Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
tel.:72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

JEGYZŐKÖNYV
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa
2020. június 24-i üléséről
Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint

Jégl Zoltán elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, valamint a Társulás által
fenntartott intézmények vezetőit, továbbá a meghívott vendégeket és a tanácskozási joggal
részt vett megjelenteket. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács határozatképes. A
jegyzőkönyv hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 11 óra 09 perckor megnyitotta.
A meghívó és az előterjesztések kiküldésre kerültek.
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a Társulás Tanácsa kézfeltartással,
egyhangúlag elfogadott.
Megköszönte a tagönkormányzatok vezetőinek a veszélyhelyzet alatti együttműködést.
Köszöntötte Fehér Imre meghívott vendéget 40 éves közalkalmazotti jogviszonyának
fennállása alkalmából.
1. sz. napirendi pont
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetés
módosításának határozat tervezete
Előadó: Jégl Zoltán elnök
Kiss Béláné hozzátette, hogy átvezetésre került az a normatíva a Komlói Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésén, amit a költségvetés készítésekor ígértek. Ennek
figyelembevételével kerültek kiküldésre a kötelezettségvállalásra felszólító levelek.
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra bocsátotta a javaslatot a 2020. évi költségvetés módosítására
vonatkozóan. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással minősített többséggel
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

28/2020. (VI.24.) sz. Tct. határozat
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi módosított bevételei és
kiadásai:
1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi
módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):
az összes bevételt

1 114 551 120,- Ft-ban,

Ebből:
működési célú
felhalmozási célú
az összes kiadást

1 059 908 194,- Ft,
54 642 926,- Ft .

1 114 551 120,- Ft-ban

állapítja meg.
Ebből:
A működési célú kiadásokat
( II. számú melléklet)
- személyi juttatások
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi kiadások
- az egyéb működési célú kiadásokat
állapítja meg.
A felhalmozási kiadásokat
(III. számú melléklet)
-a beruházási kiadásokat
-a felújításokat
- az egyéb felhalmozási célú kiad.

1 059 908 194,- Ft-ban,
439 124 135,- Ft-ban
78 487 521,- Ft-ban,
153 061 280,- Ft-ban,
389 235 258,-Ft-ban
54 642 926,- Ft-ban
469 530,- Ft-ban,
51 673 396,- Ft-ban,
2 500 000,- 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 2020. 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 2020. 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 2020. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú
melléklet, a 2020. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú
melléklet tükrözi.
9. A Társulás 2020. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2020. 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 2020. 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 2020. évre vállalt Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.
Komló, 2020. 06. 15.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Jégl Zoltán elnök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői

2. sz. napirendi pont
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézmény
magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Előadó: Jégl Zoltán elnök
Jégl Zoltán elnök köszöntötte Fehérné Potkovácz Anikó Napsugárt, a Szilvási Bölcsőde
megbízott vezetőjét. Elmondta, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulási
Szilvási Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírására került sor. A pályázat
benyújtásának határideje: 2020. május hó 27. napja volt, mely határidőig 1 db pályázat
érkezett be, melyet Fehérné Potkovácz Anikó Napsugár, az intézmény jelenlegi megbízott
vezetője nyújtott be. A pályázat a magasabb vezetői álláshely betöltésére vonatkozó
jogszabályoknak, valamint a kiírt pályázati feltételeknek megfelel. A pályázatot szakmai
bizottság bírálta, mely bírálatra a járványra való tekintettel elektronikus úton került sor.
A bizottság mindhárom tagja támogatta a pályázó kinevezését. A kinevezés 2020. július 1.
napjától 2025. június 30. napjáig, 5 éves határozott időre szól.
Fehérné Potkovácz Anikó megköszönte a bizalmat.
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás: A határozati javaslatot Fehérné Potkovácz Anikó Napsugár kinevezéséről a
Társulás Tanácsa – az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével - kézfeltartással,
minősített többséggel egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

29/2020. (VI.24.) sz. Tct. határozat
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, az illetékes bizottság véleményének
figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási
Bölcsőde intézmény magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének
megállapítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Társulás Tanácsa Fehérné Potkovácz Anikó Napsugárt 2020. július 1-től kezdődően
5 évre, 2025. június 30-ig szóló határozott időre megbízza a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde magasabb vezetői teendőinek
ellátásával.

2.) A Társulás Tanácsa Fehérné Potkovácz Anikó Napsugár illetményét 2020. július 1.
napjától 337 915,- Ft-ban állapítja meg.
Besorolás szerinti garantált illetménye
Bölcsődei ágazati pótlék
Magasabb vezetői pótlék
Illetménye összesen:

264.915.- Ft
33.000.- Ft
40.000.- Ft
337.915.- Ft

3.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos
munkáltatói és adminisztratív teendők ellátásáról gondoskodjon.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: Jégl Zoltán elnök
Jégl Zoltán elnök gratulált és további sok sikert kívánt Fehérné Potkovácz Anikó
Napsugárnak munkájához.

3. sz. napirendi pont
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Jégl Zoltán elnök
Jégl Zoltán elnök elmondta, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása vált szükségessé a társulás által
fenntartott intézmények vezetőinek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének szabályozása
tárgyában. A kiküldött előterjesztéshez képest kiegészíteni szükséges a módosításokat az
alábbiak szerint:
(1) bekezdéshez:
A Társulás által fenntartott intézmények vezetőinek az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben és a vonatkozó jogszabályban foglaltak
alapján vagyonnyilatkozatot szükséges tenniük. A Intézményvezetők esetében a Társulás
Elnöke a vagyonnyilatkozatok kezelője, aki ennek keretében gondoskodik a
vagyonnyilatkozatok őrzéséről, a vagyonnyilatkozat-tételt megelőző feladatok ellátásáról, a
nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatásáról, e nyilvántartás felfektetéséről és naprakészen
tartásáról, a nyilatkozatokban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok
betartásáról, a vagyongyarapodási vizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáról. A
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését a Társulás Elnöke ellenőrzi, melyről a
Társulás Tanácsát soron következő ülésén tájékoztatja. A vagyonnyilatkozatokat a Komlói
Közös Önkormányzati Hivatal személyügyi referense elzártan tárolja.

(2) bekezdéshez:
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az intézményvezetőnek az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint az esedékesség
évében június 30. napjáig kell teljesítenie.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa a módosításokkal egyben a fentiek
szerint kézfeltartással, minősített többséggel egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

30/2020. (VI.24.) sz. Tct. határozat
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, az illetékes bizottság véleményének
figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása című előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Társulás Tanácsa az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Jégl Zoltán elnök
4. sz. napirendi pont
Tájékoztató az orvosi ügyelet finanszírozásáról
Előadó: Jégl Zoltán elnök
Jégl Zoltán elnök elmondta, hogy Komló városban a háziorvosi és a gyermek háziorvosi
feladat rendelési időn kívüli ellátása központi ügyelet működtetésével biztosított. Az ügyeleti
ellátást az UNIMEDKER Kft. biztosítja a Társulás 14 településén. Hosszú ideje fennálló
probléma az ügyeleti ellátás működésében, hogy a felnőtt-ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosok nem kívánnak részt vállalni az ügyeleti feladatok ellátásában, hivatkozva arra,
hogy az ügyeleti díj összegét alacsonynak tartják. Az idei év költségvetésének készítése során
az ügyeletet érintően több egyezetést folytattunk, melyek eredményeként az ügyeleti díj
4.500-,Ft összegű emelésére került sor 2020. március 1-jétől. Az emelt ügyeleti díj Komló
Város Önkormányzata által a Társulás részére átadott működési célú pénzeszköz mértékének
emelkedését eredményezte. Megállapítható, hogy a társulás költségvetésében tervezett
21.708.284,-Ft nem nyújt fedezetet 12 hónapra. Az emelt összegű ügyeleti díj fenntartása
mellett 2020. július 1-jétől szeptember 24-ig van fedezetet az orvosi ügyelet működésére.
2020. szeptember 24-ig szükséges új döntést hozni az orvosi ügyelet további
finanszírozásáról.

Kárpáti Jenő kérdezte, hogyan történt az ügyeleti ellátás a veszélyhelyzet idején 2020.
március 16-tól június 17-ig?
Gulácsi Erika érdeklődött, hogyan került megállapításra ez az emelt ügyeleti díj? Az orvosok
javaslata alapján vagy milyen módon? A 4.500,-Ft-os emelt ügyeleti díj mögött mi áll,
részletezést kért, mivel igen magas összegről van szó.
Takács Zsolt felvetette, hogy esetleg Tánczos doktor urat nem lehetne-e meghívni e témában
a Tanács ülésére?
Jégl Zoltán közölte, hogy tekintettel arra, hogy ez csak egy tájékoztatás arról a döntésről,
amit hoztak, ezért Tánczos doktor urat nem hívták meg. Ebben a témában szeptember 24-ig
még többször kell találkozniuk az érintett 14 település polgármestereivel, így lesz lehetőség a
doktor úrral is találkozni.
Szeledi Katalin hozzáfűzte, nem ezzel a 4.500,-Ft-os összeggel van a probléma. A Tánczos
doktor úr által februárban kiküldött tájékoztatóban részletezve volt, hogy ez az összeg mit
fedez. A legnagyobb probléma az volt, hogy nem volt elég orvos, aki az ügyeletet ellássa,
ezért emelték fel 4.500,-Ft-ra. Ezért az összegért van olyan orvos a környéken, aki elvállalja
az ügyeletet. Ez egy átlag összeg. A helyi orvosok „duplán” ügyelnek, van egy felnőtt és egy
gyermek háziorvos. A felnőtt háziorvos nem vállalja a gyermekek ellátását és ez fordítva is
így van. A vidéki orvosok egyedül látják el mind a felnőtt-, mind pedig a gyermek orvosi
ügyeletet. Tehát amikor komlóiak ügyelnek, akkor két orvos bérét kell kifizetni, amikor
vidéki ügyel, akkor egy orvos bérét fizeti a Társulás. Ha egy orvos látná el a hétvégi ügyeletet
már kevesebb kiadást jelentene az orvosi ügyeleti díj kifizetése.
Jégl Zoltán elnök javasolta, zárják le a napirendet és munkaértekezlet keretében folytassák a
további egyeztetést.
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás: A Társulás Tanácsa 6 igen és 6 nem szavazattal nem fogadta el az orvosi ügyelet
finanszírozásáról szóló tájékoztatót.
Az elnök megköszönte a részvételt, az ülést 11 óra 30 perckor bezárta.
K.m.f.
Jégl Zoltán
elnök
Jegyzőkönyvet készítette:
Hermusz Ivett

