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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 29-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018.
évi tevékenységéről szóló beszámoló
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
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 2018. évi munkájáról
szóló beszámolót, amely jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2019. április 25én megtartott ülésén tárgyalta a 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót, valamint felkérte
a Társulás Tanács tagjait, hogy a beszámolóról a képviselő-testületeket tájékoztassák.
Ennek megfelelően a Társulás 2018. 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 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
Komló, 2019. május 23.
Takács Zsolt
polgármester

1

1. sz. melléklet

BESZÁMOLÓ
A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Komló, 2019. április 25.

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
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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
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tekintetében a költségvetési tervezés és beszámolás folyamatát, a könyvelést, a
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:
64 fő

engedélyezett létszáma:
36,5 fő

engedélyezett létszáma: 18
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 2018-ban.
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. Összességében megállapítható, hogy az
önkormányzatok, intézményeik jól alkalmazkodnak a változó jogszabályi környezethez és a
feladatellátás során érvényesítik, alkalmazzák a szabályozók előírásait.
2018-ban a belső ellenőrzés fókusza a szabályos feladatellátásra, a feladatellátás kereteinek
kialakítására irányult, az ilyen tárgyú ellenőrzések tizenhat önkormányzatot érintettek. Az
ellenőrzések tárgyuk szerint több területet is felöleltek, a vizsgált feladatellátás kisebbnagyobb mértékben jelenik meg napi szinten az önkormányzatok tevékenységében, viszont jól
jellemzi a kontrollfolyamatok meglétét (vagy éppen annak hiányát) és a folyamatba épített
kontrollpontok működését, működtetését. Ezen ellenőrzések keretein belül a belső ellenőrzés
alapvetően szociális ellátásokhoz kapcsolódó feladatellátás vizsgált. Az ellenőrzés
megállapításai alapján az érintett szervek mindegyike vonatkozásában szükséges
intézkedéseket tenni a szabályosabb feladatellátás érdekében. Az elmúlt évek ellenőrzéseinek
tapasztalatai alapján a belső kontrollrendszer egyes részterületeinek ellenőrzése minden társult
önkormányzat esetében szükséges, az továbbra is kiemelten kezelendő az ellenőrzések
tervezése során. (Természetesen az egyes ellenőrzések során az adott ellenőrzéshez
kapcsolódóan továbbra is minden esetben vizsgáljuk és értékeljük az ellenőrzött folyamat
vonatkozásában kialakult kontrollokat.) A belső kontrollrendszer kialakításának komplex
vizsgálata a külső ellenőrző szervek részéről is kiemelten kezelt terület, ezt támasztják az alá
az elmúlt évek számvevőszéki, államkincstári ellenőrzései is.
A szabályos feladatellátás (és szabályozottság) területét is érintették a 2018 során elvégzett
helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását érintő ellenőrzések, de a fókusz 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 - a 2017. évi ellenőrzésekhez hasonlóan 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.)
Ugyanakkor megfigyelhető több jó gyakorlat beépülése is a nemzetiségeket érintő
feladatellátásba.
2018-ban is egy önkormányzat esetében került sor az önkormányzat által államháztartáson
kívülre nyújtott támogatások szabályozottságának és gyakorlati megvalósításának
ellenőrzésére. Ezen ellenőrzés kapcsán is 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. Ennek megfelelően a belső ellenőrzés továbbra is megalapozottnak látja,
hogy kiemelten kezelje az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatellátáshoz
kapcsolódó ellenőrzéseket. Ennek keretében törekszünk a témaellenőrzések lefolytatására,
különösen a közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó társult önkormányzatok esetében.
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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnál és a fenntartott intézményeknél sor
került ellenőrzés végrehajtására. A belső szabályozottságot érintő vizsgálat alapján
megállapíthatók hiányosságok, de egyértelmű rossz gyakorlatra vonatkozó megállapítás
jelenleg még nem tehető. A belső kontrollrendszert, annak egyes területeit érintő ellenőrzések
az elkövetkező években is beépülnek az intézményi ellenőrzésekbe, így a belső ellenőrzés
átfogó képet alkothat majd a kontrollok meglétéről és azok működéséről.
2018-ban országgyűlési képviselők választására, illetve egy településen időközi polgármesterválasztásra került sor. A helyi választási iroda vezetőjének felkérése alapján az elszámolások
szabályosságának ellenőrzését a belső ellenőrzési egység végezte.
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége - megbízási szerződés keretein belül külső szolgáltatóként a Komlói Egészségcentrumnál is ellátta a belső ellenőrzési feladatokat.
Ez 2018-ban jelentős többlet ellenőrzési napot kívánt az előzetesen tervezetthez képest, hisz
az intézmény fenntartója, alapítója három soron kívüli ellenőrzés elvégzését is kötelezővé
tette. Az eredetileg tervezett mintegy két hét helyet, összességében mintegy három hónapnyi
időráfordítás vált szükségessé az intézmény egyes ellenőrzéseire. Ez egyben az
önkormányzati, intézményi ellenőrzések jelentős csúszását is eredményezte. A megbízási
szerződés 2018. novemberében megszűntetésre került, 2019-től Komló Város Önkormányzat
belső ellenőrzési egysége már nem látja el a Komlói Egészségcentrumnál a belső ellenőrzési
feladatokat.
A változó jogszabályi környezetnek való megfelelést, a jogalkalmazást elősegítendő a tavalyi
év során is több alkalommal tájékoztató 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, ezek száma évről-évre növekszik.
Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatai alapján, valamint tekintettel az Állami
Számvevőszék, Magyar Államkincstár utóbbi években megfigyelhető vizsgálati
tevékenységre, az elkövetkező időszakban a szabályozottságot érintő vizsgálatokra továbbra
is hangsúlyt szükséges fektetni a belső ellenőrzési tevékenység során, ugyanakkor a kötelező
és vállalt feladatok ellátásának ellenőrzését is kiemelten szükséges kezelni a jövőben.
Az ellenőrzések tervezésére, lefolytatására minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírások,
belső ellenőrzési szakmai standardok és az Állami Számvevőszéki módszertan
figyelembevételével 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.
Tűz- és munkavédelem:
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal – mint a Társulás munkaszervezete - vállalkozási
szerződést kötött a METAKI-MT Munka- és Tűzvédelmi Betéti Társasággal (továbbiakban:
Vállalkozó) arra vonatkozóan, hogy az alábbi feladatok ellátását 2018. március 1. napjától
Vállalkozó végzi el.
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A korábbiaktól eltérően, a tűz-és munkavédelmi feladatok az összes önkormányzati épületre
teljes körűen kiterjednek, önkormányzati vagy térségi használat esetén.
A vállalkozói szerződés nem terjed ki a tűzjelző berendezések, a tűzcsapok, az
érintésvédelmi- és villámvédelmi felülvizsgálatokra, valamint a tűz-és munkavédelmi
beruházások (piktogramok, táblák) dologi kiadásainak biztosítására.
Vállalkozó 2018. szeptember 30. napjáig felkereste valamennyi tagönkormányzatot továbbá
az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, valamint az elvégezendő tűz- és munkavédelmi
feladatok egyeztetése megtörtént. Az egyeztetések lefolytatása után - a Vállalkozó által
elkészített részletes terv alapján - megkezdődött a tűz-és munkavédelemhez kapcsolódó
hiányosságok pótlása. Természetesen a rendkívüli feladatok (ellenőrzés, fokozott
veszélyhelyzet) elvégzését Vállalkozó az elkészített tervtől eltérően, soron kívül biztosítja.
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.
Vállalkozó az elvégzett tevékenységéről minden hónapban írásos formában beszámolót
készített.
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:
Gyepmesteri telep bevételei
 támogatási bevétel (2018.07.09.)
 támogatási bevétel (2018.09.13.)
 támogatási bevétel (2018.12.20.)
Támogatási bevétel összesen:

3 352 754
988 592
2 158 654
6 500 000

Ft
Ft
Ft
Ft

Működési bevétel
878 843 Ft
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Gyepmesteri telep kiadásai:
 szakmai anyagok beszerzése
(gyógyszer, fecskendő, tű, kutyaeledel)
 üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztítószer,
egészségügyi kesztyű, nylonzsák, gázpalack cseréje, toner,
bélyegző, vödör)
 döghűtő bérleti díj, ürítési- és szállítási díj
 közüzemi díjak (villamos energia, vízdíj)
 egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (szippantás)
 gyepmesteri tevékenység
 állategészségügyi ellátás (chip beültetése, eboltás)
 egyéb szolgáltatások (útiköltség, dugulás elhárítás, közterület
takarítás, faanyag szállítás, darabolás, bojler javítás, zárcsere)
 fagyasztóláda beszerzése
 ÁFA
Összesen:

740 262 Ft
198 729 Ft

900 000
162 609
141 712
3 360 000
333 700
333 476

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

86 606 Ft
597 049 Ft
6 854 143 Ft

A fennmaradó 524 700,- Ft többletbevétel a kötött pénzmaradványunk részét képezi. A 2018.
évet érintő szállítói számla összege 13 396,- Ft. A különbözetet a 2019. évi gyepmesteri telep
üzemeltetésével felmerülő többletkiadások fedezetére használjuk fel.
Komló-Mecsekjánosi, Hizlalda 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 hangsúlyt fektetünk a Komlói Állatvédő Egyesülettel való
együttműködésre, ezt bizonyítja az elaltatott kutyák számának minimálisra csökkenése,
amelyet az alábbi táblázat is bizonyít.

Év

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Befogott
kutyák száma
(db)

Eredeti
gazdához
visszakerült
kutyák száma
(db)

Altatott
kutyák száma
(db)

Betegségben
elhullott kutyák
száma (db)

58
56
57
44
120
138
142
139

3
17
8
22
16
14

58
34
3
1
2
0
1
6

12
2
2
2
0
1

2018. évben az út szélén talált, elütött állatok száma összesen 26 db volt, (macska 12 db, borz
2 db, kutya 4 db, róka 6 db, őz 2 db).
A 2018-as évben a 6 kutya elaltatása azért történt, mert emberre veszélyes voltak.
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A kötelező 14+1+5 napos megfigyelés után az Állatvédők 118 db. kutyát vettek át. melyeket
adoptáltak vagy „ideiglenes befogadót” kerestek nekik. A jó együttműködés eredménye, hogy
a kutyák egyre rövidebb időt töltenek a kutyatelepen, csökkentve ezzel az egy állatra jutó
költségeket.
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 14 kutya visszakerült a gazdájához, és a tulajdonosok a
felmerült költségeket kifizették.
Komlón és a vidéki településeken befogott és gyepmesteri telepre szállított kutyák száma
településenként:
Település neve
Beszállított
ebek száma
Komló
71 db
Sásd
15 db
Pécsvárad
10 db
Magyarszék
8 db
Oroszló
7 db
Hosszúhetény
4 db
Bikal
4 db
Mánfa
3 db
Szászvár
2 db
Liget
2 db
Tófű
2 db
Magyarhertelend
2 db
Mecsekpölöske
2 db
Tékes
2 db
Vékény
1 db
Palé
1 db
Tormás
1 db
Szágy
1 db
Egyházaskozár
1 db
Összesen:
139 db
A 2018-es évben is a befogott ebek élelmezésénél előnyben részesítettük az állati eredetű
fehérjét (fagyasztott hús). Ennek következtében kevesebb az állatok ürülékének mennyisége,
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.
2018-ban a telephely korszerűsítésével kapcsolatos tervekből megvalósult a csapadék
elvezetése telephelyen kívülre. Továbbra is problémát jelent viszont a kennelek
aljzatbetonjának erodálódása, amit egyrészt az időjárás viszontagságai, másrészt a
fertőtlenítések során használt klór maró hatása idézett elő. Ezen felül esedékessé vált néhány
kennel pihenő részének és választórácsainak rozsda elleni kezelése, festése.
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2019-es évben szükséges lenne a telephely bővítése, mivel főleg a tavaszi és őszi tüzelési
időszakban a telephelyen minden kennel foglalt, ráadásul a telephely szolgáltatásait igénybe
vevő önkormányzatok száma is nőtt. Továbbá a telephely esetleges bővítése indokolttá teszi
egy állandó gondnok felvételét a megszaporodott munkák ellátására.

Kistérségi közművelődési feladatellátás, kistérségi szakmai szolgáltatások
A tevékenységet a Közösségek Háza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulással kötött feladat-ellátási megállapodás keretében látja el.
2016 óta folyik a Közkincs 2.0, majd Közkincs 2.1 programunk, mely 2018-ban, harmadik
alkalommal részesült minisztériumi támogatásban.
A 2018-as szakmai programban a 2017-ben kidolgozott közösségfejlesztő képzésünk
tematikája alapján megvalósítottuk a konkrét képzést a kistelepüléseinken dolgozó, és
szakirányú felsőfokú végzettséggel nem rendelkező munkatáraink számára. A képzés
stratégiai célja a HELYI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS volt.
A 21 településen kiválasztott helyi szereplőkkel 4x3 napos, gyakorlatorientált
közösségfejlesztés képzést szerveztünk, mely jól használható közösségfejlesztési ismeretekkel
és gyakorlattal ruházza fel a kistelepülések kultúraközvetítőit, akik nem rendelkeznek
szakirányú felsőfokú végzettséggel, és felsőfokú végzettség megszerzésére nincs esélyük. A
képzési program mentorálási – után követési elemet is tartalmaz, melyet intézményünk végez
a jövőben, fenntartva a folyamatos szakmai segítségnyújtást. A képzést követően a résztvevők
saját településeiken hasznosítják a tanultakat, amelyben a mentor-követő rendszer segíti őket,
ezzel megerősítve a tanultak rögzülését, és segítve a problémák, akadályok kezelését.

o
o
o
o
o
o

A megvalósított térségi közösség-segítő képzés keresztmetszete
4 x 3 nap, gyakorlat és elmélet
A résztvevők megismerkedtek a közösség-segítéshez szükséges alapvető képességekkel: a
személyi viszonyulás rendszerekkel, problémakezeléssel, a segítői módszerekkel, vezetési
módszerekkel, a kreatív alkotó folyamatokkal, a közösségfejlődéssel. A módszereket
gyakorlatban tapasztalták meg, és megismerték ezek elméleti hátterét is.
Ehhez kapcsolódtak a mindennapi munkához szükséges praktikus ismeretek: adminisztráció,
gazdálkodás, pályázat írás, elektronikus kommunikáció.
Márciusban megtörtént a képzés előkészítése, a helyszínek és időpontok kiválasztása, a
potenciális résztvevők körének tájékoztatása a jelentkezés és részvétel módjáról, a képzések
lebonyolításáról és „könnyített” feltételeiről. Utóbbiak nagyon fontosak voltak a résztvevők
számára, e feltételek nélkül a képzésben nem tudtak volna részt venni. Ezek a támogatásnak
köszönhetően a következők voltak:
A képzés ingyenessége
A résztvevők mikrobuszos szállítása a képzési helyszínekre
Az egész napos képzések során szerény ellátás (szendvicsebéd, ásványvíz) biztosítása
A képzésben való részvételük előmozdítása a településvezetőkkel, munkáltatóikkal,
Tanúsítvánnyal záródó, akkreditált képzésben való részvétel, alacsony küszöbű bemeneti
követelményekkel (középfokú végzettség) és szintfelméréssel.
Képzési segédanyag ingyenes biztosítása minden résztvevőnek.
Helyszínek: A képzési alkalmak 4 vidéki helyszínen zajlottak, 4 kistelepülésen. Mánfán a
Faluházban, Szászváron a Szent István Közösségi Házban, Kárászon a Faluházban, és
Hosszúhetényben a Művelődési Házban. A kistelepülési helyszínek nem ismeretlenek a
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térségi kollégáink számára, kerekasztal üléseinket is változó helyszínen szoktuk megrendezni,
és egymás rendezvényein is részt vesznek.
Helyi szervezők: Mind a helyi szervezési feladatokat, mind a befogadó helyszín biztosítását
helyi szereplőkkel oldottuk meg, ezzel is segítve a befogadó partnereinket.
Szolgáltató partnerek: A képzésben részt vevők szállítását a térség két eltérő irányából két
helyi szolgáltató végezte a 4 képzési helyszínre: egy falubusz és egy vállalkozó.
A képzők számára szállást és étkezést, valamint a képzésben részt vevők számára
szendvicsebédet és ásványvizet, a vidéki helyszíneken helyi szolgáltatók biztosították.
A résztvevők április elején jelentkeztek, 9 településről 17 fő.
A képzők: a képzést ugyanaz a szakmai stáb valósította meg, akik 2017-ben, ugyanebben a
támogatott programban, a tematikát felkérésünkre elkészítették, majd akkreditáltatták. Az
Alternatíva egyesület szakemberei már ismerték a térséget, és a résztvevőket,
munkatársainkat. is, 2017-ben Közkincs konferenciánkon előadóként bemutatták a tematikát
is. Az oktatók 4 alkalommal, két fővel érkeztek, helyben szálltak meg. Így alkalmunk volt
azonnal értékelni a tapasztalatokat és szükség esetén beavatkozni, változtatni a részt vevők
igényét és aktivitását figyelve és értékelve.
KÉPZÉS I. MÁNFA
Április 16-17-18-án zajlott az 1. alkalom - Ismerkedés, felmérések, csapatépítés Mánfán, a
Faluházban.
KÉPZÉS II. SZÁSZVÁR
Június 11-12-13-án zajlott a 2. alkalom - Közösség és segítés; közösség-segítés; a
közösségfejlődés folyamata, segítői módszerek szakmai tartalommal. A helyszín a Szent
István Közösségi Ház volt.
KÉPZÉS III. KÁRÁSZ
Szeptember 17-18-19-én került sor a 3. képzési alkalomra - A közösségi művelődés új
elmélete, módszertana, felépülése; intézmények, pályázatok, perspektívák, kihívások;
problémakezelés tartalommal. A helyszín a kárászi faluház volt.
KÉPZÉS IV. HOSZÚHETÉNY
Október 8-9-10-én került sor a 4. képzési alkalomra – Kommunikáció; személyiségek,
viszonyok, segítői kommunikáció; vezetési módszerek témákkal. Egyúttal a képzés zárása is
megtörtént, a résztvevők kézhez kapták tanúsítványukat és az oktatókkal közösen értékelték a
képzés eredményességét és hasznosságát.
Hagyományosan megrendeztük térségi közös nagyrendezvényeinket, a Térségi Szüret és a
Közkincs Gála programokat. Utóbbi az NKA pályázati támogatásával valósult meg.
NKA - REJTETT KINCSEK NYOMÁBAN KÖZKINCS GÁLA - 2018 című,
205107/2756 azonosítószámú pályázatunk a Közművelődési Kollégiumtól 900 e Ft
támogatást nyert.
A Gála idei rendezvénye ennek köszönhetően újszerű műsorszerkesztésre is alkalmat nyújtott.
Kísérő rendezvényeként sor került a Hetényi 7ek művészcsoport kiállítására a Színházban,
melyen 9 hivatásos művész változatos stílusú és műfajú alkotásokkal jelentkezett.
A Gálát Szatyor Győző, a Népművészet Mestere, a Baranyai Értéktár elnöke nyitotta meg.
Császár Levente meseíró narrációjától kísérve a részt vevő csoportok előadásában
megelevenedtek a kelet-Mecseki térség legendái.
A néptánc, bábjáték, népdalénekes és színjátszó produkciók kedves élményeket ébresztettek a
hálás közönségben. Az est egyszerre volt színvonalas, szórakoztató és barátságos találkozója a
térségi résztvevőknek, és érdeklődő közönségüknek.
A feldolgozott mesék, mondák és előadóik a következők voltak:
1./ A bölcs remete, Hosszúhetény - Püspökszentlászló
A remete-legenda feldolgozása, előadó a Hosszúhetényi néptánccsoport és Füzi Gyula énekes.
2./ Korró, Mánfa
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Az Árpád-kori templom és a Kőlyuki-barlang legendájának feldolgozása, előadó Rumi László
bábművész.
3./ Kárászi huncutságok, Kárász
A kárászi Nyugdíjas klub anekdota játéka, majd a Völgységi Dalkör műsora.
4./ Máré-vár, Magyaregregy
A Magyaregregyi hagyományőrző csoport előadásában az Elátkozott leány legenda
részleteinek táncos bemutatása.
5./ Sárkányok, óriások, törpék, Komló
A Mecsek óriásai című monda, gyermekszínjátszók előadásában, Vizsy Orsolya és Császár
Levente rendezése.
6./ Leánykő, Magyaregregy
A leánykő legenda feldolgozása néptánc-koreográfiában, a komlói Pöndöly néptánc együttes
közreműködésével.
A gyerekek számára a program részeként egy térségi „óriás társasjáték” készült el, és ennek
segítségével szerveztünk ismeretterjesztő foglalkozásokat. A játék 2 m X 1 m-es molinóra
nyomtatott, így feltekerhető, kis helyigényű, könnyen szállítható kivitelben készült. Az
óriástársast annyi példányban tudtuk elkészíttetni, hogy minden település kapott egy garnitúra
játékot. A játék állomásain a térségi értéktárból összeállított kérdésekre kell válaszolni,
dobókocka segítségével lehet eljutni a rajt mezőtől a célig. A válaszadás nem igényel előzetes
tudást. Szintén az értéktárban megtalálható fotókból készítettük a társasjáték illusztrációját,
grafikáját, így a fotókon szereplő tevékenységek, épületek stb. lépésről-lépésre áttekinthetők a
gyermekek számára. A játékos ismeretátadás a gyerekek számára sokkal élvezetesebb, mint a
száraz tények szóbeli ismertetése. A társasjáték bemutatására két napos, 8x45 perces
foglalkozások keretében fogadtuk a környező települések iskoláiból érkező, alsó tagozatos
osztályokat, illetve helyi, városi iskolákba látogattunk el. A célunk az, hogy a KÖZÖS
KINCSÜNK elnevezésű értékőrző társasjátékot és annak tartalmát (a Komló Térségi
értékeket) minél többen megismerjék, használni tudják iskolai foglalkozások, szabadidős,
vagy családi rendezvények keretein belül.
A Közkincs kerekasztal önálló facebook csoportot is működtet, melyet kapcsolattartásra és a
rendezvények népszerűsítésére is használnak a csoport tagjai. Linkje:
Kistérségi programajánlónk 2018-ban is elkészült, térségi/járási partnertelepüléseink nyári és
őszi rendezvényeivel.
IV. A Társulás 2018. évi működése és költségvetése
A Társulás Tanácsa 2018. évben 10 alkalommal ülésezett, összességében 45 határozatot
hozott.
Többször módosult a Társulás 2018. 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.
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Fajlagos
összeg (Ft)

2018.évi
normatíva
összege (Ft)

Család-és gyermekjóléti szolgálat

3 400 000

29 920 000

Család-és gyermekjóléti központ

3 300 000

16 830 000

Jogcím megnevezése

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

3 384 389

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen

50 134 389

Szociális étkeztetés

55 360

4 539 520

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

25 000

1 675 000

330 000

84 480 000

99 000

25 344 000

Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő
feladatellátás

109 000

3 706 000

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulási kiegészítés

54 500

1 853 000

500 000

3 000 000

50 000

300 000

485 100

11 642 400

53 900

1 293 600

házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő
feladatellátás
házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulási kiegészítés

demens személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő
feladatellátás
demens személyek nappali intézményi ellátása- társulási
kiegészítés
Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulási kiegészítés
Integrált Szociális Szolgáltató Központ összesen
Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása

137 833 520
1 899 406

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

3 739 437
7 937 213

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók
bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók

4 419 000

5 302 800

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók
bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

2 993 000

33 820 900

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

14 448 000

Bölcsődei ellátás összesen

65 248 350

Mindösszesen

253 216 259

Együttműködés más szervezetekkel:
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttműködik az alábbi
hazai szervezetekkel:
14

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.
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