
 
A folyamatok kockázata és ellenőrzése Komló Város 
Önkormányzatának belső ellenőrzési terveihez 
 
Készült: 2013. október 18. 
 
Kockázatelemzés összesítése Komló Város Önkormányzatának 
belső ellenőrzési terveihez 
 
Készült: 2013. október 18. 
 

 
 
 
 
 



 

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  
 
2013. évi normatív állami 
hozzájárulások 
elszámolásához kapcsolódó 
– intézmények által a 
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 2013. évben Komló 
Város által igénybevett normatív 
állami hozzájárulások 
 
Terjedelme: Komló Város 
Önkormányzata  
(Hivatal, ill. kapcsolódóan 
valamennyi állami támogatást 
igénybe vevő intézmény) 
 
Időszak: 2013. 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; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. január-
február 
 
Jelentés: 
 
2014. február 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 revizori nap 
 
 

(1 vizsgálatvezető) 

 
 



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  
 
 
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: 2013. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárások, 
közbeszerzéshez kapcsolódó 
feladatok 
 
Terjedelme: Komló Város 
Önkormányzat közbeszerzési 
eljárásai, adatszolgáltatásai 
 
 
Időszak: 2013. 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; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. április 
 
 
Jelentés: 
 
2014. április  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 revizori nap 
(1 vizsgálatvezető) 



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 
 
2014. évi 
Országgyűlési és 
Európai Parlamenti 
(EP) Választások 
pénzügyi 
elszámolása  
 
 
 

 
 
 
 
Cél: a források szabályszerű 
felhasználása, megfelelő 
elszámolása 
 
Tárgya: a 2014. évi 
Országgyűlési és EP 
választások pénzügyi 
elszámolása 
 
Terjedelme: a 2014. évi 
Országgyűlési és EP 
választások pénzügyi 
elszámolása 
 
Időszak: 2014. év 
 
 
 

 
 
 
Az igénylés, elszámolás 
feltételeinek nem teljes körű 
teljesítése. 
 
Az előírt nyilvántartások, szükséges 
dokumentumok hiányosságai. 
 
A jogosultatlan igénybevétel külső 
ellenőrzés során történő feltárása. 
 
A bevételek és kiadások nem 
megfelelő számviteli nyilvántartása. 

 
Szabályszerűen igénybe vehető 
források le nem igénylése. 
 

 
 
 
 
Pénzügyi- 
szabályszerűségi  
 

- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és 
értékelése; 
 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014. május 
 
Jelentés: 
2014. május 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 revizori nap 
(1 vizsgálatvezető) 
 

 
 



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 
 
2014. évi Helyi 
Önkormányzati 
Választások 
pénzügyi 
elszámolása  
 
 
 

 
 
 
 
Cél: a források szabályszerű 
felhasználása, megfelelő 
elszámolása 
 
Tárgya: a 2014. évi Helyi 
Önkormányzati választások 
pénzügyi elszámolása 
 
Terjedelme: a 2014. évi Helyi 
Önkormányzati választások 
pénzügyi elszámolása 
 
Időszak: 2014. év 
 
 
 

 
 
 
Az igénylés, elszámolás 
feltételeinek nem teljes körű 
teljesítése. 
 
Az előírt nyilvántartások, szükséges 
dokumentumok hiányosságai. 
 
A jogosultatlan igénybevétel külső 
ellenőrzés során történő feltárása. 
 
A bevételek és kiadások nem 
megfelelő számviteli nyilvántartása. 
 
Szabályszerűen igénybe vehető 
források le nem igénylése. 
 

 
 
 
 
Pénzügyi- 
szabályszerűségi  
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és értékelése; 
 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014. október 
 
Jelentés: 
2014. október 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 revizori nap 
(1 vizsgálatvezető) 
 

 
 



 Tanácsadási 
tevékenység és  

érintett szervezeti 
egységek 

A tanácsadásra vonatkozó  
stratégia (célja,  tárgya, 

terjedelme, időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 
és módszerei (**) 

Az ütemezés 
(***) 

Erőforrás 
szükségletek (****) 

 
 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzat 
 
 
Komló Városi Óvoda
 
 

 
 
 
 
Cél: A jogszabályok 
maradéktalan betartása, 
jogszabályi változások 
naprakész ismerete, 
alkalmazása. 
 
Tárgya: a jogszabályi helyek 
előírásainak alkalmazása az 
óvodapedagógusok besorolása 
során 
 
Terjedelme: Komló Városi 
Óvoda óvodapedagógusai 
 
Időszak: aktuális 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A vonatkozó jogszabályi előírások 
figyelmen kívül hagyása. 
 
Téves kifizetések. 
 
Munkaügyi jogviták. 
 

 
 
 
 
Pénzügyi- 
szabályszerűségi  
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és értékelése; 
 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014. második 
félév 
 
Jelentés: 
2014. második 
félév 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 revizori nap 
(1 vizsgálatvezető) 
 

 



* 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, 2013. október 28.   

  

 

 Kaprényi Róbert 

 mb. belső ellenőrzési vezető 

 

 



 
2. sz. melléklet 

 
 

S T R A T É G I A I  T E R V   
 
 
 

Komló Város Önkormányzatának 
belső ellenőrzésére vonatkozóan 

(2014 - 2018. évekre) 
 
  
 

2013. október 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 közös önkormányzati hivatal kialakítása 
révén szükséges annak a 
szabályozottságban való átültetése, 
megjelenítése is. 
 

 



 
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.  
 

 



 
 
 
Belső ellenőrök felsorolása Belső ellenőrök képzettsége* Belső ellenőrök képzési tervének elemei További képzési célok a 

lehetőségek függvényében 

Kaprényi Róbert 

 
Okleveles közgazdász német-

magyar szakfordító 
 

 
 

Szakmai fórumok, továbbképzések 
(legalább évi 5 alkalom) 

 

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

 
 
* Legmagasabb iskolai végzettség, egyéb szakirányú képesítés. 



 
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 
Komló Város Önkormányzat belső 
ellenőrzési egysége látja el. Jelenleg 
1 fő belső ellenőrzési vezető, aki teljes 
munkaidős belső ellenőrként 
tevékenykedik. A rendelkezésre álló 
ellenőri kapacitások 50-55%-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.  
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. 

 
 
 
 
 
 



 
Dátum: 2013. október 18. 
 
 
 
 
Készítette:  Jóváhagyta: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Kaprényi Róbert  Polics József    dr. Vaskó Ernő  
mb. belső ellenőrzési vezető     polgármester    címzetes főjegyző 
 
 



K I V O N A T 
 

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

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

181/2013. (XI.28.) határozata 
 
 

„Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának 
üzemeltetéséről szóló megállapodás 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 megállapodása tárgyú 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 HegyhátMédiaKft.-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 2014. év január, február, március hónapjára a 
HegyhátMédia Kft. részére 2013. évre megállapított 4.600.000 forint 
támogatási összeg időarányos részét biztosítja. 2014. évi működési támogatás 
fennmaradó 9 hónapra eső összeg megállapítására Komló Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendeletében kerül sor.  
 

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: 



1. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

(tervezete) 
 

 
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (képviseli: 
PolicsJózsefpolgármester) 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 HegyhátMédiaKft.-vel2014. január 1. napjától 2014. 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 2013. évre meghatározott 4.600.000 forint működési támogatás 
alapján a 2014. január – február – március hónapra jutó időarányos részét biztosítja 
az adott hónap 10. napjáig.  A 2014. évi működési támogatás fennmaradó 9 hónapra 
eső összeg megállapítására Komló Város Önkormányzat 2014. 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 2014. december 31-ig 

elszámol megbízó felé. 
 
Komló, 2014. …..…..  
 
 
 
 
 
 
         
___________________________   _______________________ 
Komló Város Önkormányzata    HegyhátMédiaKft. 
(képv.:Polics József polgármester)   (képv:Hiegl Zsolt ügyvezető) 
           megbízó      megbízott 
 
 
 



K I V O N A T 
 

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

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

182/2013. (XI.28.) határozata 
 

Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány megszűntetése 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság,  valamint  az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  véleménye  alapján  –  
megtárgyalta a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány megszűntetésére tett javaslatot. 
 

1) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 
kuratóriuma tevékenységet nem végez, ezzel önhibáján kívül veszélyezteti az 
alapítványi cél megvalósítását. 
 

2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a városban működő nevelési-oktatási 
intézmények  alapítványai  és  más  civil  szervezetek  a  Gyermek  és  Ifjúsági  
Közalapítvány céljainak megvalósítását megfelelő módon biztosítják a városban. 
 

3) A fentiek miatt Dr. Iván László kuratóriumi tag elhalálozása és Ladányi Lívia elnök 
lemondása után a kuratóriumi tagok kijelölését visszavonja, új kezelő szervet nem 
jelöl ki. 
 

4) A képviselő-testület megköszöni a kuratóriumi tagok és a támogatók tevékenységét.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Pécsi Törvényszéknél a Közalapítvány 
megszűntetését és felhatalmazza az ehhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 
 
 
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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

183/2013. (XI.28.) határozata 
 
 

A Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás 2012. évi és 
2013.I. félévi beszámolója 

 
 

A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Jogi és 
Ellenőrzési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló 
Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás 2012. évi és 2013. I. félévi 
munkájáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági 
Társulás 2012. évi és 2013. I. félévi munkájáról szóló beszámolót. 
 

 
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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

184/2013. (XI.28.) határozata 
 

Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz. alatti híd felújítása 
 

Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság 
állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Komló, Mecsekjánosi-puszta 0177 hrsz alatti híd 
felújítása tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület tájékozódott a tárgyi híd állapotáról és tekintettel a helyi 
közlekedésben betöltött szerepére, annak felújítását határozza el. A felújítási 
munkák engedélyezéséhez szükséges tervdokumentáció 360.000,-Ft összegű 
díjának fedezetéül a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő „tervezési 
keret” megnevezésű előirányzatot jelöli meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor szerepeltesse. 

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

 
2. A bruttó 6 M Ft kiviteli költségű beruházást az önkormányzat a korábbi 

egyeztetések alapján a Mecsekerdő Zrt-vel (7623 Pécs, Rét u. 8.) közösen valósítja 
meg, melyhez a képviselő-testület 3 M Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetés 
terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházáshoz kapcsolódó 
tervezési és kiviteli szerződések aláírására, továbbá felkéri, hogy jelen döntésről a 
Mecsekerdő Zrt-t és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t a határozat egy-egy 
példányával tájékoztassa. 
Utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  beruházásra  jóváhagyott  –  önkormányzat  által  
biztosítandó – kiviteli költséghányad összegét a 2014. évi költségvetés 
összeállításakor vegye figyelembe. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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. november 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

185/2013. (XI.28.) határozata 
 
 

Dávidföldi területértékesítés 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Dávidföldi 029 hrsz-ú ingatlan „a” 
alrészletének értékesítésével kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület elrendeli az önkormányzati tulajdonú komlói 029 hrsz-ú ingatlan 
„a” alrészletének megosztását. A megosztás során keletkezett kb. 3-4 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 
(25.000,- Ft) és a megosztással járó költségeket is. 
 
A terület vételárát a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 50,- Ft/m2-ben határozta 
meg.  
 
Az ingatlan az alábbi feltételekkel értékesíthető:  
 
Vevő köteles az értékesítéstől számított 3 éven belül min. 0,495 MW kapacitású 
napelemparkot létesíteni az ingatlanon. 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 képviselő-testület nem vállal kötelezettséget a bejegyzésre kerülő önkormányzati 
tulajdonú út fejlesztésére. 
 
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, 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. 
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K I V O N A T 
 

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

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

188/2013. (XI.28.) határozata 
 
 

2014. I. félévi kitüntetési javaslatok 
 
 

A Képviselő-testület a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság előterjesztése alapján 
megtárgyalta a 2014. évi I. félévi kitüntetési javaslatokat. 
 
A Képviselő-testület 2014. év I. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 
 
 I. Komló Város Közszolgálatáért 
 
Götzerné Páva Máriának, a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének, hosszú éveken át tartó, eredményes, magas 
szakmai színvonalú vezetői munkája elismeréseként. 
 
 
 II. Komló Város Közművelődéséért 
 
Wache Jánosnénak, száj- és gombosharmonika zenésznek, a komlói kulturális és 
zenei élet területén nyújtott, több évtizedes sikeres tevékenysége elismeréseként. 
 
 
 III. Komló Város Közoktatásáért 
 
Wágnerné Purt Gordánának, a Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László 
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma 
gyógypedagógusának, a sérült gyermekek részképességeinek fejlesztésében végzett 
példaértékű pedagógiai munkásságáért. 
 
 
Kis-Marics Tamásnak, a Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola rajz, 
média, horvát szakos tanárának, a gyermekekért, az iskolájáért és Komló város 
hírnevéért végzett kimagasló pedagógusi tevékenysége elismeréséül. 
 
 
 
 



 
 
 IV. Komló Város Közegészségügyéért 
 
Dr. Faragó Enikőnek, háziorvostan szakorvosnak, a beteg emberekért végzett 
lelkiismeretes munkája elismeréseként. 
 
 
 V. Komló Város Sportjáért 
 
A Komlói Sport Kft. Asztalitenisz Szakosztályának, Komló város sportéletében, 55 
éven át végzett sikeres teljesítménye elismeréseként. 
 
 
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: 
 

 


