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a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  

2019. február 21-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Polics József 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 07 perckor megnyitotta.  

 

Az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Tanács 

kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott. 

 

Az ülés megkezdése előtt tájékoztatta a Tanácsot, hogy a Baranya Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetésére, 2019. január 16-ai hatállyal Gulyás Zsolt rendőr ezredes, 

rendőrségi tanácsos kapott megbízást. Köszöntötte a megyei rendőrfőkapitány urat, 

valamint Oletics Károlyt a komlói rendőrkapitány urat, aki 2019. január 23-án vette át 

a kapitányság irányítását.  

 

Gulyás Zsolt köszöntötte a jelenlévőket. Bemutatkozásában elmondta, hogy ez a 

negyedik megye, ahol dolgozik. Pályafutását Bács-Kiskun megyében kezdte, majd 

átkerült Békés megyébe a Határigazgatóságra, ahol 11 évig dolgozott. A Szerb-horvát 

háború idején részt vett a határ őrzésében Magyarbóly környékén. Ezt követően újra 

Bács-Kiskun megyében folytatta munkáját határrendészeti szolgálatvezetőként, ahol 7 

évig szolgált. Majd Csongrád megyében rendészeti főkapitány helyettesként dolgozott 

3 évig. 26 éve nős, két gyermeke van, házassága során sokszor került sor költözésre.  

Dakos tábornok úr felkészítette a feladatra, amiért hálát érez. Munkájából kifolyólag 

saját elképzelései vannak, amelyek sokban egyeznek a tábornok úr által képviselt 

elképzeléssel, és amit szeretne tovább folytatni. A kollégáktól hatékonyabb közterület 

jelenlétet kért, a szolgálat megszervezését hatékonyabbá tenné, tervszerű, elemző és 

értékelő munkára alapuló gazdálkodást szeretne megvalósítani. Célja, hogy ne legyen 

olyan település a megyében ahol az ott élők nem látnak rendőrt. Tervei között szerepel 

a bűnügyi tevékenység magasabb szintre emelése. Fontosnak tartja a bűnmegelőzést, a 

bűncselekmények megtörténte után pedig szükségesnek véli, hogy az elkövetőt minél 

gyorsabban felkutassák. Úgy gondolja, hogy a rendőrség közbiztonságot szolgáltat, 



ahol a legbiztosabb mérőszám a lakosság általi megítélés. Kiemelte a lakossággal és a 

polgármesterekkel való szorosabb együttműködést. 

 

Oletics Károly köszöntötte a megjelenteket. Bemutatkozásában elmondta, hogy nős, 3 

gyermeke van. 1968-ban született Pécsett. 1990-ben végezte el a Rendőrtiszti 

Főiskolát, 1991-ben szerelt fel a rendőrségre, bűnügyi szakterületen dolgozott. A 

Siklósi Rendőrkapitányságon 11 évig vezette a bűnügyi osztályt. Idén január 23-án 

vette át a Komlói Rendőrkapitányság vezetését, melyet nagy megtiszteltetésnek és 

nagyon nagy kihívásnak érez. Fontosnak tartja a hatékony együttműködést, valamint a 

lakosság biztonságát. Arra kérte a Tanácsot, hogy a felmerült kéréseket, és 

észrevételeket jelezzék felé. Célja az, hogy az itt élő lakosság szubjektív közbiztonsági 

helyzete mindenféle szempontból emelkedjen. Elvégzett munkája irányában bizalmat 

kért. 

 

Az Elnök megköszönte a bemutatkozást, a rendőrkapitány urak munkájához sok sikert 

kívánt.  

A meghívót és az előterjesztéseket mindenki megkapta, a napirendi pontok ismertek.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a Tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott. 

 

1. sz. napirend 

 

Az FLX-772 frsz-ú Mercedes Sprinter 413 CDI típusú autóbusz tulajdonba adása 

a Komlói Bányász Sportkör Kft-nek 

 

Előadó: Polics József elnök 

 

Az Elnök ismertette, hogy a Társulás tulajdonában van egy Mercedes Sprinter 413 

CDI típusú autóbusz, amelynek jelenleg is a KBSK az üzembentartója. Az autóbuszt 

rendszeresen használják különböző sportesemények alkalmával, valamint a 

fenntartásával járó minden költséget a KBSK fedez. 

A gépjármű nulla forint értéken van nyilvántartva, az átadás 2019. április 1. napjától 

valósulna meg.  

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, 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: 

 

 



1/2019. (II.21.) sz. tct. határozat 

 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 

véleményének figyelembevételével – a Társulás Tanácsa az FLX-772 frsz-ú Mercedes 

Sprinter 413 CDI típusú autóbusz tulajdonba adása a Komlói Bányász Sportkör Kft-nek 

tárgyú előterjesztést megvitatta. 

 

1. A Társulási Tanács hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás tulajdonát képező FLX-772 forgalmi rendszámú 0 Ft, azaz 

nulla forint értéken nyilvántartott Mercedes Sprinter 413 CDI típusú autóbuszt 

ingyenesen a Komlói Bányász Sportkör Kft. tulajdonába adja 2019. április 1. napjától. 

 

2. Az autóbusz átadásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség az átvevőt 

terheli. 

 

3. Felhatalmazza a Társulás Tanácsának elnökét az autóbusz átadására vonatkozó 

megállapodás megkötésére, és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Polics József elnök 

 

 

2. sz. napirend 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési 

módosításának határozat tervezete 

 

Előadó: Polics József  elnök 

 

Az Elnök ismertette a költségvetés módosításának indokait: 

 

- A 2018. decemberi normatíva korrekció a MÁK egyeztető tábláknak 

megfelelően 

- Az összevont szociális ágazati pótléknak a költségvetésben tervezett összege, és 

a ténylegesen teljesült bevételek közötti különbözet előirányzatokon történő 

átvezetése 

- A bérkompenzáció költségvetésben tervezett összege és a ténylegesen teljesült 

bevételek közötti különbözet átvezetése az előirányzatokon 

- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása a költségvetésben 

tervezett összeg és a ténylegesen teljesült és a bevételek közötti különbözet 

átvezetése az előirányzatokon 

- A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat keretében foglalkoztatottak teljesült 

támogatásának költségvetésen történő átvezetése 

- Bértámogatás 

- Társulás támogatásértékű felhalmozási célú bevétel átadása a Szociális 

Szolgáltató Központ számára 

- Támogatásértékű működési célú bevétel önkormányzattól 



- Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázatban tervezett és teljesült bevételek 

különbözetének megfelelően az előirányzatok átvezetése 

- Felhalmozási célú bevétel 

- Működési bevételek eredeti költségvetésben tervezetthez viszonyított 

különbözetének átvezetése az előirányzatokon 

- Bértámogatás (kormányhivatal által demencia gondozó képzések támogatása) 

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, 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: 

 

2/2019. (II.21.) sz. tct. határozat 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi módosított bevételei 

és kiadásai: 

 

1.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. 

évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú 

melléklet): 

 

az összes bevételt                                      1 068 842 430,- Ft-ban, 

 

Ebből: 

            működési célú                                   897 891 176,- Ft, 

     felhalmozási célú                              176 951 254,- Ft .  

  

 

az összes kiadást                                          1 068 842 430,-  Ft-ban  

 

állapítja meg.  

 

  Ebből: 

 

A működési célú kiadásokat                       897 891 176,- Ft-ban, 

( II. számú melléklet)  

 

 - személyi juttatások                                  360 230 744,- Ft-ban 

      - a munkaadókat terhelő járulékokat       70 153 075,- Ft-ban, 

      - a dologi kiadások                                    130 843 474,- Ft-ban,   

      - az egyéb működési célú kiadásokat    336 663 883,- Ft-ban, 

 

A felhalmozási kiadásokat                          170 951 254,- Ft-ban 

(III. számú melléklet) 

                  -a felhalmozási kiadásokat                      51 118 529,- Ft-ban, 

                  -a felújításokat                                         112 707 074,- Ft-ban, 

                  - az egyéb felhalmozási célú kiad.           7 125 651,- Ft-ban 



 

  állapítja meg. 

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 118,5 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:                     36,5 fő 

- a  Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 

álláshelyeinek száma:    18,0 fő.  

 

2.   A Társulás 2018. 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 a 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 2018. 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 2018. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú 

melléklet, a 2018. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b 

számú melléklet tükrözi. 

 

9. A Társulás 2018. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 

 

10. A Társulás 2018. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi 

ügyeleti ellátás-, TOP-4.2.1-15-BA1-2016-0004 pályázat önrésze, az önállóan 

működő intézmények működési hozzájárulásai bevételének, önkormányzatok 

szerint megbontott, tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.  

11. A Társulás 2018. évi - önkormányzatok által fizetendő - tagdíj-, gyepmesteri 

tevékenység-, házi orvosi ügyeleti ellátás-, TOP-4.2.1-15-BA1-2016-0004 

pályázat önrésze bevételének kormányzati funkciók alapján megbontott 

tervezett összegét a XIII/a. számú melléklet mutatja be.  

 

12. A Társulás 2018. évi - önkormányzatok által fizetendő - önállóan működő 

intézmények normatíván és saját bevételen felül tervezett önkormányzati 

hozzájárulásból származó bevételének kormányzati funkciók alapján 

megbontott, tervezett összegét a XIII/b. számú melléklet mutatja be.  

 

13. A Társulás 2018. évi - önkormányzatok által fizetendő- tagdíj-, gyepmesteri 

tevékenység -, házi orvosi ügyeleti ellátás-, TOP-4.2.1-15-BA1-2016-0004 

pályázat önrésze, az önállóan működő intézmények működési hozzájárulásai 

tervezett összegét összesítve tartalmazza a XIII/c. számú melléklet. Az 

önkormányzatok a 2017. évi maradvánnyal korrigált, 2018. évi fizetési 

kötelezettségeit a XIII/c. számú melléklet szerint teljesítik. 

 

14. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati 

funkciónkénti, 2018. 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 118,5 fő. 

 

15. A Társulás 2018. évre vállalt Európai Uniós támogatással megvalósuló 

projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.  

 

     Határidő: értelem szerint 

     Felelős: Polics József elnök 

         Tagönkormányzatok polgármesterei 

                   Intézmények vezetői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.sz napirend 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetése  

 

Előadó: Polics József  elnök 

 

Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési javaslata a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével készült. A Társulás 2019. évi költségvetésének készítése során 

figyelembe vettük a települési önkormányzatok polgármestereinek, és az intézmények 

vezetőinek igényeit hangsúlyosan törekedve a pénzügyi – gazdasági egyensúly 

biztosítására. 

A 2019. évi költségvetés tervezésének módja a kiadások és bevételek tervezett 

összegei előzetesen 2019. február 1-én egyeztetésre kerültek a polgármesterekkel. 

A szakszervezetek képviselőivel és az intézmények vezetőivel 2019. február 13-án az 

egyeztetés megtörtént, a költségvetést elfogadásra javasolták. 

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolta. 

 

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: 

 

3/2019. (II.21.) sz. tct. határozat 

 

1  A határozat a Társulás Tanácsára és annak Bizottságaira, a Társulás 

fenntartásába rendelt intézményekre terjed ki. 

 

2  A Társulási Tanács a címrendet a következő formában határozza meg: 

Önálló címet alkot: 

 

1)  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. 

 

2) A szociális, gyermekjóléti intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy 

címet.  

 

3) A települések egy-egy alcímet alkotnak.  

 

4) A kötelező és nem kötelező feladatok jogcímcsoportokat alkotnak. 

 

5) A kormányzati funkciók egy-egy jogcímet alkotnak. 

 

 



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei és 

kiadásai: 

 

3  A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

2019. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet): 

 

az összes bevételt                                       1 018 411 613,- Ft-ban, 

 ebből működési célú                         1 001 671 236,- Ft, 

 

az összes kiadást                                         1 018 411 613,- Ft-ban  

 

állapítja meg.  

 

Ebből: 

 

 A működési célú kiadásokat             1 001 671 236,-Ft-ban, 

( II. számú melléklet) 

 - a személyi juttatásokat                      400 663 457,- Ft-ban, 

 - a munkaadókat terhelő járulékokat     76 757 078,- Ft-ban, 

 - a dologi kiadásokat                            174 760 573,- Ft-ban           

       - az egyéb működési célú kiadásokat  349 490 128,- Ft-ban, 

        

A felhalmozási kiadásokat                         16 740 377,-Ft-ban, 

(III. számú melléklet) 

      - a beruházásokat:                                    7 005 510,- Ft-ban, 

      - a felújításokat:                                       5 234 867,- Ft-ban, 

      -  az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 4 500 000,- Ft-ban 

  állapítja meg. 

 

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

  Ebből:  

- a Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:                               64,0 fő 

- a Családsegítő  Szolálat álláshelyeinek száma:                            37,5 fő 

- a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma:                                   18,0 fő.  

 

4.  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.  

 

5.  A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, 

illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.  

 

6.  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 csoportonkénti megoszlását tükrözi. 

 

7.  A Társulás, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja 

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 és felhalmozási célú hozzájárulásának a mértékét, a 

tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát. 

 

8.  A Társulás, a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézménye 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 és felhalmozási célú hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti 

engedélyezett álláshelyek számát. 

 

9.  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 Társulásnak. 

 

10. 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. 

 

11. A Társulás 2019. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 

 

12. A Társulás 2019. évi tagdíjbevételének kormányzati funkciónként és 

településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.  

 

13. A Társulás 2019. évi gyepmesteri díj bevételének kormányzati funkciónként, 

és  településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be. 

 

14. A Társulás 2019. évi házi orvosi ügyelet bevételének településenkénti és 

kormányzati funkciónkénti tervezett összegét a XIII. számú melléklet tükrözi. 

 

15. A Társulás 2019. évi társult önkormányzatonként tervezett normatíva és saját 

intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési és felhalmozási 

hozzájárulásának, településenként, és intézményenként összesített mértékét a XIII. 

számú melléklet mutatja be. Tartalmazza az önkormányzati támogatások 

kormányzati funkciók szerinti megoszlását.  

 



16. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati 

funkciónkénti 2019. évi engedélyezett álláshelyeinek száma a VI. számú 

melléklet, településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b 

számú melléklet szerint alakul. 

 

        Az engedélyezett álláshelyek száma 2019. január 1.-én összesen 119,5 fő. 

 

17. A Társulás több éves kihatással járó feladatra (kivéve projektek) 

előirányzatokat nem tervezett.  

 

18. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2019. és további évekre 

tervezett bevételeit, kiadásait a XIV. számú melléklet tükrözi. 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

19. A Társulás Tanácsa által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a 

költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács 

engedélyezi.  

 

20. A Társulás Tanácsa a Társulás költségvetését, és a fenntartásába rendelt 

intézmények költségvetését, határozattal történő módosítással 

megváltoztathatja. Az előirányzat módosítása nem érintheti az Országgyűlés 

kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat- módosítása hatáskörébe tartozó 

előirányzatokat. 

 

21. A Társulás és fenntartásába rendelt intézmények a jóváhagyott előirányzatokon 

belül kötelesek gazdálkodni.  

 

22. A Társulás a fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez tervezett a 

2019. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő 

összegét elfogadja úgy, hogy az elszámolás határideje a tárgyévet követő 

zárszámadás időpontja. A Társulás a tárgyév közben keletkező normatíva 

többlet mértékéig módosítja az önkormányzatok intézményi működéshez 

teljesítendő hozzájárulásának összegét. 

 

23. A Társulási Tanácsot alkotó önkormányzatok polgármesterei gondoskodnak 

arról, hogy 2019. évi költségvetéseikben megtervezésre kerüljenek kiadási 

oldalon a 2019. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, gyepmesteri díj és 

a Társulás fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez szükséges 

hozzájárulások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatásként tervezett 

kiadásai.  

 

24. A Társulás által fenntartott intézmények vezetői felelősséget vállalnak, hogy a 

feladatokra megigényelt normatívák összegéről, olyan statisztikákkal egyező 

adatokat tartalmazó analitikus nyilvántartásokat vezetnek, amelyekből 

egyértelműen kiderül, hogy a normatívák összegeit a célnak, a jogosultsági 



címnek megfelelően használják, illetve használták fel. Normatíva 

visszafizetése esetén a teljesítendő összeg elvonásra kerül az intézményi 

költségvetésekből.  

 

25. A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik a normatívák célnak megfelelő 

felhasználása ellenőrzéséről. 

 

26. A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat Gazdasági 

Ellátó Szervezetének a Tanáccsal kötött megállapodását arról, hogy a 

költségvetés – és beszámoló készítési, gazdálkodási feladatai ellátásának 

megfelelően a mindenkori költségvetési határozatban megállapított összegű 

támogatásértékű havi hozzájárulást biztosít, amely 2019. költségvetési évben, 

317 500,- Ft/hó. 

 

A Társulás Tanácsa igazgatási, jogalkotási, informatikai, belső ellenőrzési vállalt 

feladatait Komló Város Önkormányzatán keresztül biztosítja. A Társulás, a 

tagdíjbevételéből 8 926 500,- Ft-ot a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város 

Önkormányzat számlájára átutal. A tagdíjbevétel felhasználásáról Komló Város 

Önkormányzata a Társulás felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

 

27. A Társulás Tanácsa a gyepmesteri feladatokat Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokság intézményen keresztül biztosítja. A Társulás, a települések 

által számlájára teljesített gyepmesteri díjat, és a kennelek építéséhez teljesített 

összegeket a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokság számlájára átutalja. 

 

28. A Társulás Tanácsa a házi orvosi ügyeletet az UNIMEDKER Kft. Komló 

keresztül látja el.  A Társulás, a települések által számlájára teljesített házi 

orvosi ügyelet díját havonta az UNIMEDKER Kft számlájára utalja, azzal, 

hogy az első teljesítés a költségvetés elfogadása után 2019. március 4-ig 

történik. 

 

29.  A 2019. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények 

működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, 

első ízben a költségvetés elfogadását követően, 2019. év második hónapjában, 

azt követően havonta teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az 

intézmények önálló pénzforgalmi számlájára. A 2019. évi költségvetés 

elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása 

érdekében a 2019. január, február hónapokban esedékes személyi juttatásokat, 

és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után 

pénzügyileg teljesíti. 

 

30. A 2018. évi várható maradvány fedezetet képez a 2019. évi tervezett működési 

és felhalmozási hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint A 2018. 

évi beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2018. évi maradvány 

tervezett összege pontosításra kerül. 



 

31.   A Társulás Tanácsa utasítja a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 

Központ vezetőjét, hogy 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről előírásainak megfelelő létszámfeltételeket biztosítsa az 

intézményben. 

 

32. A Társulás Tanácsa utasítja a Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat, illetve a Komlói Kistérség többcélú Önkormányzati Társulás 

Szilvási Bölcsőde vezetőjét, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

előírásainak megfelelő létszámfeltételeket biztosítsák intézményeikben. 

 

Határidő: értelem szerint. 

Felelős: Polics József elnök 

             Tagönkormányzatok polgármesterei 

             Intézményvezetők 

 

 

4. sz. napirend 

 

A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása 

 

Előadó: Polics József  elnök 

Meghívott: Bóna Bernadett  intézményvezető 

 

Az Elnök elmondta, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a Tanácsnak 

határozatban meg kell állapítani.  

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja 

meg a szolgáltatási önköltséget.  

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolta. 

 

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: 

 

 

 



4/2019. (II.21.) sz. tct. határozat 

 

A Társulás Tanácsa – a Bizottságok javaslatainak figyelembevételével megtárgyalta az 

Elnök előterjesztését és 2019. március 01-től a Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 

Központ intézményben az intézményi és személyi térítési díjakat az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

I. A 2019. március 1-jétől  érvényes intézményi térítési díjakról 

 

Szociális ellátás Intézményi térítési díj 

1. Szociális étkeztetés (amely 

tartalmazza az általános forgalmi adót) 

kiszállítás nélkül        

825,- Ft/fő/nap 

2. Szociális étkeztetés (amely 

tartalmazza az általános forgalmi adót) 

kiszállítással      

875.- Ft/fő/nap 

3. Nappali ellátás        2 120.- Ft/fő/nap 

4.Demens ellátás étkezés nélkül  3 680.-Ft/fő/nap 

5.Demens ellátás étkezéssel  4 555.-Ft/fő/nap 

6. Hajléktalanok ellátása 4 130.- Ft/fő/nap 

 -1 hónapra jutó intézményi térítési díj                                       123 900,- Ft/hó 

7. Házi segítségnyújtás 

                 1 545,- Ft/fő/óra, ebből: 

• Szociális segítés: 300,- Ft/fő/óra 

• Személyes gondozás: 1245,- 

Ft/fő/óra 

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 315,- Ft/készülék/nap 



Az intézményi térítési díjak alapján a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 

Központ vezetője az ellátottak havi jövedelmének függvényében megállapította a 

személyi térítési díjakat az alábbiak szerint javasoljuk elfogadásra. 

 

 

II. A 2019. március 01-től érvényes személyi térítési díjakról 

 

1. Szociális étkeztetés 

 

Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme: 

 

  kiszállítással          kiszállítás nélkül 

nem haladja meg 31.350,- Ft-ot 230,- Ft/nap 180,- Ft/nap 

31.351,- Ft -42.750,- Ft jövedelem között 290,- Ft/nap 240,- Ft/nap 

42.751,- Ft -71.250,- Ft jövedelem között 350,- Ft/nap 300,- Ft/nap 

71.251,- Ft - 99.750,- Ft jövedelem között 450,- Ft/nap 400,- Ft/nap 

99.751,- Ft -128.250,- Ft jövedelem között 580,- Ft/nap 530,- Ft/nap 

128.251,- Ft -156.750,- Ft jövedelem között 680,- Ft/nap 630, Ft/nap 

156.751,- Ft  - 181.000,- Ft jövedelem között 710,- Ft/nap 660,- Ft/nap 

181.001,- Ft jövedelem fölött 750,- Ft/nap 700,- Ft/nap 

 

 

2. Nappali ellátás  

Személyi térítési díj idősek nappali- és demensek nappali ellátása esetén (csak 

tartózkodók), amennyiben az ellátott havi jövedelme: 

nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 50,- Ft/nap 

70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között 80,- Ft/nap 

85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 165,- Ft/nap 

100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között 190,- Ft/nap 

135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között 220,- Ft/nap 

150. 001,- Ft – 170.000,- Ft jövedelem között 250,- Ft/nap 

171.000,- Ft – 185.000,- Ft jövedelem között 270,- Ft/nap 

185.001,- Ft jövedelem fölött 300,- Ft/nap 

 

 

 

 

 



Személyi térítési díj demens betegek nappali ellátása étkezéssel,  amennyiben az 

ellátott havi jövedelme 

nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 245,- Ft/nap 

70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között 340,- Ft/nap 

85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 460,- Ft/nap 

100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között 580,- Ft/nap 

135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között 650,- Ft/nap 

150. 001,- 170.000,- Ft jövedelem között 760,- Ft/nap 

170.001,- Ft – 185.000,- Ft jövedelem között 830,- Ft/nap 

185.001,- Ft jövedelem fölött 990,- Ft/nap 

 

3. Hajléktalanok ellátása 

Személyi térítési díj hajléktalanok átmeneti szállása esetén, amennyiben az ellátott 

havi jövedelme: 

nem haladja meg a 30.000,- Ft-

ot 

 

120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 

30.001,- Ft – 55.000,- Ft  

jövedelem között 

260,- Ft/nap 7.800,- Ft/hó 

55.001,- Ft – 65.000,- Ft 

 jövedelem között 

380,- Ft/nap 11.400,- Ft/hó 

65.001,- Ft – 75.000,- Ft  

jövedelem között 

430,- Ft/nap 12.900,- Ft/hó 

75.001,- Ft – 85.000,- Ft 

jövedelem között 

600,- Ft/nap 18.000,- Ft/hó 

85.001,- Ft – 95.000,- Ft 

jövedelem között 

850,- Ft/nap 25.500,- Ft/hó 

95. 001,- Ft  jövedelem fölött 

 

1.000,- Ft/nap 30. 000 Ft/hó 

(Az igénybevétel első 30 napjára nem kell térítési díjat fizetni.) 

 

4. Házi segítségnyújtás 

Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi 

jövedelme: 

Jövedelem 

 

Személyi gondozás Szociális segítés 

nem haladja meg az 56.000,- Ft-ot 
100,- Ft/óra 80,- Ft/óra 

56.001,- Ft - 75.000,- Ft 

jövedelem között 140,- Ft/óra 100,- Ft/óra 

75.001,- Ft - 105.000,- Ft 

jövedelem között 210,- Ft/óra 150,- Ft/óra 



105.001,- Ft - 135.000,- Ft 

jövedelem között 240,- Ft/óra 190,- Ft/óra 

135.001,- Ft - 150.000,- Ft 

jövedelem között 320,- Ft/óra 280,- Ft/óra 

150.001,- Ft - 170.000,- Ft 

jövedelem között 450,- Ft/óra 320,- Ft/óra 

170.001,- Ft - 185.000,- Ft  

jövedelem között 570,- Ft/óra 440,- Ft/óra 

185.001,- Ft  

jövedelem fölött 630,- Ft/óra 500,- Ft/óra 

 

5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az 

ellátott havi jövedelme: 

nem haladja meg a 45.000,- Ft-ot 30,- Ft/kész/nap 

45.001,- Ft – 75.000,- Ft jövedelem között 50,- Ft/kész/nap 

75.001,- Ft jövedelem fölött a havi jövedelem 2 % -a/nap 

de legfeljebb 300,- Ft/ 

kész/nap 

 

A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a házi 

segítségnyújtást, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.  

 

A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 

 

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét 

összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor 

írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési 

díj összegét. 

 

Határidő: 2019. március 01. 

Felelős: Polics József elnök, 

              a települések jegyzői, 

Bóna Bernadett a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

 

 

Az Elnök felhívta a figyelmet, hogy e napirendi pont esetében a tagönkormányzatok 

jóváhagyása szükséges, ezért felkérte a Polgármestereket, hogy a térítési díjak 

elfogadása tárgyában kezdeményezzenek képviselő-testületi döntéshozatalt, és az erről 

szóló képviselő-testületi határozati kivonatokat mielőbb küldjék meg a Komlói 

Önkormányzat részére! 

 

 

 

 



 

5. sz. napirend 

 

A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása 

 

Előadó: Polics József  elnök 

Meghívott: Fehérné Potkovácz Anikó intézményvezető  

 

Az Elnök ismertette, hogy a fenntartó megállapítja a bölcsődei ellátások intézményi 

térítési díját, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a 

központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.  

A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 

gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a 

továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A 

szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig 

kell megállapítani. 

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolta. 

 

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: 
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A Társulás Tanácsa – a Bizottságok javaslatainak figyelembevételével megtárgyalta az 

Elnök előterjesztését és 2019. március 01-től a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Szilvási Bölcsőde intézményben az intézményi térítési díjakat és a szolgáltatási 

önköltséget az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I. A 2019. március 1-jétől érvényes bölcsődei intézményi térítési díjakról és 

szolgáltatási önköltségről 
 

Ellátás megnevezése Szolgáltatási 

önköltség 

(tartalmazza az 

ÁFÁ-t Ft/fő/nap) 

Intézményi térítési díj 

 

Bölcsődei gondozás: 

✓ gondozási díj: 

 

 

1050,- 
✓ gondozási díj:150,-Ft/fő/nap 

 



 

Határidő: 2019. március 01. 

Felelős: Polics József elnök, 

              a települések jegyzői, 

              Fehérné Potkovácz Anikó intézményvezető 

 

 

Az Elnök felhívta a figyelmet, hogy e napirendi pont esetében is a tagönkormányzatok 

jóváhagyása szükséges, ezért felkérte a Polgármestereket, hogy a térítési díjak 

elfogadása tárgyában kezdeményezzenek képviselő-testületi döntéshozatalt, és az erről 

szóló képviselő-testületi határozati kivonatokat mielőbb küldjék meg a Komlói 

Önkormányzat részére! 

 

 

6. sz. napirend 

 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2019. évi 

nyári zárva tartásának megállapítása 

 

Előadó: Polics József  elnök 

Meghívott: Fehérné Potkovácz Anikó intézményvezető 

 

Az Elnök megjegyezte, hogy évente visszatérő napirend, a bölcsőde nyári zárva 

tartása, melyről minden évben a fenntartónak kell döntenie. 

 

A Szilvási Bölcsőde intézményvezetőjével történt egyeztetés alapján a bölcsőde nyári 

zárva tartási ideje az alábbiak szerint alakul: 

 

- takarítási szünet első munkanapja: 2019. július 15. (hétfő) 

- takarítási szünet utolsó munkanapja: 2019. augusztus 10. (szombat) 

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, 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: 

 

 

 

✓ Bölcsődei 

gyermekétkeztetés 

(reggeli, 

tízórai,ebéd, uzsonna) 

1440,- 

✓ Normál 100 %: 421,- 

Ft/nap+ÁFA 

✓ Diétás 100 %:552,- Ft/nap+ÁFA 

✓ Alkalmazott ebéd: 319,- Ft+ÁFA 
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Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési 

Bizottság véleményének figyelembevételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásának 

megállapítása tárgyú előterjesztést megvitatta. 

 

1.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Szilvási Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartási idejét az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

- takarítási szünet első munkanapja: 2019. július 15. (hétfő) 

- takarítási szünet utolsó munkanapja: 2019. augusztus 10. (szombat) 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:    Fehérné Potkovácz Anikó intézményvezető 

 

 

Az alábbi napirendeket minden tagönkormányzat képviselő-testületének tárgyalnia 

szükséges: 

1. A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása 

2. A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása 

 

 

7. sz. napirend 

Egyebek 

 

Kiss Béláné kérte, hogy a települések kezdjék el rendezni az első két havi 

hozzájárulások összegét.  

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

Az Elnök megköszönte a részvételt, a Tanácsülést 10 óra 3 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

          Polics József 

               Elnök 

 

 

Wachené Király Ágnes 

  jegyzőkönyvvezető 


