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Tárgy: Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi
munkájáról

21/2020. (V.22.) sz. Tct. határozat
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Elnöke – a
Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - a Társulási Tanács hatáskörében eljárva,
Társulási Tanács ülés megtartásának mellőzésével, valamint a tagönkormányzatok
határozatainak figyelembevételével, a Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás 2019. évi munkájáról című előterjesztéshez kapcsolódóan az alábbi
határozatot hozza:
1.) A Társulás Tanácsa elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
2.) A Társulás Tanácsa felkéri a Tanács tagjait, hogy a 2019. évi kistérségi tevékenységről
szóló beszámoló alapján saját képviselő-testületüket tájékoztassák a kistérségben
végzett munkájukról.
Határidő:
Felelős:

2020. május 30.
Jégl Zoltán elnök
tagönkormányzatok polgármesterei

k.m.f.
Jégl Zoltán
elnök

1. sz. melléklet

BESZÁMOLÓ
A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Komló, 2020. május 15.
Jégl Zoltán
elnök

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
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Hegyhátmaróc
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Szárász
Tófű
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414
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692
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1136

1101

1087

1072

469

448

438

433

Bikal

-

-

-

Oroszló

-

-

-

Köblény
Bodolyabér
Hosszúhetény
Liget
Magyaregregy

Magyarhertelend
681

668

663

654

1037

1038

1017

1025

426

419

420

426

419

756

745

726

722

734

715

341

323

322

322

302

302

Magyarszék
Mecsekpölöske

Összesen
41.585

40.676

39.685

40.599
(39.502
)*
40.276 40.044.

39.694 39.493

39.333

*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
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:
37,5 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.
A központi költségvetésből kapott támogatások (a korábbi normatív támogatások) ellenőrzése
a társult önkormányzatok mintegy harmadát érintette 2019-ben. Noha a támogatások
rendszerének változásból eredően a támogatások igénylése sok szempontból automatizálódott,
az elszámolást, könyvelési szabályokat érintő változások, illetve a gazdálkodási-számviteli
központi programok bevezetése okán a jövőben sem nélkülözhető ez a típusú ellenőrzés.
Továbbra is indokolt minden önkormányzat esetében legalább két-három évente beépíteni az
ellenőrzési tervbe ezt a típusú ellenőrzést. Összességében megállapítható, hogy az
önkormányzatok, intézményeik jól alkalmazkodnak a változó jogszabályi környezethez és a
feladatellátás során érvényesítik, alkalmazzák a szabályozók előírásait, ugyanakkor továbbra is
megállapítható nem helyes gyakorlat, a támogatásokat megalapozó mutatók helytelen
megállapítása.
2019-ben a belső ellenőrzés fókusza továbbra is a szabályos feladatellátás, a feladatellátás
kereteinek kialakításának ellenőrzésére irányult, az ilyen tárgyú ellenőrzések lényegében
minden társult önkormányzatot érintettek. Az ellenőrzések tárgyuk szerint több területet is
felöleltek, a vizsgált feladatellátás kisebb-nagyobb 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.
Hasonlóan 2018-hoz az ellenőrzések keretein belül a belső ellenőrzés vizsgálta a szociális
ellátásokhoz kapcsolódó feladatellátás végrehajtását, a helyi szabályozás megfelelőségét. Az
ellenőrzés megállapításai alapján az érintett szervek mindegyike vonatkozásában szükséges
intézkedéseket tenni a szabályosabb feladatellátás érdekében, mind a helyi szabályozás, mind
annak gyakorlatba való átültetése okán is. (Ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás vizsgálatát
nehezítette, hogy több esetben nem került átadásra az ellenőrzés során bekért dokumentáció.)
Az ellenőrzési megállapítások megerősítik a korábbi évek ellenőrzéseinek tapasztalatait, vagyis
a belső kontrollrendszer egyes részterületeinek ellenőrzése minden társult önkormányzat
esetében szükséges, az továbbra is kiemelten kezelendő az ellenőrzések tervezése során. Noha
az egyes ellenőrzések során az adott ellenőrzéshez kapcsolódóan továbbra is minden esetben
vizsgáljuk és értékeljük az ellenőrzött folyamat vonatkozásában kialakult kontrollokat, de a
tapasztalatok alapján a belső kontrollrendszer kialakításának komplex vizsgálata is indokolttá
vált az egyes szervek esetében. Ezt támasztják az alá az elmúlt évek számvevőszéki,
államkincstári ellenőrzései is, hisz a külső ellenőrző szervek megállapításai alapján is
hiányosságok tapasztalhatók a belső kontrollokban.
A 2019 során elvégzett helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását érintő ellenőrzések
egyben azt is jelentették, hogy az önkormányzati ciklusban minden a társult önkormányzatok
területén működő nemzetiségi önkormányzat szabályossági-pénzügyi ellenőrzésére sor került.
Összességben 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. Ugyanakkor megfigyelhető több jó gyakorlat beépülése
is a nemzetiségeket érintő feladatellátásba, összhangban a belső ellenőrzés javaslataival.

A szabályos működés és egyben a kontrollok működésének egyik lényegi eleme a
pénzgazdálkodás területe, ennek ellenőrzése 2019-ben több önkormányzatot is érintett. A belső
szabályozottságot érintő hiányosságok megállapíthatók, ugyanakkor a szabályozás gyakorlatba
történő átültetésének vizsgálata a bekért dokumentáció hiányában csak kevés esetben volt
értékelhető.
2019-ben egy önkormányzat esetében került sor többségi tulajdonban lévő gazdálkodó
szervezet működésének ellenőrzésére. Ezen ellenőrzés kapcsán is megállapítható, hogy a
kialakított kontrollok működése hiányos, az ellenőrzött szervezet vonatkozásában jelentős
kockázatot magukban hordozó rossz gyakorlatok alakultak ki és hiányosságok tapasztalhatók,
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, illetve a többségi
tulajdonban lévő szervezetek működésének ellenőrzését.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnál és a fenntartott intézményeknél is
sor került ellenőrzés végrehajtására. A gazdálkodási jogkörök témakörét érintő vizsgálat
alapján megállapíthatók hiányosságok, mely érinti a belső szabályozottságot és a gyakorlati
megvalósítást is. A belső kontrollrendszert, annak egyes területeit érintő ellenőrzések továbbra
is beépülnek az intézményi ellenőrzésekbe, így a belső ellenőrzés átfogó képet alkothat majd a
kontrollok meglétéről és azok működéséről, továbbá remélhetőleg megszüntethetők a rossz
gyakorlatok, pótolhatók a hiányosságok.
2019-ben helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi
önkormányzati választásokra került sor. A helyi választási iroda vezetőjének felkérése alapján
az elszámolások szabályosságának ellenőrzését a belső ellenőrzési egység elvégezte.
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.
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 érintésvédelmiés villámvédelmi felülvizsgálatokra, valamint a tűz-és munkavédelmi beruházások
(piktogramok, táblák) dologi kiadásainak biztosítására.
Vállalkozó a felmerülő igényekhez igazodva és betartva a jogszabályi előírásokat, valamennyi
tagönkormányzatoknál továbbá az önkormányzatokhoz tartozó intézményeknél folyamatosan,
ellátja a tűz- és munkavédelmi feladatokat. 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 negyedévente 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
Működési célú bevételek
Támogatások

251 040 Ft

• működési c. támogatás (2019.04.30.)
• működési c. támogatás (2019.10.21.)
• működési c. támogatás (2019.12.01.)
• működési c. támogatás (2019.12.19.)
Működési célú támogatás összesen:

1 842 527
1 727 210
1 737 106
1 698 420
7 005 263

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

• felhalmozási c. támogatás (2019.04.30.)
• felhalmozási c. támogatás (2019.10.21.)
• felhalmozási c. támogatás (2019.12.01.)
• felhalmozási c. támogatás (2019.12.01.)
• felhalmozási c. támogatás (2019.12.19.)
Felhalmozási célú támogatás összesen:

2 200 239
262 980
267 551
1 500 000
269.230
4 500 000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Gyepmesteri telep kiadásai
• szakmai anyagok beszerzése
(gyógyszer, fecskendő, tű, kutyaeledel)
• üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztítószer,
gázpalack cseréje, etetőtál, fazék, kábítófegyverhez
javítókészlet)
• 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, kezelés)
• egyéb szolgáltatások (gépi földmunka, fuvardíj, faanyag
darabolása, sarokszelep csere, járda javítás, kéményseprés,
postaköltség)
• működési célú ÁFA
• beruházási kiadások összesen
Összesen:

406 572 Ft
76 473 Ft

1 116 000
210 072
181 413
3 471 330
144 800
330 580

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

624 484 Ft
4 500 000 Ft
11 061 724 Ft

A fennmaradó 443 539,- Ft többletbevétel a kötött pénzmaradványunk részét képezi, melyet a
2020. évi gyepmesteri telep üzemeltetésével felmerülő többletkiadások fedezetére használunk
fel.

2018-ban a csapadékvíz elvezetésének kialakítása után, a tavalyi évben a beruházási
támogatásból a telephely bővítésével kapcsolatos tervek valósultak meg. A telepen a már
meglévő kennelek mellett további 6 db kennel kialakítására került sor, továbbá sikerült
kialakítani egy betonfelületet, ami mobil kennelek tárolására alkalmas. Az előző években
problémát jelentő kennelek aljzatbetonjának erodálódásának mértékét csökkenteni tudtuk.
Ezenkívül a gyepmester teleppel kapcsolatos adminisztratív feladatai bővültek.
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
2019

Befogott
kutyák száma
(db)

58
56
57
44
120
138
142
139
78

Eredeti
gazdához
visszakerült
kutyák száma
(db)
3
17
8
22
16
14
12

Altatott
kutyák száma
(db)

Betegségben
elhullott kutyák
száma (db)

58
34
3
1
2
0
1
6
0

12
2
2
2
0
1
2

2019. évben az út szélén talált, elütött állatok száma összesen 36 db volt, (macska 18 db, borz
2 db, kutya 8 db, róka 6 db, őz 2 db).
A 2019-es évben a 2 kutya parvó vírus következtében halálozott el.
A kötelező 14+1+5 napos megfigyelés után az Állatvédők 64 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 12 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
Hosszúhetény
Bikal
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Oroszló
Sásd
Hegyhátmaróc
Mánfa
Tékes
Kárász
Liget
Szászvár
Tófű
Tormás
Külön KÁE kérésére
Összesen:

36 db
10 db
3 db
3 db
3 db
3 db
3 db
3 db
2 db
2 db
2 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
3 db
78 db

A 2019-es évben is a befogott ebek élelmezésénél az állati eredetű fehérjét (fagyasztott hús)
részesítettük előnyben. Ennek következtében kevesebb az állatok ürülékének mennyisége,
egyszerűbb a kennelek tisztítása, és kevesebb víz fogyott a mosáskor. A fagyasztott húst a
kutyák etetéskor hőkezelve kapják. 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.
A telephelyen 2019-ben ismételten megjelent a parvo vírus, ezért a fertőtlenítése céljából
szükségessé vált egy újfajta fertőtlenítő módszer alkalmazása. A szer rendkívül hatásos, és
ebrendészeti telepen esetleg megjelenő összes vírussal szemben felveszi a harcot, csökkenti az
állatok megbetegedését, illetve az erodálást mértékét.
A 2019-ben elkezdődött és a 2020-as évre áthúzódó változások érintették az ebtelep működését.
A megbízott gyepmester a megnövekedett adminisztrációs feladatok, illetve a közte és az
üzemeltető, valamint az Állatvédő Egyesület tagjai között kialakult nézeteltérések, konfliktusok
hatására jelezte, hogy 2020-tól nem kívánja folytatni a gyepmesteri tevékenységét, a vállalkozói
szerződését felmondja. A gyepmesteri feladatok folyamatos ellátása érdekében a szükséges
lépéseket megtettük, 2020. február hónaptól Földesdi László látja el a feladatokat.
További változás, hogy a telepen gondozott állatok egészségügyi felügyeletét, gondozását Dr.
Kis Gál Árpád végezte, aki jelezte, hogy a következő évtől visszavonulása miatt nem kívánja
ellátni ezt a feladatot. Az év végén megkezdődtek az előzetes egyeztetések, és Singovszky
Tünde doktornő 2020. évtől vállalta az ebtelep állategészségügyi feladatainak ellátását.

A 2019. év végén felülvizsgáltuk az ebtelep Működész Szabályzatát, és 2020-ban az azon
végzett módosítások következtében tovább bővülnek az ebrendészeti telepen az adminisztratív
feladatok, valamint módosulni fog az állatok gondozási rendje (etetése, orvosi vizsgálatok),
látogatással kapcsolatos szabályok.
Az elmúlt években mindig problémát jelentett a Mecsekjánosiban lévő dögkonténer
elhelyezése. Főleg a meleg nyári időben a rendszeres ürítés mellett is elviselhetetlen bűzt
árasztott, mely miatt az ott élő lakosok számtalanszor panaszt tettek. A zavaró bűz mellett
további problémát jelentett, hogy a konténer elhelyezése nem felelt meg a jogszabályi
előírásoknak. Egyik nagy hiányosság az volt, hogy nem volt elkerítve, így abba nem csak az
ebtelepen elhullott ebek és a közterületen begyűjtött tetemek kerültek bele, hanem a környéken
tartott, elhullott haszonállatok, illetve az állatok feldolgozása után visszamaradt állati eredetű
hulladék is elhelyezésre került.
A konténer végleges elhelyezésére több lehetőség is felvetődött, melyre tervek készültek, és a
megvalósításra 2020-ban kerül sor.

Kistérségi közművelődési feladatellátás, kistérségi szakmai szolgáltatások:
A kistérségi kultúra együttműködésének és tudatos fejlesztésének letéteményese a Komlói
Kistérségben a Közkincs Kerekasztal. Megalakításával és működtetésével a Társulás a
Közösségek Házát bízta meg, mely a pályázati lehetőségeket eredményesen aknázza ki.
A Közkincs Kerekasztal 2007-ben alakult. A kerekasztalban képviselethez jutott – az
önkormányzatok mellett – több különféle szakmai és civil szervezet, turisztikai társulás,
tourinform iroda. Alakulásakor célul tűzte ki a kistérség településeinek vonzóvá tételét,
megtartó erejének növelését, a térség kulturális turizmusának fellendítését.
A munka folyamatosságának biztosítása és a szakmai találkozásoknak elősegítése a
negyedévente tartott konferenciáink, ahol a szakmai megbeszéléseken kívül információ
szolgáltatást is nyújtunk egymásnak. Az új csoportokról, a nálunk vendégszereplő társulatokról,
előadókról. A konferenciák mindig más helyszínen kerülnek megrendezésre, így láthatjuk
egymás települését és jó példákat tudunk átadni egymásnak.

IV. A Társulás 2019. évi működése és költségvetése
A Társulás Tanácsa 2019. évben 9 alkalommal ülésezett, összességében 46 határozatot hozott.
Többször módosult a Társulás 2019. 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.

Fajlagos
összeg (Ft)

2019.évi
normatíva
összege (Ft)

Család-és gyermekjóléti szolgálat

3 400 000

29 920 000

Család-és gyermekjóléti központ

3 300 000

20 130 000

Jogcím megnevezése

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

13 538 292

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen

63 588 292

Szociális étkeztetés

55 360

4 594 880

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

25 000

1 525 000

330 000

84 810 000

99 000

25 443 000

Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő
feladatellátás

109 000

3 270 000

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulási kiegészítés

54 500

1 635 000

500 000

5 000 000

50 000

500 000

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

139 713 880
1 787 677

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

3 445 706
8 760 027

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

4 419 000

0

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

2 993 000

36 215 300

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

16 892 000

Bölcsődei ellátás összesen

65 313 033

Mindösszesen

268 615 205

Együttműködés más szervezetekkel:
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttműködik az alábbi
hazai szervezetekkel:
Nefela Dél-magyarországi Jégeső elhárítási 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.

