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Tisztelt Képviselő-testület!
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási
Megállapodásának IV. bekezdés 5.) pontja értelmében a Társulás évente egy alkalommal
beszámol a tevékenységéről a Képviselő-testületnek.
A fenti rendelkezésekre tekintettel a Társulás adminisztratív feladatainak ellátásával
megbízott Komlói Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a Társulás 2017. évi munkájáról
szóló beszámolót, amely jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. május 30án tartandó ülésén tárgyalja a 2017. évi tevékenységről szóló beszámolót, valamint felkéri a
Társulási tanács tagjait, hogy a beszámolóról a Képviselő-testületeket tájékoztassák.
Ennek megfelelően a Társulás 2017. évi beszámolóját a Tisztelt Képviselő-testület elé
terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján
megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
Komló, 2018. május 18.
Hohn Krisztina
polgármester
1

1. sz. melléklet

BESZÁMOLÓ
A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Komló, 2018. május 30.
Polics József
elnök
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I. Bevezető rendelkezések
A Komlói Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás), az 1999.
december 1. napján létrehozott Területfejlesztési Társulás jogutódjaként 2004. június 18-án
alakult meg, és 2005. január 1-je óta működik többcélú társulásként.
A Társulásnak 2014. január 1-jén 19 tagja volt, majd 2014. július 1-jével két további település
– Bikal és Oroszló – csatlakoztak, így jelenleg már 21 tagönkormányzata van.
A Társulás célja a közszolgálati feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezése,
tekintettel arra, hogy a csökkenő lakosságszám, viszont ezzel párhuzamosan a
szolgáltatásokra vonatkozó igények megnövekedése, továbbá a normatív állami támogatások
csökkenése és a gyakori jogszabályváltozások arra ösztönzik az önkormányzatokat, hogy
közösen, kistérségi társulás keretében szervezzék meg közszolgálati feladataikat. A Társulás
az egyre bővülő feladatvállalással igyekszik az önkormányzati terheket csökkenteni, a
kiegészítő normatív támogatás igénybevételével gazdaságosabban működtetni.
Sajnálatos módon egyértelműen látszik az alábbi táblázatból, hogy a kistérség lakosságszáma
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, amely tendencia azonban nemcsak a komlói
kistérség jellemzője.
A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT
Település
neve
Komló Város
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Kárász
Szalatnak
Vékény
Szászvár
Hegyhátmaróc
Egyházaskozá
r
Szárász
Tófű
Máza

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

2016

2017

27.35 27.16 26.97 26.74 26.45 26.23 26.01 25.7
25617 25522 25455
5
5
0
1
3
5
9
28
25172
883

874

850

849

848

857

850

856

843

829

372

375

365

371

356

355

351

352

350

348

412

401

387

375

375

371

359

349

345

326

164

166

161

154

151

149

146

146

150

149

2624 2583 2573 2557 2539 2517 2483 2486 2478

2446

208

209

193

192

176

173

172

166

169

160

877

852

843

831

831

835

828

820

810

795

62

55

57

57

51

51

48

44

46

43

137

138

144

143

144

145

144

143

145

143

1337 1322 1308 1309 1303 1287 1282 1287 1284

1259

3

814

799

340

333

327

331

154

160

2421 2376
158

157

778

773

44
138
1237

40
133
1237

Köblény

293

288

274

264

255

247

246

243

244

233

290

285

270

273

276

258

256

262

256

241

3328 3332 3398 3399 3417 3407 3402 3394 3388

3360

435

441

446

446

437

430

429

428

420

416

868

833

799

790

788

791

781

766

767

763

672

679

705

697

692

688

671

676

670

677

1108 1118 1114 1130 1136 1135 1126 1101 1087

1072

472

469

455

450

448

442

438

438

433

426

419

420

Bikal

-

-

-

-

-

-

-

-

756

745

726

722

Oroszló

-

-

-

-

-

-

-

-

341

323

322

322

Összesen

41897

Bodolyabér
Hosszúhetény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertele
nd
Magyarszék
Mecsekpölösk
e

41.585 41.312 41.028 40.676 40.373 40.031

40.599
39.68
(39.502
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*Bikal és Oroszló nélkül.
A Társulás kötelezően vállalt feladatai:
- a szociális alapellátás – ezen belül a szociális alapszolgáltatás, a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a gyermekek napközbeni ellátása;
- belső ellenőrzés megszervezése.
A Társulás felvállalt feladatai:
- hulladékgazdálkodás,
- foglalkoztatás,
- tűz- és munkavédelem,
- informatika,
- sport és ifjúsági feladatok,
- gyepmesteri feladatok,
- közművelődési tevékenység,
- közkincs kerekasztal működtetése.
II. Kötelezően vállalt feladatok
A Társulás kötelezően vállalt feladatainak ellátása az általa fenntartott költségvetési szervek
útján, illetve a munkaszervezet (Kistérségi Iroda) megszűnését követően a munkaszervezeti
feladatokat a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül történik, a belső ellenőrzési
tevékenységet pedig Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége végzi. A Társulás
pénzügyi-gazdasági, számviteli és munkaügyi feladatainak teljes körű ellátását (mely többek
között magába foglalja mind a Társulás, mind pedig az általa fenntartott intézmények
tekintetében a költségvetési tervezés és beszámolás folyamatát, a könyvelést, a
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kötelezettségvállalások nyilvántartását, munkaügyi iratok elkészítését, valamint az ezekkel
összefüggő adminisztratív feladatokat) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó
Szervezete biztosítja megállapodás útján, nagyban hozzájárulva a Társulás hatékony és
gazdaságos működéséhez.
Szociális alapellátás
A Társulás a következő költségvetési szerveket tartja fenn szociális alapellátási feladatai
biztosítása érdekében:
- Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
- Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ,
- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde.
Az ellátott feladataikat az alábbi táblázat szemlélteti:
Komló Térségi
Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

Komló Térségi Integrált
Szociális Szolgáltató
Központ

Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati
Társulás Szilvási Bölcsőde

családsegítés

hajléktalanok átmeneti
szállása

gyermekek napközbeni
ellátása

gyermekjóléti alapellátás

házi segítségnyújtás

szociális kölcsönök
előkészítése
adósságkezelési
szolgáltatás

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
szociális étkeztetés
(Komló városában)
idősek nappali ellátása
(Komlón és
Egyházaskozár)
engedélyezett létszáma:
60 fő

engedélyezett létszáma:
32,5 fő

engedélyezett létszáma: 17
fő

A költségvetési szervek külön-külön beszámolót készítenek az előző évi tevékenységükről.

Belső ellenőrzés
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláshoz tartozó társult önkormányzatoknál
a belső ellenőrzési feladatokat 2013-tól Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési
egysége látja el. Az ellenőrzési tevékenység keretein belül az önkormányzatok
vonatkozásában a belső ellenőrzés ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az
önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan ellenőrzést végezhet a helyi
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi
irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál,
a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott
támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. Az
ellenőrzési tevékenység mellett igény esetén tanácsadási tevékenység lefolytatására is sor
kerül.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan a központi költségvetésből kapott támogatások (a korábbi
normatív támogatások) ellenőrzése a társult önkormányzatok kis hányadát érintette 2017-ben.
A támogatások rendszerének változásból eredően így már csak három önkormányzatnál került
lefolytatásra ilyen jellegű vizsgálat. Mindazonáltal az elszámolást, könyvelési szabályokat
érintő változások, illetve a gazdálkodási-számviteli központi programok bevezetése okán a
jövőben sem nélkülözhető ez a típusú ellenőrzés, minden önkormányzat esetében ajánlott
legalább két évente beépíteni az ellenőrzési tervbe. A korábbiakkal ellentétben ugyanis a
támogatások megalapozottságának ellenőrzése mellett, a kapott támogatások jogszabályoknak
megfelelő elszámolására is ki kell térni ezen ellenőrzések esetében.
2017-ben a belső ellenőrzés fókusza továbbra is a szabályozottságra irányult, így nyolc
önkormányzatnál került sor a gazdálkodási jogkörök belső szabályozottságot érintő
vizsgálatok lefolytatására. Ennek keretein belül az ellenőrzés vizsgálta, hogy az adott
szervezet rendelkezik-e a jogszabályok által előírt, kötelezően elkészítendő gazdálkodási
jogkörökre kiterjedően készítendő szabályozókkal, illetve azok gyakorlatba történő átültetése
miként történik, szabályosnak mondható-e. Az ellenőrzés megállapításai alapján az érintett
szervek mindegyike vonatkozásában szükséges intézkedéseket tenni a szabályozottság
fejlesztése érdekében, mert a belső szabályozók több esetben is módosításra szorulnak.
Mindezek mellett megállapítható, hogy a gazdálkodási jogkörök végrehajtása során több nem
szabályosnak mondható gyakorlat is kialakult, melyek megszűntetése szükséges. Az elmúlt
évek ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján a belső kontrollrendszer egyes részterületeinek
ellenőrzése minden társult önkormányzat esetében sorra kerül majd az elkövetkező öt éves
intervallumban. A belső kontrollrendszer kialakításának komplex vizsgálata a külső ellenőrző
szervek részéről is kiemelten kezelt terület. Mindazonáltal az ellenőrzés szükségességét az
elmúlt évek jogszabályi változásai is indokolják. (Megjegyeznénk, hogy az egyes
ellenőrzések során az adott ellenőrzéshez kapcsolódóan minden esetben vizsgáljuk és
értékeljük az ellenőrzött folyamat vonatkozásában kialakult kontrollokat.)
A szabályozottság területét is érintették a 2017 során elvégzett helyi nemzetiségi
önkormányzatok gazdálkodását érintő ellenőrzések, noha ezen ellenőrzések célja kiemelten
inkább a gazdálkodás szabályossága volt. Ezen ellenőrzések lefolytatását több esetben is
nehezítette, hogy az ellenőrzött szervek vonatkozásában bekért dokumentumok nem
mindegyike került átadásra az ellenőrzés során. Mindezek ellenére egyértelműen
megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzatokat érintő helyi belső szabályozottság
(együttműködési megállapodások, SZMSZ-ek, gazdálkodást érintő szabályzatok) jellemzően
hiányos és nem megfelelően aktualizált. A gazdálkodás gyakorlati megvalósítása pedig
kiemelten kockázatosnak tekinthető, több nem megfelelő gyakorlat okán is. Mindemellett
több esetben is megállapítható volt, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat tevékenysége a
nemzetiségi érdekek képviseletéhez csak részben köthető, ezt a feladatalapú támogatások
összege is alátámasztja. (A feladatalapú támogatás kritériumrendszere a támogatás mértékét a
tényleges, nemzetiségi érdekhez kapcsolódó feladatellátáshoz köti.)
Egy társult önkormányzat esetében került sor az önkormányzat által államháztartáson kívülre
nyújtott támogatások szabályozottságának és gyakorlati megvalósításának ellenőrzésére.
Szintén csak egy önkormányzatot érintett az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladat
megvalósításának ellenőrzése. A két ellenőrzés kapcsán általánosságban megállapítható, hogy
a kialakított kontrollok működése hiányos, az ellenőrzött területek vonatkásában jelentős
kockázatot magukban hordozó rossz gyakorlatok alakultak ki, melyek megszűntetése
intézkedést igényel az érintettek részéről. Ezen ellenőrzések tapasztalata alapján a belső
ellenőrzés a jövőben kiemelten kívánja kezelni az önkormányzati kötelező és önként vállalt
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feladatellátáshoz kapcsolódó ellenőrzéseket. Ennek keretében törekszünk a témaellenőrzések
lefolytatására, különösen a közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó társult önkormányzatok
esetében.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnál nem, a fenntartott intézményeknél
viszont sor került ellenőrzés végrehajtására. A Komló Város Önkormányzat számára a
költségvetési törvény szerinti járó támogatások elszámolásának megalapozottsági vizsgálata
természetesen kiterjedt a társulásos intézményekre is. Mindezeken túl munkaügyi területet
érintő ellenőrzés lefolytatására is sor került az egyes intézményeknél, az ellenőrzés a
munkaügyi terület belső szabályozottságára és annak intézményvezetők vonatkozásában
történő megvalósítására, konkrétan a munka- és szabadidő nyilvántartások vezetésére és
kapcsolódó jóváhagyási rendre terjedt ki. Az ellenőrzés által megállapított hiányosságok és
nem megfelelő gyakorlat megszűntetése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója és az
intézményvezetők részéről is intézkedések megtétele szükséges.
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége - megbízási szerződés keretein belül külső szolgáltatóként a Komlói Egészségcentrumnál is ellátja a belső ellenőrzési feladatokat.
A tavalyi év során ennek megfelelően a leltározást érintő vizsgálatra került sor.
2017-ben a változó jogszabályi környezetnek való megfelelést, a jogalkalmazást elősegítendő
több alkalommal is tájékozató anyagokat küldött ki a belső ellenőrzés az érintett
önkormányzatok, intézmények számára. A gyakorlati tapasztalatok alapján ezt a fajta
tevékenységet a jövőben is folytatni szükséges, figyelembe véve a belső ellenőrzés felé érkező
kérdéseket, megkereséseket is.
Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatai alapján, valamint tekintettel az Állami
Számvevőszék utóbbi években megfigyelhető vizsgálati tevékenységre, az elkövetkező
időszakban a szabályozottságot érintő vizsgálatokra továbbra is hangsúlyt szükséges fektetni a
belső ellenőrzési tevékenység során. A jogszabályi változások okán szükségessé vált a belső
ellenőrzési tevékenység átszervezése is, ez 2017 során megtörtént, a szükséges irányító szervi
döntések megszülettek. Ennek következményeként Komló Város Önkormányzat Belső
ellenőrzési egysége 2018-tól a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnál és
három a Társulás által fenntartott intézménynél, valamint további négy Komló Város
Önkormányzat által fenntartott intézménynél látja el a belső ellenőrzési feladatokat.
Az ellenőrzések tervezésére, lefolytatására minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírások,
belső ellenőrzési szakmai standardok és az Állami Számvevőszéki módszertan figyelembe
vételével kerül sor.
III. Felvállalt feladatok
A felvállalt feladatok ellátásában a következő költségvetési szervek, gazdálkodó szervezetek
működnek közre:
- Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
- Komló Város Önkormányzat Városgondnokság,
- Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem,
- TF Center Kft.
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Tűz- és munkavédelem:
A tűz-és munkavédelem területén változást jelent, hogy korábban a Komlói Közös
Önkormányzati Hivatal munkatársa látta el a társulás önkormányzatainál és intézményeinél a
munka- és tűzvédelmi feladatokat, valamint a munka- és tűzvédelmi oktatást, 2016. áprilisától
megbízási szerződés alapján történik e tevékenységek lebonyolítása.
A tűzvédelmi szabályzat aktualizálására valamint a munkavédelmi oktatások lebonyolítására
több tagönkormányzatnál, illetve azok intézményeinél sor került sor, illetve több
intézményüknél történt meg a munkavédelmi szabályzat és kockázatértékelés aktualizálása.
Az oktatási tematika a 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény, és a 28/2011. (IX. 6.) BM
Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján készült, így az oktatás során leadott ismeretanyag
megfelel a jogszabályokban foglaltaknak.
Munkabaleset a térségben 23 alkalommal történt az elmúlt évben, melyek helyszíni
kivizsgálást követően teljes körű eljárást vontak maguk után. A kivizsgálásokra az 5/1993.
(XII. 26.) MüM rendelet mellékletét képező munkabaleseti jegyzőkönyv alapján került sor.
A kistérségben személyes helyszíni bejárások alkalmával a kisebb hiányosságok felderítésre
kerültek, melyek további intézkedést igényelnek majd a jövőben.

Informatika:
2014. június óta egyéni megállapodás alapján a kistérség összes településén a TF Center Kft.
végzi az informatikai szolgáltatásokat, melyet térítésmentesen nyújtanak. Főként interneten
keresztül, távoli eléréssel az összes számítógép javítását, telepítését, szoftver beállítását
ellátják. Hardver meghibásodások esetén hetente kétszeri kiszállással vállalják a helyszíni
javítást. Komolyabb problémák esetén egy-két órán belül a helyszínre érnek.
Azonkívül, hogy ellátják a számítógépek szervizelését, megfelelő szakembereik vannak a
szervergépek karbantartására is.
A nyomtatók és monitorok javítása alvállalkozók bevonásával történik, mely szolgáltatásért
külön fizetni kell, de az elszállítás költségeit a TF Center Kft. viseli.
A hálózatépítés és egyéb más hálózatbővítés esetén egyedi árajánlat alapján dolgoznak.
Tapasztalat, hogy a településeken nagy hiányosságok vannak az adatbiztonság, belső
adattitkosítások, valamint a vírusvédelem terén.
Teljes mértékben ismerik és tisztában vannak az önkormányzatnál futó szoftverekkel, napi
használatukban szintén segítséget tudnak nyújtani.
Állategészségügyi (gyepmesteri) feladatok:
Komló-Mecsekjánosi, Hízlalda dűlő 2678/2 és 2678/3 hrsz. alatt működik Komló város
hatóságilag engedélyezett gyepmesteri telepe, amely 2014. február óta a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás 17 településének is ellátja a gyepmesteri feladatait,
megállapodás alapján.
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Gyepmesteri telep bevételei
 támogatási bevétel (2017.06.20.)
 támogatási bevétel (2017.08.17.)
 támogatási bevétel (2017.09.29.)
 támogatási bevétel (2017.11.03.)
 támogatási bevétel (2017.12.28.)
Támogatási bevétel összesen:

2 753 266
882 857
430 662
705 366
1 727 849
6 500 000

Működési bevétel

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

632 528 Ft

Gyepmesteri telep kiadásai:
 szakmai anyagok beszerzése
(gyógyszer, fecskendő, tű, kutyaeledel)
 üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztítószer,
egészségügyi kesztyű)
 bérleti díj (döghűtő)
 fuvardíj (döghűtő, konténer)
 közüzemi díjak (villamos energia, vízdíj)
egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (szippantás)
 gyepmesteri tevékenység
 állategészségügyi ellátás (chip beültetése, eboltás)
 egyéb szolgáltatások (útiköltség, felszólítási díj, gázpalack
csere, kémény vizsgálat)
Összesen:

1 263 042 Ft
634 719 Ft
1 036 320
254 000
211 626
228 591
2 400 000
383 900
213 274

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

6 625 472 Ft

A fennmaradó 507 056,- Ft többletbevétel a kötött pénzmaradványunk részét képezi. 2017.
évet érintő kettő darab számla késedelmes beérkezése miatt nem került kiegyenlítésre, ennek
összege 225 166,- Ft. A különbözet 281 890,- Ft – egyeztetések alapján - a gyepmesteri
feladatok ellátására kötött szerződés szerinti vállalkozási díj emelésének egy részét hivatott
fedezni.
Komló-Mecsekjánosi, Hízlalda dűlő 2678/2 és 2678/3 hrsz. alatt működik Komló város
hatóságilag engedélyezett gyepmesteri telepe, amely 2014. február óta a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás 19 településének is ellátja a gyepmesteri feladatait,
megállapodás alapján.
A 2014-es évtől nagy jelentőségű a gyepmester és a Komlói Állatvédők együttműködése, ezt
bizonyítja az elaltatott kutyák számának nagyon jelentős csökkenése, amelyet az alábbi
táblázat is bizonyít.
Befogott
Eredeti
Altatott
Betegségben
kutyák száma
gazdához
kutyák száma elhullott kutyák
Év
(db)
visszakerült
(db)
száma (db)
kutyák száma
(db)
2011

58

-

58
9

-

2012
2013
2014
2015
2016
2017

56
57
44
120
138
142

3
17
8
22
16

34
3
1
2
0
1

12
2
2
2
0

2017. évben az út szélén talált, elütött állatok száma összesen 27 db, (macska 8 db, borz 3 db,
kutya 7 db, róka 9 db).
A 2017-es évben 1 kutyát el kellett altatni, mert emberre veszélyes volt.
A kötelező 14+1+5 napos megfigyelés után az Állatvédők minden esetben adoptálták vagy
átvétel után „ideiglenes befogadóhoz” vittek 125 db kutyát.
Komló Város Jegyzőjének engedélye alapján néhány esetben a 20 nap megfigyelés után az
Állatvédők gondozásában rövidebb-hosszabb ideig a kutyatelepen tarthatták az ebeket.
A gyepmester által befogott kutyák a CHIP-olvasó készülék segítségével beazonosításra
kerülnek, így az elmúlt évben 16 kutya visszakerült a gazdájához, és a tulajdonosok a
felmerült költségeket kifizették. Az Állatvédők segítségével a gazdátlan kutyáknak
lefényképezés után az interneten keresztül végleges gazdát találtak. A jó együttműködés
eredménye, hogy a kutyák egyre rövidebb időt töltenek a kutyatelepen, csökkentve ezzel az
egy állatra jutó költségeket.
Komlón és a vidéki településeken befogott és gyepmesteri telepre szállított kutyák száma
településenként:
Település neve
Beszállított
ebek száma
Komló
78 db
Mecsekjánosi
11 db
Sásd
11 db
Hosszúhetény
8 db
Magyarhertelend
5 db
Liget
4 db
Mecsekpölöske
3 db
Szászvár
3 db
Tormás
3 db
Kárász
2 db
Oroszló
2 db
Magyarszék
2 db
Mánfa
2 db
Vékény
2 db
Véménd
2 db
Máza
1 db
Tófű
1 db
Mecsekfalu
1 db
Mindszentgodisa
1 db
Összesen:
142 db
A 2017-es évben a befogott ebek élelmezésénél is előnyben részesítettük az állati eredetű
fehérjét (fagyasztott hús). Ennek következtében csökkent az állatok ürülékének mennyisége,
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egyszerűbbé vált a kennelek tisztítása, és kevesebb víz fogyott a mosáskor. A fagyasztott húst
a kutyák etetéskor hőkezelve kapják, melyet a tésztaüzem próbagyártásai során keletkezett,
valamint esztétikai törések miatt eladhatatlanná vált száraztésztáival kevertünk be. Heti egy
alkalommal tápot kapnak a változatos étkezés érdekében.
Gyepmester munkája során továbbra is használta a kutyák sikeres befogása érdekében az
állatorvos által felírt „SEDALIN GÉLT”, mely a kutyákra nyugtató hatással van. Ezt a gélt
csali ételbe helyezi be, ezáltal a kézzel és oltópuskával nagyon nehezen befogható kutyák is
befogásra kerültek.
2017-ben a telephely korszerűsítésével kapcsolatos tervekből megvalósult a csapadék
elvezetése, illetve a kennel szeparáló ajtajának felszerelése, viszont a kennelek téliesítése
továbbra is aktuális, mivel az elmúlt évek során benntartott ebek a habosított szőnyegeket
szétrágták, és ezeket szükséges pótolni.

Kistérségi közművelődési feladatellátás, kistérségi szakmai szolgáltatások
A tevékenységet a Közösségek Háza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulással kötött feladat-ellátási megállapodás keretében látja el. A kistérségi
rendezvényeket rendszeresen segítjük marketinggel és műsorok biztosításával. 1000
példányban jelentettük meg 2017-ben is a kistérségi programajánlót, mely 21 település nyári
és őszi rendezvényeit mutatja be.
Hagyományos kistérségi rendezvényeink voltak 2017-ben saját szervezésben: Kistérségi
Szüret, Térségi Népdaléneklési verseny, Közkincs Gála.
A 2017-es évben folytattuk országos szakmai modell-programunkat a Minisztérium Kulturális
Államtitkársága támogatásával Közkincs 2.1 címmel, Közösségek és Minőség témában.
2017-ben a KÖZÖSSÉGEK pólusán az értékfeltárás, közösségi érzékenyítés, mint első lépés
valósult meg 20 településen, majd elkészítettük a közösség-segítő képzés 4x3 napos
műhelyfoglalkozásainak részletes tematikáját. Ezeket az októberi konferencián részletesen
bemutattuk. MINŐSÉG oldalon szélesítettük minőségfejlesztési tevékenységünket,
megpályáztuk a minősített intézmény címet, melyet elnyertünk, valamint tudásmegosztás
során népszerűsítettük a térégben a minőségfejlesztést.
A program elvégzett lépései
1. Február-május: Munkatársainkkal végiglátogattuk a térség településeit, felkerestük a
polgármestereket, és a helyi közösségek meghatározó személyiségeit, a helyben
dolgozó közösségi művelődési szakembereket. A beszélgetés fő célja a találkozás, a
kapcsolatok megerősítése, tárgya a helyi értékek, a nehézségek, igények és
lehetőségek feltárása volt.
2. Május-szeptember: A Közösségépítés képzési tematikájának elkészítése. Szakemberek
közreműködésével kidolgoztunk egy gyakorlat-orientált, térségi közösség-segítő
képzést, és annak mentorálási - követési rendszerét.
3. Május-szeptember: Elkészítettük az intézmény minőségbiztosítási pályázatát. A
pályázatot határidőre benyújtottuk, egyidejűleg hozzáláttunk tervezett konferenciánk
megszervezéséhez.
4. Október 5-én megrendeztük a KÖZÖSSÉGEK ÉS MINŐSÉG című konferenciát,
melyen az elvégzett programokat és már meglévő jó gyakorlatot is bemutattunk, azzal
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a céllal, hogy a közösségfejlesztés és a minőségbiztosítás melletti elkötelezettségünket
a térségi együttműködésnek köszönhetően népszerűsítsük, váljunk e két téma
szószólóivá, és segítőivé.
KÖZÖSSÉGEK ÉS MINŐSÉG – KONFERENCIA
Az október elején sorra került szakmai tanácskozáson bemutattuk a térségi közösség-fejlesztő
mintaprogramunk első lépését, az értékfeltárás - közösségi érzékenyítés 20 településen
elvégzett modelljét és annak tapasztalatait.
Bemutattuk a tervezett térségi közösség-segítő képzés elkészült tematikáját, és annak
mentorálási - követési rendszerét. A tematikát honlapunkon közzétettük, szabadon
felhasználható. A képzési program akkreditációt is szerzett.
Bemutattuk a minőségfejlesztésben elvégzett munkánkat, és bemutattunk olyan
minőségbiztosítási jó gyakorlatokat, melyeket Baranya megyében már egy, a Minősített
közművelődési intézmény Címmel rendelkező intézmény végez.
A konferencia időpontja 2017. október 5. volt.
A program 2018-ban is folytatódik, melyben a képzést térségünkben meg is valósítjuk.
IV. A Társulás 2017. évi működése és költségvetése
A Társulás Tanácsa 2017. évben 10 alkalommal ülésezett, összességében 41 határozatot
hozott.
Többször módosult a Társulás 2017. évre jóváhagyott költségvetése, az elszámolása a
zárszámadás keretében történik.
A következő táblázatban csak a normatív állami támogatás jogcímeken kapott összegek
szerepelnek, külön bontásban a társulási feladatellátásra tekintettel kapott kiegészítő
támogatások.

Normatíva jogcím
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
Kiegészítő támogatás a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők
béréhez
Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása

Fajlagos
összeg
(Ft)
494 100
518 805

2017. évi
normatíva
összege (Ft)
25 693 200
2 594 025

543 510

1 087 020

1 813 696

3 231 360
4 668 007

1 508 760

1 508 760

475 000

Bölcsődei ellátás ÖSSZESEN
Család-és gyermekjóléti szolgálat (Komló, Magyarszék,
Egyházaskozár, Szászvár, Hosszúhetény)
Család-és gyermekjóléti központ (Komló)
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ÖSSZESEN
Szociális étkeztetés
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28 025 000
66 807 372

3 000 000

26 400 000

3 000 000

15 300 000

55 360

41 700 000
4 705 600

Házi segítségnyújtás – szociális segítés
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő
feladatellátás
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás - társulási kiegészítés
Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő
feladatellátás
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulási kiegészítés
Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulási kiegészítés
Integrált Szociális Szolgáltató Központ ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN

25 000

3 250 000

210 000

55 020 000

63 000

16 506 000

109 000

4 360 000

54 500

2 180 000

468 350

11 240 400

46 835

1 124 040
98 386 040
206 893 412

Együttműködés más szervezetekkel:
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttműködik az alábbi
hazai szervezetekkel:
Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés: az együttműködés célja a társulás
területén élők ingó és ingatlan vagyonában keletkező jégkárok csökkentése. Az Egyesülés
minden évben benyújtja az előző évről szóló beszámolóját és a részére nyújtott támogatásról
szóló elszámolást.
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete: az együttműködés célja a
kistérségben élő fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítése, a panaszok
feltárása és értékelése fogyasztói érdekek képviselete. Az Egyesület minden évben benyújtja
az előző évről szóló beszámolóját.
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány: az együttműködés célja jogi
segítségnyújtás tevékenység tartós ellátása a kistérségben.

13

