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Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Pecze Gábor alelnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, valamint a Társulás által 

fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács 

határozatképes. A jegyzőkönyv hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 10 óra 5 perckor 

megnyitotta.  

 

Megállapította, hogy a Humán Bizottság határozatképes. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 

Bizottság nem határozatképes, így nem tud döntési javaslatot előterjeszteni. 

Közölte, hogy Kiss Béláné intézményvezető igazoltan van távol. 

 

A meghívó és az előterjesztések kiküldésre kerültek. Kérdezi, a napirendi pontokkal 

kapcsolatban észrevétel, módosító javaslat van-e. 

 

Javaslat, észrevétel nem volt. 

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Társulás Tanácsa kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadott. 

 

1. sz. napirendi pont 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Előadó: Pecze Gábor alelnök 

 

Pecze Gábor elmondta, hogy 2019. december 12. napján volt egy alakuló ülés, amelyen 

elfogadásra került az SZMSZ módosítása, viszont figyelmen kívül lett hagyva, hogy az Mötv. 

más rendelkezéseket állapít meg, így „ a tíznél több tagból álló önkormányzati társulás 

társulási tanácsának érvényes döntéséhez a megállapodásban meghatározott számú, de 

legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok 

szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.” A 

Társulás Tanácsa által tett módosítás az „egyharmadra” terjedt ki, az lett csökkentve 25%-ra, 

ezt azonban mint utólag kiderült törvénytelenül tettük, így ezt vissza kell állítani. Ezen 

módosításról társulási határozat született, melyet egy újabb határozattal vissza kell vonni a 

törvényes állapot helyreállítása végett. Módosítani szükséges az SZMSZ 4. sz. mellékletét 

képező meghatalmazást is, oly módon, hogy a meghatalmazott személy, a polgármester, 



alpolgármester képviselő legyen, a megfelelő rész aláhúzásával, továbbá módosítani kell a 2. 

számú mellékletben Tófű polgármestereként Walke Zsolt van feltüntetve, itt elírás történt, 

hiszen Walke  Zsoltné a polgármester. 

Az SZMSZ V/6. pontjában a Társulás Tanácsai döntései rész 10. bekezdésében a 

„polgármester” szó helyére a „tagönkormányzatok delegáltjai vagy tagönkormányzat 

delegáltja” kerül. Ezt indokolja a jelenlegi helyzet, mivel most először Komló Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete olyan döntést hozott, hogy nem a polgármester képviseli a 

Társulás Tanácsában az önkormányzatot, hanem az önkormányzat által megbízott képviselő, 

Jégl Zoltán.  

Közölte továbbá, hogy Jégl Zoltán módosító javaslatot nyújtott be az előterjesztéshez, mely 

kiosztásra került, melyet most felolvas a Társulás Tanácsa előtt.  

 

„Javaslom, hogy a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: 

Társulás) Szervezeti és működési szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) 6/. A Társulás 

Tanácsának döntései rész 7.) pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra:  

7.) A Társulás Tanácsa döntéseit nyílt vagy titkos szavazással hozza. 

• A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 

• A Társulás Tanácsa személyi ügyekben titkos szavazást tart, ha bármely tag vagy az 

érintett ezt indítványozza, és a Társulás Tanácsa minősített többséggel ezt ügyrendi 

kérdésként jóváhagyja. A titkos szavazás lebonyolítása háromtagú eseti bizottság 

feladata. 

• A Társulás Tanácsa az elnök, alelnök választás, intézményvezetői kinevezéseket 

érintő személyi ügyekben titkos szavazást tart ha bármely tag ezt indítványozza 

és a Társulás Tanácsa minősített többséggel ezt ügyrendi kérdéskén jóváhagyja.  

Titkos szavazást kell tartani személyi kérdésben az érintett kérésére, elsősorban 

választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, 

fegyelmi eljárás megindítása esetén. 

 

A titkos szavazás módja:  

A titkos szavazás az adott tagönkormányzatra vonatkozó lakosságszámarányt 

tartalmazó szavazólapon, karton szavazóparaván és urna igénybevételével történik. A 

szavazás lebonyolítását és a szavazatszámlálást a Társulás Tanácsának munkaszervezeti 

feladatait ellátó közös önkormányzati hivatal jegyzője és az általa kijelölt két 

köztisztviselő végzi. Az e feladat ellátására megválasztott tagok az elkészített és 

lepecsételt szavazólapokat borítékkal együtt átadják a Társulás tagönkormányzatait 

képviselő személyek részére. A szavazásra jogosultak a szavazataikat szavazóurnába 

helyezik.  

Rontott szavazat esetén, annak urnába helyezése előtt egy esetben van lehetőség a 

szavazólap cseréjére.  

A szavazás befejeztével a jegyző és az általa kijelölt két személy megszámolja a leadott 

szavazatokat, és megállapítják a lakosságszámarányos eredményt.  Erről külön 

jegyzőkönyvet vesznek fel, és annak átadásával tájékoztatják az elnököt. A szavazás 

eredményét az elnök ismerteti. A szavazás lebonyolítását végző személyek által 

elkészített és aláírt jegyzőkönyvet a társulási ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A 

szavazólapokat a bizottság által aláírt, társulási pecséttel ellátott borítékban el kell zárni 

és azt az önkormányzati ciklus végéig, de legalább 2 évig megőrzendők.  

A szavazás lebonyolítását végző személyek a tagökormányzatok által leadott szavazat 

titkosságát biztosítják, azt más személy részére nem teszik hozzáférhetővé.„” 



Jégl Zoltán elmondta, hogy igazodva a Megyei Önkormányzatnál kialakult szokásrendhez - 

amely tudomása szerint ott már bevált -, ehhez hasonlóan javasolná ezt a módszert. 

 

dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a Társulás Tanácsát arról, hogy törvényi kötelezettség erre nincs. 

Titkos szavazásra azért nem került eddig sor, mivel gondot jelent a titkosság biztosítása, 

szavazatarányt kell rögzíteni a szavazólapon, melyből egyértelműen vissza lehet következtetni 

arra, hogy ki hogyan szavazott. Elmondta, hogy amikor a Komló Összeköt Egyesület 

megkereste azzal, hogy találjanak valami módot, akkor arra jutottak, hogy ne a társulási 

Tanács tagjai, hanem a Társulás Tanácsa által választott 3 tagú bizottság számolná meg. 

Amennyiben titkos szavazást tartanának, akkor technikailag talán ez az egyetlen forma, ami 

megfelelő lenne. Közölte, tény, hogy az Mötv. alapján ezek a kérdések mindenképp titkos 

szavazást igényelnek, főként, ha nagyon szigorúan veszi és a Társulás működésére is 

vonatkoztatja az Mötv. szabályait. Ez valamilyen szinten indokolt, hiszen személyi 

kérdésekben az önkormányzatoknál is alpolgármesternél, főbb tisztségviselőknél 

mindenképpen titkos szavazást kell tartani. Ehhez a módosításhoz ugyanúgy minősített 

többség kell a Társulás Tanácsa részéről, mint az egyéb SZMSZ módosításhoz. Erről 

szükséges dönteni, saját testületével, azt mindenkinek jóvá kell hagyni. Kérte a Társulás 

Tanácsát, hogy azt a módosítást, amely ki lett küldve, szíveskedjen mindenki elfogadni. 

Javasolta hogy erről a módosításról pedig külön szavazzanak.  

 

Pecze Gábor alelnök kérdezte, vélemény, hozzászólás van-e? 

 

Szeledi Katalin alelnök kérdezte, hogy annak ellenére, hogy az Mötv. kimondja, hogy titkos 

szavazást kell tartani, amennyiben a Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy nyílt szavazással 

szavaz, dönthet-e úgy? 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző ismételten tájékoztatta a tanács tagjait, hogy titkos 

szavazás tartására nincs törvényi kötelezettség. Eddig a nyílt szavazással szemben senki nem 

tett észrevételt. Mint tudjuk, hogy  a személyi döntéseknél az önkormányzati szférában, főleg 

a vezető tisztségviselőknél mint pl.: alpolgármestereknél kötelezően titkos szavazással lehet 

dönteni. Adott esetben nem tudja, mit mondana a kormányhivatal. Technikailag nagyon nehéz 

lenne ezt megoldani, talán csak ilyen módon lehetséges.  

 

Szeledi Katalin alelnök kérdezte, szavazhatnak-e arról, hogy titkosan vagy nyíltan kívánnak 

szavazni?  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző felhívta a figyelmet arra, hogy ez alapján a módosító 

alapján a törvényi szabályozás szerint kötelezően csak titkos szavazás van. 

 

Jégl Zoltán kérdezte, ha jól értelmezi és az érintett kéri, akkor titkos szavazást kell tartani. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző közölte, így van, ha kéri az érintett, azt kell tartani. 

 

Szeledi Katalin alelnök megállapította, hogy eddig ez nem volt gyakorlat, a Társulás 

Tanácsa mindenben nyílt szavazással döntött. Ha viszont az érintett titkos szavazást kér, 

Komló lakosságszámban egyharmadával javában többen vannak, ők gyakorlatilag bárhogy 

szavazhatnak, biztos titkos szavazás lesz. 

 

Pecze Gábor alelnök elmondta, hogy nemcsak az érintett kérheti a titkos szavazást, hanem 

bármelyik tag indítványozhatja. 



Közölte, rendkívül érdekes helyzet állt elő azzal, hogy Komló várost nem Komló város 

polgármestere képviseli, Felkérte Polics József polgármester urat, mondja el véleményét e 

témával kapcsolatban.  

 

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, kicsit pontosítani 

szeretne. Az alpolgármester és az alelnök választás esetében a törvény kötelezően kimondja a 

titkos szavazást, közölte, hogy a Megyei Közgyűlés alelnökéről beszél, nem a Társulás 

Tanácsának alelnökéről és elnökeiről, tehát itt nincs törvényi szabályozás. Valóban, ha az 

érintett fél kéri, akkor kötelező titkos szavazást tartani.  

Megállapította, eddig ez valóban nem volt gyakorlat. Ha viszont ebből gyakorlat lesz, akkor 

nemcsak az érintett kérheti, hanem bármelyik tagönkormányzat is. Komlónak nincs meg a 

kétharmada a jelenlegi lakosságszám arányában, de nem sok hiányzik, hogy meglegyen. A 

tagönkormányzatok polgármesterei döntsenek arról, hogy mit akarnak itt alkalmazni.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző javasolja, hogy az lenne a célszerűbb, ha először a 

kiküldött anyaggal és a forgatókönyvben elhangzottakkal kapcsolatban szavaznának, hiszen 

ezekben általában egyetértés van. A minősített többségű szavazásnál kellene külön szavazni.  

 

Pecze Gábor alelnök közölte, hogy az SZMSZ módosításával kapcsolatban lenne még egy 

javaslata. Az SZMSZ 13. pontjához, miszerint „a Társulás Tanácsa üléseire meg kell hívni a 

Társulás Tanácsának tagjait, akik szavazati joggal vesznek részt a Társulás Tanácsa ülésein, 

továbbá tanácskozási joggal résztvevő Komlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét”. Ezt 

a mondatot egészítené ki azzal a módosítás szerint, hogy „Komló Város polgármesterét”, ez 

lenne a módosítás részére. Úgy véli, a polgármesternek fontos szerepe van a Komlói 

Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulásban. Ezzel a további módosítással javasolná 

elfogadni az SZMSZ Szabályzatának módosítását.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Ezek szerint három szavazásról lenne szó. Elsőként a 

kiküldött anyagról kellene szavazni.  

 

Pecze Gábor szavazásra bocsátotta a kiküldött anyagban lévő SZMSZ-szel kapcsolatos 

módosításokat, valamint a forgatókönyvben elhangzottakat, melyet a Tanács kézfeltartással, 

minősített többséggel egyhangúlag elfogadott.   

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző elmondta, hogy szavazni kellene még Pecze Gábor 

alelnök módosító javaslatáról, valamint Jégl Zoltán javaslatáról. 

 

Pecze Gábor alelnök szavazásra bocsátotta javaslatát, hogy minden társulási tanács ülésre 

Polics József, Komló város polgármestere is kerüljön meghívásra, melyet a tanács 

kézfeltartással, minősített többségű szavazással nem fogadott el.  

 

Jégl Zoltán javaslatával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 

bizottságnak kellene tárgyalnia, de a bizottság nem határozatképes. 

 

Javasolta, hogy a titkos szavazással kapcsolatos határozati javaslatról a társulási tanács 

következő ülésén szavazzanak, melyet a Társulás Tanácsa egyhangúlag elfogadott. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy egyszerű többséges 

szavazás szükséges, ott elég az egyharmad. Amennyiben nem akar róla dönteni a tanács, 



akkor egy ügyrendi javaslatként kell kezelni és arról szavazni, hogy ez akkor a következő 

ülésen kerüljön napirendre.  

 

Pecze Gábor alelnök kérte, hogy a főjegyző úr javaslata alapján ügyrendi javaslatként 

kezeljék és arról szavazzanak, hogy a következő társulási ülésen kerüljön napirendre ez a 

javaslat.  

 

A Társulás Tanácsa Tanács az alábbi határozatot hozta:.  

 

1/2020. (I. 13.) sz. Tct. határozat 

 

A Társulás Tanácsa az alelnökök előterjesztésében – a Pénzügyi bizottság véleményének 

figyelembevételével –a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és 

működési szabályzatának módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta. 

 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Komlói  

     Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és működési szabályzatát. 

 

1.) A Társulási Tanácsa felkéri a tagönkormányzatait, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása című napirendet 

terjesszék a Képviselő-testületeik elé. Az Társulási Megállapodás módosításáról szóló 

határozati kivonatot 2020. február 15. napjáig megküldeni szíveskedjenek!  

 

 

Határidő:  2020. február 15.  

Felelős:  Szeledi Katalin alelnök 

   Pecze Gábor alelnök 

 

2. napirendi pont 

 

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak 

módosítása 

 

Előadó: Pecze Gábor alelnök 

 

Az alelnök közölte, hogy a KKTÖT által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ 

telephelyeként működik a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény, Komló, Vörösmarty út 

3/a. szám alatt. Az intézmény által benyújtott pályázat eredményeként közel 81.000.000,-Ft 

támogatásban részesült, mely támogatásból a telephely teljeskörű korszerűsítése valósul meg. 

A munkálatok miatt a célcsoport kiköltöztetése vált szükségessé, így az intézmény ideiglenes 

telephelyéül a Szent Borbála Otthon Nonprofit Kht. Komló, Pécsi út 42. sz. alatti ingatlanban 

biztosítanak helyet.  

A jogszabály szerint a fenntartó köteles az intézmény címének változását módosítani.  

Közölte, hogy az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalja, a Humán Szolgáltató bizottság 

kézfeltartással, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  

 

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, egyszerű 

többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 



2/2020. (I. 13.) sz. Tct. határozat 

 

A Társulás Tanácsa - az alelnökök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottság 

véleményének figyelembevételével - megvitatta a Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása című előterjesztést: 

 

1.) A Társulás Tanácsa tudomásul veszi, hogy a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény a 

jelenlegi 7300 Komló, Vörösmarty u. 3/A. sz. alatti ingatlan felújításának idejére, a 7300 

Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épületben működik.  

A Társulás Tanácsa egyetértését fejezi ki a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény 

szolgáltatói nyilvántartásba szereplő adatok módosításával, továbbá felkéri az alelnököket, 

hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal felé a szolgáltató nyilvántartás módosítását, a 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény címének megváltozása miatt kezdeményezze. 

 

2.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ – az 

előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal – módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító és módosító okiratát elfogadja. A Társulás Tanácsa utasítja az 

alelnököket, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse 

át.  

 

3.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 

az 1.) és a 2.) pontban rögzítettek szerint módosított szakmai programját - a Szervezeti és 

Működési Szabályzattal, valamint a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézményre vonatkozó 

Házirendet együttesen - az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.   

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szeledi Katalin alelnök 

   Pecze Gábor alelnök 

 

3. sz. napirendi pont 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 

Előadó: Pecze Gábor alelnök 

 

Az alelnök Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést Székely Andrea készítette. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás 

SZMSZ-vel összhangban a megállapodás módosítása szükséges, valamint a megállapodás 3. 

sz. mellékletében az előző napirendhez kapcsolódóan a Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

címének módosítását is el kell végezni. 

Módosítani szükséges továbbá a megállapodás Társulás Tanácsának döntéshozatala alcím 7. 

bekezdését, kivételre kerül „szavazategyenlőség esetén a Társulás elnöke vagy az őt képviselő 

személy szavazata dönt” mondat.  

Módosító javaslat továbbá, hogy a Társulás Tanácsának döntéshozatala alcím negyedik 

bekezdésében a „polgármester” szó helyett a „tagönkormányzat delegáltja” szerepeljen.  

 

Humán Szolgáltató Bizottság támogatja a javaslatot.  

  



Szavazásra bocsátotta a Társulási megállapodás módosításával  kapcsolatos határozati 

javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, minősített többséggel egyhangúlag elfogadott. 

 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Társulási Megállapodás aláírására nem közvetlenül a 

Tanács ülést követően kerül sor, hanem azután, hogy minden tagönkormányzat képviselő-

testülete határozathozatallal elfogadja.  

A megállapodás előre egyeztetett időpontban a jegyzőségekre kerül kiszállításra, ahol a 

tagönkormányzatok képviselői aláírják és bélyegzőjükkel látják el.  

 

Szeledi Katalin alelnök közölte, hogy ehhez a módosításhoz lenne hozzáfűznivalója, ha már 

módosítanak. Pontosan „A társulás pénzügyi alapja, vagyona, VIII. 5. pontja” részhez. „A 

tagdíj mértékét lakosságarányosan folyó év költségfizetése tervezésében szereplő 

népességszám után a tagok évente állapítják meg, mely összeget minden év március 31. 

napjáig átutalnak a Társulás bankszámlájára” ez így van rögzítve. A valóságban azonban, nem 

így történt a fizetés, hanem negyedévente. Javasolja, hogy a tagdíjat is negyedévente fizessék, 

úgy ahogy a többi díjat is.  

 

Kérdés, vélemény nem volt. 

A Humán Szolgáltató Bizottság véleményezte, aki támogatja a javaslatot.  

 

Pecze Gábor alelnök szavazásra bocsátotta a javaslatot a tagdíj fizetéssel kapcsolatban, 

melyet a Társulás Tanácsa kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta:    

 

3/2020. (I. 13.) sz. Tct. határozat 
 

A Társulás Tanácsa az alelnökök előterjesztésében – a Pénzügyi bizottság véleményének 

figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta: 

 

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 alelnököket, 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. Az Társulási Megállapodás módosításáról szóló 

határozati kivonatot 2020. február 15. napjáig megküldeni szíveskedjenek!  

 

 

Határidő:  2020. február 15.  

Felelős:  Szeledi Katalin alelnök 

   Pecze Gábor alelnök 

 

 

    

 

 



4. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

Pecze Gábor alelnök felhívta a tagönkormányzatok képviselőinek figyelmét arra, hogy a 

Képviselő-testületnek szükséges döntenie arról, hogy a Társulás Tanácsába kit delegálnak. Ha 

polgármestereket delegálnak, akkor a polgármesterek személyéről kell hozni határozatot, 

ezeket a határozatokat el kell juttatni a társulási ülésre. Elmondta, hogy első alkalommal nem 

polgármester képviseli a társulásban a tagönkormányzatot. Minden tagönkormányzatnak kell 

hozni egy testületi határozatot, hogy ki az, aki képviseli a társulás tanácsában az 

önkormányzatot.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Pecze Gábor alelnök közölte, egy kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, melyet most 

felolvasna. Kérte a tagönkormányzatok képviselőit, akik egyetértenek a kérelemben 

foglaltakkal, az általa készített beadványt szíveskedjenek ellátni aláírásukkal és 

bélyegzőlenyomatukkal.  

 

„Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alulírottak, a Komlói Kistérséghez tartozó települések polgármesterei a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai azzal a kéréssel fordulunk a 

Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy korábbi döntésüket felülvizsgálva és megváltoztatva a 

Társulási Tanácsba Polics József urat, Komló város polgármesterét szíveskedjenek delegálni. 

Úgy gondoljuk, hogy a Kistérségi Társulás és az általa fenntartott intézmények működése a 

Társulás által vállalt feladatok ellátása akkor a leginkább biztosított, ha a Tanácsban a 

székhelytelepülést annak polgármestere képviseli és a Tanácsot annak polgármestere vezeti. 

Indokainkat az alábbiak szerint foglaljuk össze:  

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi Mötv. 41.§ (1) bekezdése szerint a 

képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az egyes döntések előkészítése során 

megoldhatatlannak látszik általános képviseleti jog adása a delegált képviselőnek. 

2.) Az Mötv. 67. § (1) bekezdése alapján a polgármester irányítja a közös önkormányzati 

hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatalt vezető jegyző és az egyéb munkáltatói 

jogokat az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. Erre tekintettel nyilvánvalóan 

nagyobb ráhatással bír a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatalra mint egy képviselő.  

3.) Az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A 

közösen fenntartott intézményeink kapcsán indokolt a döntéshozatalba a felelős személy 

bevonása.  

4.) Amennyiben a Társulási Tanács elnöke egy önkormányzati képviselő, akkor a székhely 

önkormányzat és a társulás tekintetében a költségvetés előkészítésével, az előirányzatok 

módosításával, átcsoportosításával, illetve kötelezettségvállalással kapcsolatos hatáskörök 

olyan megoszlása jön létre, ami a Társulás, illetve az általa fenntartott intézmények 

kiszámítható működése tekintetében bizonytalanságot eredményez. 

 

Komló, 2020. január 13.  

 

 

 



Tisztelettel: 

(azok a polgármesterek, akik ezt aláírják és ezt a kérést általam eljuttatják és polgármester 

úron keresztül eljuttatják a komlói képviselő-testülethez. )” 

 

Az alelnök hozzáfűzte, nem szeretne itt és most erről vitát generálni. A Komló Összeköt 

Egyesület a múlt héten látogatást tett a völgységi önkormányzatoknál. Megbeszélést 

folytattak. Értesüléseink szerint ugyanez megtörténik majd a magyarhertelendi hivatalhoz 

tartozó, illetve az egyéb más, illetve Mánfa polgármesterével is. Nagyon szeretnék, hogyha a 

komlói politikai csatározások a kistérség munkájára nem lennének komolyabb kihatással. 

Arra kérik a feleket, hogy lehetőleg próbáljanak megegyezni, ők ezt a megegyezést a maguk 

módján, ha lehet, szeretnék támogatni. Kérése, hogy amikor tárgyalnak és a végső döntést 

meghozzák, legyenek figyelemmel arra, hogy a Komlói Kistérség eddig egy nagyon jól 

működő kistérségi társulás volt és azt szeretnénk, hogyha eztán is az lenne. 

 

Felhívta a figyelmet arra, hogy egy költségvetési egyeztetést terveznek a 27-i héten. Előre 

jelezte, igyekeznek kiküszöbölni, hogy bármiféle díj vonatkozásában emelkedés legyen. 

Főjegyző úr tájékoztatása szerint nagyon nehéz az orvosi ügyelet működtetése, mivel az 

ügyeletet végző orvosok a hétvégére és az ünnepnapokra emelni szeretnék az ügyeleti díjat. 

Egyelőre az emelés mértékéről nincs tudomásuk. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy Tánczos doktor úr 

jelzése szerint az emelés 100,-Ft/fő/év. Azaz 460,-Ft helyett 560,-Ft-ot szeretnének kérni, 

természetesen ezt nem kötelező jóváhagyni. A költségvetésben egyelőre ezzel számolnak, a 

többi tételben pedig ugyanúgy, ahogy eddig is, önkormányzatonként és feladatonként a 

Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársai számolják az intézményi költségvetéseket, ahhoz 

ugyanazon elvek alapján kell hozzájárulni, ahogy eddig.  

 

Szeledi Katalin alelnök köszönetét fejezte ki Polics József polgármester úrnak a 

Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal felállításához nyújtott sok segítségért és a 

feléjük tanúsított pozitív hozzáállásáért.  

 

Más kérdés, bejelentés nem érkezett. 

 

Az alelnök megköszönte a részvételt, az ülést 10 óra 48 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Szeledi Katalin       Pecze Gábor 

        alelnök            alelnök 


