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Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint

Polics József leköszönő elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok
polgármestereit, a Társulás által fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből
megállapította, hogy a Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv írott formában és
hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 10 óra 5 perckor megnyitotta.
Javasolta az 1 sz. „A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnökének
megválasztása” című előterjesztést levenni a napirendről, valamint a 4. számú
napirendet és az 5. számú napirendet megcserélni, így 4. számú napirendként „A
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása” tárgyú előterjesztést, 5. számú napirendként „A Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és működési szabályzatának elfogadása”
tárgyú előterjesztést tárgyalni.
Kőműves József indoklást kért az 1. sz. napirend levételéről.
Polics József elmondta, hogy Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete még
nem hozott döntést. A javaslat szerint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulásban nem a polgármester képviseli a Társulást, hanem Jégl Zoltán. A képviselő
úr egyelőre bizottsági szinten kapott felhatalmazást, hogy saját magát javasolja a
Társulás elnökének. A testületi ülésre ma délután kerül sor. Az Mötv. lehetővé teszi,
hogy a képviselő-testület döntsön a társulásokban való képviseletről. Komlón a
sokszor megismételt választási eredmény után alakult ki egy érdekes helyzet.
Hozzátette, hogy a testületben kisebbségbe került a FIDESZ-KDNP frakciója, az
ellenzék pedig többségben úgy gondolja, hogy ez fogja szolgálni a térség fejlődésének
és a társulás működésének érdekeit. A polgármester nem kíván ebben a formában a
játszmában részt venni, a Társulási Tanács fogja eldönteni, hogy ki lesz az elnöke.
Javasolta a Tanácsnak, hogy a működőképesség biztosítása érdekében két alelnököt
válasszon. Az SZMSZ szerint is működőképes lesz a rendszer két alelnök
megválasztásával.
Felajánlotta, hogy továbbra is segít mindenben.

Pecze Gábor véleménye, hogy a mindenkori komlói polgármester a leghivatottabb
arra, hogy a Tanács elnöke legyen. Vannak olyan pályázatok, elszámolások, melyek
nem mindegy hogyan fognak zárulni. Ráadásul a teljes hivatali apparátus, mely
kiemelkedő munkájával a kistérség érdekében dolgozik, szintén a komlói
polgármestertől függ. Jégl Zoltán személyével kapcsolatban nincs semmi problémája,
de Polics Józsefet szeretné elnöknek megválasztani. Megjegyezte, hogy jó gesztus lett
volna, ha a tagok véleményét is kikérik ebben az ügyben.
Megköszönte Polics József elnöki munkáját, melyet a térség érdekében végzett.
Nagyon sajnálná, ha az új társulási elnök nem Polics József lenne.
Weisz Kornélia megérti, hogy másképp alakult a politikai helyzet, de örömmel venné,
ha mindez a harc nem érintené a kistérségi társulást. Szeretné, ha a további feladatokat
is zökkenő mentesen tudná a tanács végrehajtani.
Polics József megköszönte az elismerő szavakat. Elmondta, hogy az elnök
személyéről mindenképp szavaznia kell a Társulás Tanácsának.
Vargáné Szabó Gabriella megkérdezte, hogy mi történik, ha a napirendi pontok
módosítását nem fogadja el a Tanács. Van-e lehetőségük szavazni az elnök
személyéről.
Polics József elmondta, hogy nem sok értelme lenne. Bizottsági döntés van arról, hogy
a Jégl Zoltánt delegálja a képviselő-testület a komlói tagönkormányzat képviseletére.
Kőműves József megkérdezte, nem úgy működik, hogy az új jelölt megválasztásáig a
régi tölti be a pozíciót? Addig míg nincs új elnök kinevezve, mire lehet számítani?
Dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a Tanácsot, hogy a MÁK nyilvántartása szerint jelenleg
elnökként még Polics József van bejegyezve. A Társulási Tanács mindenben dönthet,
de az elfogadott határozatokat a komlói képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A
Társulási Tanács tagja a Tanács elnöke, jelen esetben Polics József. Abban az esetben,
ha a komlói testület visszavonja a döntését és mást delegálna a Tanácsba, akkor olyan
személy, aki nem tagja a Tanácsnak nem lehet elnök.
Kérte a Tanácsot, hogy fogadják el a polgármester úr tanácsát, mert jogilag ez a
megengedett.
Polics József hozzátette, hogy a ma délutáni testületi ülésen, ha a javaslatot
megszavazzák, akkor addig tart az ő elnöksége. Felajánlotta, hogy amíg nincs elnöke a
Tanácsnak, addig szívesen segíti továbbra is a munkájukat.
A Tanács tagjai egyetértettek abban, hogy a kialakult politikai helyzet miatt a Tanács
ne kerüljön hátrányba és ne szenvedjen kárt.
További hozzászólás, kérdés nem volt.

Az Elnök szavazást indított az 1. sz. napirend levételéről és a további napirendi
pontok elfogadásáról, melyeket a Tanács kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott.

1. sz. napirendi pont
A Komlói Kistérség
megválasztása
Előadó:

Többcélú

Önkormányzati

Társulás

alelnökeinek

Polics József elnök

Az Mötv. rendelkezése értelmében a Társulás Tanács tagjai közül alelnököt választhat.
A Társulás SZMSZ-e úgy rögzíti, hogy a Társulás saját tagjai közül 2 alelnököt választ
az elnök munkájának segítése érdekében.
Weisz Kornélia javasolta Pecze Gábort alelnöknek.
Pecze Gábor vállalta az alelnöki tisztséget. Hozzátette, hogy ez a feladat csak úgy
látható el zökkenőmentesen, ha Polics József támogatja az alelnököket a munkájukban.
Vargáné Szabó Gabriella és Pataki Sándorné második alelnöknek Szeledi Katalint
javasolta, aki távolléte miatt telefonos egyeztetés során fogadta el a tisztséget.
További javaslat, kérdés nem hangzott el.
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a javasolt tagokkal, melyet a
Tanács kézfeltartással, minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:
38/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat
A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
alelnökeinek megválasztása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Társulás Tanácsa Pecze Gábor polgármestert és Szeledi Katalin
polgármestert a 2019-2024-es önkormányzati ciklus idejére a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás alelnökének megválasztja.
Határidő:

azonnal

2. sz. napirend
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bizottságai tagjainak
megválasztása
Előadó:

Polics József elnök

A Társulás Szervezeti és működési szabályzata szerint a Társulás Tanácsa választja
meg a bizottságait, annak elnökét és tagjait.
Polics József javasolta a Humánszolgáltató Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottság létrehozását, amelynek tagjaira 9 – 9 fő megjelölését kérte.
Kárpáti Jenő és Vidák Krisztina jelezte, hogy nem szeretne egyik bizottságban sem
tisztséget vállalni.
Az elnök az egyeztetés szerint szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a javasolt
tagokkal, melyet a Tanács kézfeltartással, minősített többségű szavazással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
39/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat
A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bizottságai
tagjainak megválasztása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Társulás Tanácsa a bizottságok megnevezését, létszámát és személyi
összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
Elnök:
Tagok:

Gulácsi Erika
Pataki Sándorné
Molnár Gábor
Halmos Csaba
Lép Péter
Kis Gyula
Endrődi Tibor
dr. Csörnyei László

Humánszolgáltató Bizottság
Elnök
Tagok:

8 fő

Weisz Kornélia
Walke Zsoltné
Vargáné Szabó Gabriella
Simon Péter
Kőműves József
Fülöpné Rákosa Ildikó
Papp István

8 fő

Takács Zsolt
2.) A Társulás Tanácsa felkéri Komló Város Önkormányzat címzetes főjegyzőjét,
hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzatának 3. számú mellékletén a Társulás Tanácsának döntését
vezesse át.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

3. sz. napirend
A Komlói Kistérség Többcélú
Megállapodásának módosítása
Előadó:

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Polics József elnök

A Társulási Megállapodásban néhány technikai jellegű átvezetés történt, összhangban
a következő napirendi pontként tárgyalt Szervezeti és működési szabályzattal, hogy e
két fontos alapdokumentum a lényegi kérdéseket illetően azonos rendelkezéseket
tartalmazzon.
Kőműves József felvetette, hogy a Tanács módosíthatná a döntéshozatalnál a
települések lakosságszámának egyharmadát-egynegyedre. Ezt azzal indokolta, ha
Komló nem tud részt venni a Tanácsülésen, akkor a Tanács nem tud döntést hozni.
Papp István kérte, hogy legyen arra lehetősége minden településnek, hogy a
polgármester helyett az alpolgármester képviselhesse a saját települését.
Polics József elmondta, hogy meghatalmazással van erre lehetősége.
További hozzászólás nem volt.
Az elnök először a módosító javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet a Tanács
kézfeltartással egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:
„5.) A Társulás Tanácsa akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal
rendelkező tagok több, mint a fele (11 fő) jelen van és az általuk képviselt települések
lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések
lakosságszámának egynegyedét.”
Majd szavazásra bocsátotta a Társulási Megállapodás módosítását, melyet a Tanács
kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

40/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat
Az Elnök előterjesztésében – az illetékes bizottságok véleményének
figyelembevételével– a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést
megvitatta és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Társulás Tanácsa az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja.
2.)

A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy a Magyar Államkincstár
Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át.

2.) A Társulási Tanácsa felkéri a tagönkormányzatait, hogy a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása című
napirendet terjesszék a Képviselő-testületeik elé. A Társulási Megállapodás
módosításáról szóló határozati kivonatot 2020. január 30. napjáig megküldeni
szíveskedjenek!
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Alelnökök
tagönkormányzatok polgármesterei

(Melléklet külön csatolmányként szerepel.)

4. sz. napirend
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és működési
szabályzatának elfogadása
Előadó:

Polics József elnök

Az SZMSZ a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került
megalkotásra, a működési feltételek aktualizálásával.
Az előző napirendhez kapcsolódva az SZMSZ-ben a „Döntéshozatal” fejezete 2.
pontjában módosításra kerül az alábbi szövegrész:
„2.) A határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint a felének egybehangzó
igen szavazata szükséges, amely annyi tag igen szavazatát jelenti, ami eléri az általuk
képviselt település lakosságszámának egynegyedét.”
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosításokkal együtt, melyet
a Tanács kézfeltartással, minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:
41/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat
Az Elnök előterjesztésében – az illetékes bizottságok véleményének
figyelembevételével– a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Szervezeti és működési szabályzatának elfogadása tárgyú
előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Társulás Tanácsa az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és működési
szabályzatát.
2.) A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy intézkedjen a bizottságok
Társulás Tanácsa által elfogadott összetételének Szervezeti és Működési
Szabályzaton történő átvezetéséről.
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
Alelnökök

(Melléklet külön csatolmányként szerepel.)
5. sz. napirend
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének
megbízása
Előadó:
Polics József elnök
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető
A Társulás által fenntartott Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetője a társulás Tanácsának döntése értelmében Elmontné Popán Ildikó,
2024. november 30. napjáig. Intézményvezető asszony rövidesen újra anyai örömök
elé néz, ezért jelezte, hogy 2020. február 1. napjától az intézményvezetői feladatait
határozott ideig – előre láthatóan 2022. február 28. napjáig nem tudja ellátni. Az elnök
javasolta, hogy Fehér Imre megbízott intézményvezetőként lássa el a magasabb
vezetői feladatokat.
Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott
döntést hozni. A Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Elmontné Popán Ildikó megköszönte az eddigi bizalmat.
Fehér Imre elfogadta a megbízatást.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással,
minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
42/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottság
véleményének figyelembe vételével – a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ intézményvezetőjének megbízása című előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozza:
1.) A Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás által fenntartott Komló Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával 2020. február
1. napjától 2022. február 28. napjáig Fehér Imrét bízza meg.
2.) A Társulás Tanácsa megállapítja, hogy Elmontné Popán Ildikó vezetői
megbízatása – vezetői pótlékkal egyidejűleg – a csed illetve gyed ellátás
igénybevételének idejére szüneteltetésre kerül.
3.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a Társulás Tanács
döntéséről a Képviselő-testületeiket tájékoztatni szíveskedjenek.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: alelnökök
6. sz. napirend
Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. I-III.
negyedévi költségvetésének tényleges alakulásáról
Előadó: Polics József elnök
A meglévő szerződések és az intézmények vezetőinek kötelezettségvállalási
szándékait egyeztetve került vizsgálatra a Társulás és intézményei költségvetésének
alakulása 2019. december 31-ig, valamint a 2019. október elsejétől december 31.-ig
várható bevételek és kiadások kerültek leírásra. A számítások szerint, az előző évekhez
hasonlóan pozitív maradvánnyal számolunk azzal, hogy a várható kiadások, bevételek
összegei a beszámolási időszak végéig pontosan nem meghatározhatóak.
Kiss Béláné elmondta, hogy a Társulás pénzügyi helyzete az előző évekhez képest
hasonlóan alakul. Kérte, hogy az önkormányzatok a jövő hétig az utolsó negyedéves
kötelezettségüket rendezzék.

Vidák Krisztina jelezte, hogy önkormányzatuk jelenleg nincs abban a pénzügyi
helyzetben, hogy fizetni tudjon.
Polics József tájékoztatta a polgármester asszonyt, hogy első körben mindig Kiss
Bélánénak jelezze az adott problémát.
Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott
döntést hozni. A Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati, melyet a Tanács kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
43/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében, a Bizottságok javaslatainak
figyelembevételével- megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás 2019. I-III. negyedév költségvetésének teljesítéséről készült tájékoztatót, és
az alábbi határozatot hozza:
1. A Társulás Tanácsa, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019.I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről készült tájékoztatót annak
mellékleteivel együtt elfogadja azzal, hogy a várható pozitív maradványt a
Társulás, a 2019. évi költségvetés forrásául használja fel, amely arányosan
csökkenti a 2019. évi önkormányzati hozzájárulás mértékét.
2. A Társulás Tanácsa felkéri valamennyi önkormányzat polgármesterét, hogy a II.
számú melléklet utolsó oszlopában mutatkozó tartozások összegeit 2019.
12.20.-ig rendezzék.
3.A Társulás Tanácsa felkéri a fenntartásában lévő intézmények vezetőit,
hogy a 2019. évi normatíva jogszerű felhasználásáról gondoskodjanak.
Határidő: értelem szerint
Felelős: alelnökök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézményvezetők
7. sz. napirend
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés
módosításának határozat tervezete
Előadó: Polics József elnök

A költségvetés módosításának indokai:
-

A 2019. októberi normatíva elszámolás különbözetének átvezetése
Bérkompenzáció eredeti költségvetésben megtervezett összegének a tényleges
felhasználáshoz történő igazítása
Szociális ágazati pótlék eredeti költségvetésben megtervezett összegének a
tényleges felhasználáshoz történő igazítása
A Munkaszervezet működtetésére átadott tagdíj 2018. évben felhasznált
részének visszarendezése
Az októberi választási napon részvevők bérének támogatása
A közfoglalkoztatás támogatására tervezett összegnek a ténylegesen teljesült
bevételekhez történő igazítása
Működési bevételek eredeti költségvetésben tervezetthez viszonyított
többletének átvezetése az előirányzatokon
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázatra bértámogatás

Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott
döntést hozni. A Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kiss Béláné: Azok a többlet bevételek és költségvetési korrekciók találhatók az
előterjesztésben, amelyek október 31-ig megvalósultak. Azóta a változásokat
szükséges volt módosítani, melyek a következő évben kerülnek majd a társulás elé,
hogy a beszámolóval egységes legyen.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosításokkal együtt, melyet
a Tanács kézfeltartással, minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:
44/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi módosított
bevételei és kiadásai:
1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I.
számú melléklet):
az összes bevételt

1 132 854 905,- Ft-ban,

Ebből:
működési célú
felhalmozási célú

1 066 073 723,- Ft,
66 781 182,- Ft .

az összes kiadást

1 135 369 973,- Ft-ban

állapítja meg.
Ebből:
A működési célú kiadásokat
( II. számú melléklet)

1 066 073 723,- Ft-ban,

- személyi juttatások
14 404 768,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat
82 886 781,- Ft-ban,
- a dologi kiadások
188 546 493,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat 373 735 681,-Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
10 500 000,- Ft-ban,
A felhalmozási kiadásokat
(III. számú melléklet)
-a felhalmozási kiadásokat
-a felújításokat
- az egyéb felhalmozási célú kiad.

66 781 182,- Ft-ban
18 261 431,- Ft-ban,
44 019 751,- Ft-ban,
4 500 000,- Ft-ban

állapítja meg.
A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 119,5 fő (VI. számú melléklet).
Ebből:
-

a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek
száma:
64,0 fő
a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek
száma:
37,5 fő
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde
álláshelyeinek száma: 18,0 fő.

2. A Társulás 2019. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú
melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak részmérlegét a II. számú
melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet,
illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
4. A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti
kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciónkénti, ezen belül kiemelt fő
előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú
melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportok szerinti megoszlását
tükrözi.

5.

A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és
bevételeinek kormányzati funkciónkénti (jogcímenkénti) és kiemelt
előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban
mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által
tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti
engedélyezett álláshelyek számát.

6. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény
kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciónkénti és kiemelt
előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja
be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő
működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett
álláshelyek számát.
7. A Társulás 2019. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII.
számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a
Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységeire
lehívott normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja
be. A Szilvási Bölcsőde normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti
megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város
Önkormányzat igényli, és adja át a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulásnak.
8. A Társulás 2019. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú
melléklet, a 2019. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b
számú melléklet tükrözi.
9. A Társulás 2019. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2019. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi
ügyeleti ellátás-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett
önkormányzati működési hozzájárulások bevételének, önkormányzatok szerint
megbontott, tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
11. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciónk
szerinti, és 2019. évi engedélyezett álláshelyenkénti bemutatatását a VI. számú
melléklet, településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú
melléklet szerint alakul.
Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 119,5 fő.
12. A Társulás 2019. évre vállalt Európai Uniós támogatással megvalósuló
projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.
Komló, 2019. december 5.

Határidő: értelem szerint
Felelős: alelnökök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői
8. sz. napirend
Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:

Polics József elnök

A gyermekétkeztetést Komló Város Önkormányzata a közigazgatási területén működő
köznevelési intézményekben, valamint a Társulás a Szilvási Bölcsődében a MEVID
Zrt. közreműködésével, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.
Az étkeztetési
szolgáltatás körében teljes körűen ellátja minden orvos által igazolt diétás étkezési
igény kielégítését is, 2018. január 1. napjától bevezetésre került a diétás étkezési
norma.
A MEVID ZRt vezetője taglalja, hogy az élelmiszer nyersanyagok piaci árai tovább
emelkedtek. Jelezte, hogy előzetes kalkulációk alapján 2020. évre szükségessé vált
összességében átlagosan 1,9 %-os alapnorma és az összességében átlagosan 2,9 %-os
diétás nyersanyagnorma emelés, mely fedezetet nyújthat a nyersanyagok árának 2020.
januárjától történő kompenzálására.
Kiss Béláné: A szolgáltató MEVID Zrt. jelezte, hogy a nyersanyag árak emelkedése
miatt nem férnek bele az eddigi EMMI által meghatározott normába. Ezért átlagosan 5
%-os normaemelést javasolt.
Polics József elmondta, hogy tavaly is volt egy emelési javaslat, melyet alacsonyabb
szinten hagyott jóvá a Tanács, mint a beterjesztett kérelem. Sajnos ezt a problémát
folyamatosan kezelni kell az árak folyamatos növekedése miatt.
Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott
döntést hozni. A Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
45/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottság
javaslatainak figyelembevételével - megtárgyalta az „Étkezési normával kapcsolatos
döntések meghozatala” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
fenntartásában működő Szilvási Bölcsőde (7300 Komló, Függetlenség u. 28.)

intézményben a nyersanyagnorma bruttó, ÁFÁ-t is tartalmazó összegét 2020. január
1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
Szilvási Bölcsőde
Alap nyersanyagnorma
(Ft/nap)
105
75
260
105
545

Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Diétás nyersanyagnorma
(Ft/nap)
140
100
340
140
720

Felnőtt ebéd ára: bruttó 480,- Ft
Határidő: 2020. január 1.
Felelős: alelnökök
9.sz. napirend
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásában
működő intézmények belső ellenőrzési terve 2020. évre és a 2020-2023. évi
stratégiai terve
Előadó:

Polics József elnök

Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a meghívóban elírásra került a belső
ellenőrzési terv dátuma, tévesen 2019. év szerepel a 2020. helyett.
A tervezés során a hatályos jogszabályok, a Belső ellenőrzési kézikönyv, valamint a
Társulás Tanácsának vonatkozó döntéseit szem előtt tartva egységes dokumentumként
elkészítésre került a 2020. évi ellenőrzési terv, valamint a 2020-2023. évekre
vonatkozó stratégia terv. A belső ellenőrzési egység létszáma 2020-ban várhatóan egy
fő. A revizori napok ennek megfelelően kerültek meghatározásra. 10 revizori nap jut a
feladatok végrehajtására. A tervek elfogadására, jóváhagyására a Társulás Tanácsa
jogosult.
Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott
döntést hozni. A Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Polics József elmondta, hogy a belső ellenőrzési feladatok maximálisan elvégzésre
kerültek. Javasolta elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
46/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat
Az Elnök előterjesztésében – az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével
– a Társulás Tanácsa megtárgyalta a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 20202023. évekre vonatkozó stratégiai tervet és az alábbi határozatot hozza:
A Társulás Tanácsa az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési
terveket jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi
zárszámadással együtt az Elnök beszámol a Társulás Tanácsának.
Határidő: 2020. évi zárszámadási határozat elfogadása
Felelős: Alelnökök
10.sz. napirend
Egyebek
Kérdés, bejelentés nem érkezett.

Az elnök a Társulási Tanács ülését 9 óra 56 perckor bezárta.
K.m.f.

Szeledi Katalin
alelnök

Pecze Gábor
alelnök

