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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 06 perckor 

megnyitotta.  

 

Megállapította, hogy mind a Humánszolgáltató Bizottság, mind pedig a Pénzügyi és 

Területfejlesztési Bizottság határozatképes. 

 

A meghívó és az előterjesztések kiküldésre kerültek. 

 

Új napirendi pont felvételére tett javaslatot, 9. sz. napirendként javasolta tárgyalni a „Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásának 

megállapítása” című előterjesztést. Az előterjesztés kiküldésre került, a meghívóban azonban 

napirendi pontként nem került feltüntetésre, technikai hiba történt.   

 

Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat, melyet a Társulás Tanácsa 

kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott. 

 

1. sz. napirendi pont 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnökének megválasztása  

Előadó: Pecze Gábor alelnök 

 

Az alelnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy társulási ülésen kiosztásra került a KÖT 

képviselőinek nyilatkozata.  

Közölte, hogy született egy kezdeményezés a társulás egyes tagjai részéről, amelyben egy 

levelet juttattak el a polgármester úron keresztül Komló Város Önkormányzatához.  

Említette, hogy Polics József polgármester úr a társulási ülés előtt megkereste, mint levezető 

elnököt, hogy e napirend kapcsán szólni kíván. 

 

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte azoknak a 

tagönkormányzatok képviselőinek a támogatását, akik továbbra is személyét ajánlják a 

Társulási Tanács elnökének. Elmondta, hogy egyértelmű, hogy Komló Város Képviselő-



testülete nem fogja megváltoztatni a korábbi döntését. Nagyon sok egyeztető tárgyalást 

folytattak ebben az ügyben. Nem kíván akadálya lenni annak, hogy konszenzus alakuljon ki, 

még akkor sem, ha ez egy fura állapot. 

Kérte a jelenlévő tagönkormányzatok képviselőit, mindenki saját szabad akarata szerint 

szavazzon ebben a kérdésben. Ígérte, bárhogy is alakul, a Társulás további munkáját segíteni 

fogja, a társulási üléseken továbbra is részt kíván venni, annak érdekében, hogy még 

hatékonyabb legyen a munkavégzés.   

 

Pecze Gábor alelnök bejelentette, hogy a Társulás A Magyarország helyi önkormányzatokról 

szóló törvény értelmében elnököt választ, tekintettel arra, hogy a 2019. december 12. napján 

tartott alakuló ülésen nem sikerült az elnöki tisztség betöltéséről döntést hozni.  

Az elnökválasztással kapcsolatban a Társulás szervezeti és működési szabályzata úgy 

rendelkezik, hogy az elnököt a társulás tagjai saját köréből választja meg a ciklus idejére. Az 

elnök személyére a tagok közül bárki javaslatot tehet.  

 

Kérdezte, hogy az elnök személyére van-e javaslat? Kérte, akinek javaslata van, tegye meg.  

 

Jégl Zoltán szerint az a furcsa helyzet állt elő, hogy saját személyére kell javaslatot tennie, 

hiszen köti a testület döntése, miszerint Komló város Képviselő-testülete őt ruházta fel azzal, 

hogy a várost képviselje a Társulás Tanácsában. Közölte, javaslatát megteszi saját személyére.   

 

Pecze Gábor alelnök kérdezte, van-e más javaslat az elnöki tisztség betöltésére? 

 

További javaslat nem volt.  

 

Pecze Gábor alelnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy Jégl Zoltánnak joga van választani, 

hogy a szavazás lebonyolítása nyílt vagy zárt ülésen történjen.  

 

Jégl Zoltán úgy nyilatkozott, hogy nyilvános ülésen kerüljön a szavazás lebonyolításra, nyílt 

szavazással.  

 

Pecze Gábor alelnök közölte, hogy nyilvános ülésen és nyílt szavazással történik az elnök 

személyéről való döntés. Az elnök személyére vonatkozóan egy jelölés érkezett.  

 

Az alelnök szavazásra bocsátotta a javaslatot, - arra vonatkozóan, hogy Jégl Zoltán - Komló 

város képviseletében - töltse be a társulási tanács elnökének tisztségét – melyet a Tanács 

minősített többséggel 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:  

 

5/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnökének 

megválasztása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Társulás Tanácsa Jégl Zoltánt, Komló város delegáltját a 2019/2024-es önkormányzati ciklus 

idejére a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnökének megválasztja.  

 

Határidő: azonnal   

 

Pecze Gábor alelnök gratulált Jégl Zoltánnak az elnöki poszthoz, jó munkát kívánt. Bízik 

benne, hogy a társulás tanácsa ugyanolyan kondíciókkal, ugyanolyan elvek mentén működik 

továbbra is, ahogy eddig. 



Polics József polgármesternek megköszönte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás élén végzett munkáját és kérte, hogy a jövőben is segítse munkájukat.  

 

Jégl Zoltán megköszönte a tagönkormányzatok képviselőinek a bizalmat, személye melletti 

döntést. Reményei szerint Komló város érdekeit és a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás érdekeit képviselve a demokrácia szellemében a társulás 

tagönkormányzataival együttműködve tudnak majd a kistérség sorsáról beszélni és dönteni.  

 

 

2. sz. napirendi pont 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Előadó: Pecze Gábor 

 

Pecze Gábor alelnök elmondta, hogy a folyamatos egyeztetések zajlottak, melyek 

eredményeként szükséges a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás SZMSZ-ének 

módosítása. A módosítás lényege, hogy a Komló város polgármestere is részt vehessen 

tanácskozási joggal a társulási üléseken. Az előterjesztés mellékletét képezi az SZMSZ, 

amelynek záró rendelkezésében módosítani szükséges a hatályba lépés dátumát, értelemszerűen 

a határozat számát és a keltezést.  

Jégl Zoltán javasolja, hogy az SZMSZ. 2. sz. mellékletében kerüljön feltüntetésre a 

„tagönkormányzatok polgármesterei” mellett „a tagönkormányzatok által delegált képviselő” 

is.  

Valóban, ezt pótolni kell. Az SZMSZ mellékletében szerepel, hogy kik a megválasztott 

polgármesterek a komlói kistérségben. Most először fordult elő az, hogy van olyan település, 

akit nem polgármester képvisel, ez átvezetésre kerül az SZMSZ-ben.  

 

Jégl Zoltán javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy Ferenczy Tamás a KÖT elnöke és dr. 

Barbarics Ildikó a KÖT frakcióvezetője is tanácskozási joggal vehessen részt az üléseken.   

 

Kárpáti Jenő kérdezi, ha a tagönkormányzatok közül bármelyik delegálni kíván személyeket, 

akkor megteheti, ugye? 

 

Pecze Gábor alelnök elmondta, hogy ez úgy lehetséges, ha a Társulás Tanácsa elé terjesztik 

az erre vonatkozó kérelmet, amely szavazásra lesz bocsátva. 

 

További kérdés, észrevétel nem volt.  

 

Pecze Gábor alelnök szavazásra bocsátotta Jégl Zoltán módosító javaslatát. 

  

A Pénzügyi Bizottság és Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 

elfogadta a javaslatot.  

 

 

Az alelnök szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, arra vonatkozóan, hogy az SZMSZ 

mellékletében, a táblázatban kerüljön feltüntetésre a delegált tag neve is. A Tanács a módosító 

javaslatot minősített többséggel egyhangúan elfogadott. 

 



Az alelnök szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot, melyet a Tanács 

kézfeltartással - 20 igen és 1 tartózkodás mellett - minősített többséggel elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

6/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta 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: azonnal 

Felelős: Szeledi Katalin alelnök 

    Pecze Gábor alelnök  

 

 

3. sz. napirendi pont 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés 

módosításának határozat tervezete 

 

Előadó: Pecze Gábor  

 

Pecze Gábor alelnök ismertette Kiss Béláné által készített előterjesztést. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

                                  

Az alelnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 

minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

7/2020. (II.14.) 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                                      1 107 995 560,- Ft-ban, 

 

Ebből: 

            működési célú                                1 032 358 099,- Ft, 

     felhalmozási célú                                75 637 461,- Ft .  

  

az összes kiadást                                          1 107 995 560,- Ft-ban  

 

állapítja meg.  

 



  Ebből: 

 

A működési célú kiadásokat                       1 032 358 099,- Ft-ban, 

( II. számú melléklet)  

 

 - személyi juttatások                                  401 377 124,- Ft-ban 

      - a munkaadókat terhelő járulékokat       80 843 487,- Ft-ban, 

      - a dologi kiadások                                    165 584 307,- Ft-ban,   

      - az egyéb működési célú kiadásokat    374 053 181,-Ft-ban, 

      - az ellátottak pénzbeli juttatásait             10 500 000,- Ft-ban, 

 

A felhalmozási kiadásokat                               75 637 461,- Ft-ban 

(III. számú melléklet) 

                  -a beruházási kiadásokat                         18 261 431,- Ft-ban, 

                  -a felújításokat                                            52 876 030,- Ft-ban, 

                  - az egyéb felhalmozási célú kiad.            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.  

 

     Határidő: értelem szerint 

 

     Felelős: Szeledi Katalin alelnök 

         Tagönkormányzatok polgármesterei 

                    Intézmények vezetői 

 

4. sz. napirendi pont 

 

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetés határozat 

tervezete 

 

Előadó: Pecze Gábor 

Pecze Gábor elmondta, hogy korábban egy informális ülés keretei között minden településre 

vonatkozóan egyeztetve lett, megbeszélték a költségvetést és akkor azt minden település 

képviselője elfogadta. Kérdezte Kiss Bélánét, van-e valami kiegészítése ezzel kapcsolatban? 

 



Kiss Béláné közölte, hogy gyakorlatilag nincs kiegészíteni valója, illetve egyeztetett a 

pénzügyes kollegákkal is, saját költségvetésükbe beállították a társulás számait.  

 

Szeledi Katalin alelnök asszony jelezte, hogy egy kiegészíteni valója lenne a komlói háziorvosi 

ügyelettel kapcsolatban. Elmondta, hogy ez ügyben is történtek egyeztetések, ahol a 

szolgáltatónak többletigénye keletkezett, véleménye szerint a számukra megszavazott összeg, 

kevés lesz ahhoz, hogy a komlói ügyelet megfelelő színvonalon, illetve egyáltalán fenntartható 

legyen. Mivel a társulás ennél magasabb összeget nem tud erre szánni, függetlenül attól, hogy 

az ügyelet mindenki számára fontos. Jelenleg 5,5 millió forint szerepel az előterjesztésben, de 

ezzel kapcsolatban még biztos lesznek tárgyalások a szolgáltatást ellátó céggel és a 

háziorvosokkal, valamint arra kéri Komló városát, hogy ezt a döntését vizsgálja felül, hiszen ez 

leginkább az ő hatáskörük és részükről jelent nagyobb pénzügyi hozzájárulást.  

Hozzátette, ők támogatják az újratárgyalást és amennyiben szükség lesz rá, azt a továbbiakban 

módosításként kell kezelni a költségvetésben, mert ezt a Komlói Kistérségi Többcélú 

Önkormányzati Társulás finanszírozza. 

 

Polics József alelnökasszony kiegészítéséhez hozzászólva, megjegyezte, hogy azóta több 

egyeztetés is történt a szolgáltatóval, kormánymegbízott úrral és a tisztánlátás érdekében 

szeretne külön egyeztetni a Tisztiorvosi Szolgálattal is. Reméli, kompromisszumra tudnak jutni 

az érintettekkel, de addig javasolja, hogy a költségvetésbe szereplő összeg kerüljön elfogadásra. 

 

Jégl Zoltán szintén azon az állásponton volt, hogy ez ügyben még egyeztetéseket kell folytatni, 

valamint, hogy a Társulási Tanács által elfogadott 22 millió forint körüli összegből, és ebből 

Komló városára jutó 12 millió forintból esetleg le lehessen még faragni.  

 

Pecze Gábor elmondta, hogy minősített szavazás fog következni és kérte, aki a 2020. évi 

költségvetés határozati javaslatot elfogadja az kézfeltartással jelezze.  

 

További kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 

minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat 
Általános határozatok 

 

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 2020. évi bevételei és kiadásai: 

 

3.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi 

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

 

 

az összes bevételt                                       1 065 404 036,- Ft-ban, 

 ebből működési célú                         1 010 761 110,- Ft, 

           felhalmozási célú                         54 642 926,- Ft. 
 

 

az összes kiadást                                         1 063 396 036,- Ft-ban  

állapítja meg.  

 

Ebből: 

 

A működési célú kiadásokat             1 010 761 110,-Ft-ban, 

( II. számú melléklet) 

 - a személyi juttatásokat                      423 067 788,- Ft-ban, 

 - a munkaadókat terhelő járulékokat     75 912 259,- Ft-ban, 

 - a dologi kiadásokat                            146 970 847,- Ft-ban           

       - az egyéb működési célú kiadásokat 364 810 216,- Ft-ban, 

        

A felhalmozási kiadásokat                         54 642 926,-Ft-ban, 

(III. számú melléklet) 

      - a beruházásokat:                                     469 530,- Ft-ban, 

      - a felújításokat:                                    51 673 396,- Ft-ban, 

      -  az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2 500 000,- 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 Szolgálat álláshelyeinek száma:                            37,5 fő 

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

 

4.   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.  

 

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 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 

Társulásnak. 

 

10. 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. 

 

11. A Társulás 2020. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 

 

12. A Társulás 2020. évi tagdíjbevételének kormányzati funkciónként és településenként 

tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.  

 

13. A Társulás 2020. évi gyepmesteri díj bevételének kormányzati funkciónként, és 

településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be. 

 

14. A Társulás 2020. évi házi orvosi ügyelet bevételének településenkénti és kormányzati 

funkciónkénti tervezett összegét a XIII. számú melléklet tükrözi. 

 

15. A Társulás 2020. 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 2020. 

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 2020. január 1.-én összesen 119,5 fő. 

 

 



17. A Társulás több éves kihatással járó feladatra előirányzatokat nem tervezett.  

 

18. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2020. 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 2020. 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 

2020. évi költségvetéseikben megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2020. 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 2020. költségvetési évben, 317 500,- Ft/hó. 

  

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

feladatait Komló Város Önkormányzatán keresztül biztosítja. A Társulás, a 

tagdíjbevételéből 8 666 500,- Ft-ot a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város 



Önkormányzat számlájára átutal. A tagdíjbevétel felhasználásáról Komló Város 

Önkormányzata a Társulás felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

 

28. A Társulás Tanácsa a gyepmesteri feladatokat Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokság intézményen keresztül biztosítja. A Társulás, a települések által 

számlájára teljesített gyepmesteri díjat, és az állati tetemek tárolására alkalmas hűtőkamra 

kialakításához teljesített összegeket a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város 

Önkormányzat Városgondnokság számlájára átutalja. 

 

29. 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 2020. február 29-ig történik. 

 

30.  A 2020. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények 

működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben 

a költségvetés elfogadását követően, 2020. év második hónapjában, azt követően havonta 

teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi 

számlájára. A 2020. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás 

működésének zavartalan ellátása érdekében a 2020. január, február hónapokban esedékes 

személyi juttatásokat, és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, 

egyeztetés után pénzügyileg teljesíti. 

 

31. A 2019. évi várható maradvány fedezetet képez a 2020. évi tervezett működési és 

felhalmozási hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2019. évi 

beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2019. évi maradvány tervezett összege 

pontosításra kerül. 

 

32.   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. 

 

33. 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. 

 

34. A Társulás Elnöke a Társulás Tanácsának utólagos tájékoztatása mellett a 2011. évi 

CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 42. §-ban meghatározott 

ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a Társulás Tanácsának hatáskörébe 

tartozó ügyekben. 

 

Határidő: értelem szerint. 

 

Felelős: Szeledi Katalin alelnök 

              Tagönkormányzatok polgármesterei 

        Intézményvezetők 



5. sz. napirendi pont 

A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása 

 

Előadó: Pecze Gábor 

 

Pecze Gábor elmondta, hogy a szociális intézményi térítési díjak 2020. március első napjától 

módosulni fognak az előterjesztésben jelzettek szerint. Módosítani szükséges az előterjesztés 

8. oldalán található hajléktalanok ellátása táblázat első sorának 3. oszlopában szereplő 3600 Ft- 

ot 4200 Ft – ra.  

 

Kiss Béláné hozzáfűzte, hogy az intézményi térítési díj az a plafon, amit el lehet kérni az 

ellátottaktól, azonban a szolgáltató központ vezetője az ellátottak jövedelmi viszonyait 

figyelembe véve határozza meg a személyi térítési díjat, amit nekik fizetniük kell. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság és a Humánszolgáltató Bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Az alelnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

9/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa – az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével megtárgyalta 

szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítását és 2020. március 01-től a Térségi 

Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményben az intézményi és személyi térítési díjakat 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

I. A 2020. március 01-től érvényes intézményi térítési díjakról 

 

Szociális ellátás Intézményi térítési díj Intézményi térítési d 

1. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza 

az általános forgalmi adót) kiszállítás 

nélkül        

910,- Ft/fő/nap 
 

2. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza 

az általános forgalmi adót) kiszállítással      
960.- Ft/fő/nap 

 

3. Nappali ellátás        2 210.- Ft/fő/nap 
 

4.Demens ellátás étkezés nélkül  4 900.-Ft/fő/nap 
 

5.Demens ellátás étkezéssel  5 810.-Ft/fő/nap 
 

6. Hajléktalanok ellátása 4 315.- Ft/fő/nap 
 

 -1 hónapra jutó intézményi térítési díj                                           129 450,- Ft/hó 
 



7. Házi segítségnyújtás 

                 1 675,- Ft/fő/óra, ebből: 

• Szociális segítés:          250,- Ft/fő/óra 

• Személyes gondozás:  1 425,- Ft/fő/óra 

 

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 335,- 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 2020. 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 
240,- Ft/nap 190,- Ft/nap 

31.351,- Ft -42.750,- Ft jövedelem között 300,- Ft/nap 250,- Ft/nap 

42.751,- Ft -71.250,- Ft jövedelem között 360,- Ft/nap 310,- Ft/nap 

71.251,- Ft - 99.750,- Ft jövedelem között 460,- Ft/nap 410,- Ft/nap 

99.751,- Ft -128.250,- Ft jövedelem között 590,- Ft/nap 540,- Ft/nap 

128.251,- Ft -156.750,- Ft jövedelem között 690,- Ft/nap 640, Ft/nap 

156.751,- Ft  - 181.000,- Ft jövedelem között 720,- Ft/nap 670,- Ft/nap 

181.001,- Ft jövedelem fölött 760,- Ft/nap 710,- 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 60,- Ft/nap 

70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között 90,- Ft/nap 

85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 180,- Ft/nap 

100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között 210,- Ft/nap 

135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között 240,- Ft/nap 

150. 001,- Ft – 170.000,- Ft jövedelem között 270,- Ft/nap 

171.000,- Ft – 185.000,- Ft jövedelem között 290,- Ft/nap 

185.001,- Ft jövedelem fölött 320,- 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 

 

140,- Ft/nap 4.200,- Ft/hó 

30.001,- Ft – 55.000,- Ft  

jövedelem között 

280,- Ft/nap 8.400,- Ft/hó 

55.001,- Ft – 65.000,- Ft 

 jövedelem között 

400,- Ft/nap 12.000,- Ft/hó 

65.001,- Ft – 75.000,- Ft  

jövedelem között 

450,- Ft/nap 13.500,- Ft/hó 

75.001,- Ft – 85.000,- Ft 

jövedelem között 

620,- Ft/nap 18.600,- Ft/hó 

85.001,- Ft – 95.000,- Ft 

jövedelem között 

870,- Ft/nap 26.100,- Ft/hó 

95. 001,- Ft  jövedelem fölött 

 

1.050,- Ft/nap 31. 500 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 
120,- Ft/óra 100,- Ft/óra 

56.001,- Ft - 75.000,- Ft 

jövedelem között 160,- Ft/óra 130,- Ft/óra 

75.001,- Ft - 105.000,- Ft 

jövedelem között 230,- Ft/óra 180,- Ft/óra 

105.001,- Ft - 135.000,- Ft 

jövedelem között 260,- Ft/óra 220,- Ft/óra 

135.001,- Ft - 150.000,- Ft 

jövedelem között 350,- Ft/óra 250- Ft/óra 



150.001,- Ft - 170.000,- Ft 

jövedelem között 470,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

170.001,- Ft - 185.000,- Ft  

jövedelem között 600,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

185.001,- Ft  

jövedelem fölött 650,- Ft/óra 250,- 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: 2020. március 01. 

Felelős: Szeledi Katalin és Pecze Gábor alelnökök, 

              a települések jegyzői, 

              Bóna Bernadett a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  

 vezetője 

 

6. sz.  napirendi pont 

 

A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása 

 

Előadó: Pecze Gábor 

 

Pecze Gábor alelnök elmondta, hogy a bölcsődei térítési díjak szintén 2020. március 1-től 

fognak módosulni a jelzettek szerint. Kiegészíteni szükséges a határozati javaslat táblázatának 

intézményi térítési díj oszlopa, a gondozási díjként feltüntetett 150/fő/nap ÁFA mentes 

szövegrésszel. 

Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt. 

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság és a Humánszolgáltató Bizottság a módosításokkal 

együtt a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  

 



Az alelnök szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot, melyet a Tanács 

kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

10/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa – a Bizottságok javaslatainak figyelembevételével megtárgyalta a 

bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítását és 2020. március 01-től a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézményben az intézményi 

térítési díjakat és a szolgáltatási önköltséget az alábbiak szerint határozatban állapítja meg: 

 

 

Határidő: 2020. március 01. 

Felelős: Szeledi Katalin alelnök, 

              a települések jegyzői, 

              Fehérné Potkovácz Anikó intézményvezető 

 

7. sz. napirendi pont 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati társulás meghatározott 

tagönkormányzatai és intézményei számítástechnikai eszközeinek karbantartásával 

rendszereinek üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása 

 

Előadó: Pecze Gábor  

Pecze Gábor elmondta, hogy az informatikai feladatok nagymértékű megnövekedése végett, 

egyszerű beszerzési eljárás keretében négy vállalkozó ajánlattételi felkérésére kerül sor a 

számítástechnikai eszközök karbantartásával, rendszereinek üzemeltetésével kapcsolatosan. 

 

dr. Vaskó Ernő elmondta, hogy felülvizsgálták az ezzel kapcsolatos szerződéseket, amiket 

eddig munkaszervezetként a hivatal kötött és a tagdíjból lettek finanszírozva a díjak. Korábban 

erre nem volt beszerzési eljárás, mert nem kötelező, de úgy gondolják, ez lenne a legtisztább 

dolog. Azt javasolta, hogy elsősorban helyi illetve környékbeli vállalkozókat kérjenek fel 

ajánlattételre, akik közül remélhetően kikerül majd az a vállalkozó, akivel hosszú távú 

együttműködés tud a későbbiekben kialakulni. 

 

Pecze Gábor szavazást kezdeményezett arra vonatkozóan, hogy az előterjesztésben javasolt 

négy tagú bíráló bizottság helyett, három tagú bizottságot jelöljenek ki. Kéri, hogy aki ezzel 

egyetért kézfeltartással jelezze. 

Ellátás megnevezése Szolgáltatási 

önköltség 

(tartalmazza az 

ÁFÁ-t Ft/fő/nap) 

Intézményi térítési díj 

 

Bölcsődei gondozás: 

✓ gondozási díj: 

 

 

2 655,- 

✓ gondozási díj:150,-Ft/fő/nap 

(ÁFA mentes) 

 

✓ Bölcsődei étkeztetés 

térítési díja (reggeli, 

tízórai, ebéd, uzsonna) 

1 560,- 

✓ Normál 100 %: bruttó 545,-

Ft/nap 

✓ Diétás 100 %: bruttó720,- Ft/nap 

✓ Alkalmazott ebéd: bruttó 480,- 

Ft/nap 



Az erre vonatkozó módosítást a tanács egyhangúlag elfogadta. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Társulási Tanács a bírálói bizottság posztjára Jégl Zoltánt, Weisz Kornéliát és Szeledi 

Katalint javasolta.  

 

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság és a Humánszolgáltató Bizottság a módosított 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  

 

Az alelnök szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot, melyet a Tanács 

kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

11/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa a társulás beszerzési szabályzatában foglaltak alapján „A Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai (Magyarhertelend, Bodolyabér, 

Magyarszék, Mecsekpölöske, Liget, Oroszló, Egyházaskozár, Bikal, Hegyhátmaróc, Kárász, 

Köblény, Magyaregregy, Szalatnak, Szárász, Tófű, Máza, Szászvár, Vékény, Hosszúhetény), a 

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat telephelyein működő számítástechnikai eszközök karbantartásával, 

rendszereinek üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú beszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

 

1. A Társulás tanácsa jóváhagyja, hogy a Társulás az alábbi gazdasági szereplőket kérje 

fel ajánlattételre: 

1. Vágó Rafael András egyéni vállalkozó (7300  Komló, Eötvös L. u. 2.) 

2. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi u. 10.) 

3. CP Info Tech Bt. (7300. Komló, Mecsekfalu utca 5.)  

4. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 

 

Határidő: 2020. február 14. 

Felelős:    Jégl Zoltán elnök 
 

2. A Társulás Tanácsa a beérkezett ajánlatok értékelésére az alábbi bíráló bizottságot 

hozza létre:   

 

 Jégl Zoltán  

 Weisz Kornélia 

 Szeledi Katalin 

A bíráló bizottság a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a beszerzési 

eljárás nyertesének állapítja meg.  
 

3. A Társulás Tanácsa felhatalmazza Jégl Zoltán elnököt, hogy a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevővel a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 

szerződést aláírja.  

 

      Határidő: 2020. március 1.         

      Felelős: Jégl Zoltán elnök 



8. sz. napirendi pont 

 

EFOP –2.2.3–17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség 

megelőlegezése 

 

Előadó: Pecze Gábor 

 

Pecze Gábor elmondta, hogy az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosító számú pályázatról van 

szó. Az előző Társulási Tanács ülésen módosítva lett az alapító okirat, oly módon, hogy más 

helyre került a Hajléktalan Szálló a felújítások miatt. Gyakorlatilag ugyanez a felújítási 

folyamat indokolja ezt a napirendi pontot. A megelőlegezés kapcsán ez elsősorban Komló 

várost érinti, nyilván mikor a pályázati összeg kifizetésre kerül akkor fogja ezt rendezni a 

Társulás és a komlói önkormányzat egymás között. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Az alelnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

12/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, a Pénzügyi és Területfejlesztési 

Bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezése tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Társulási Tanács utólag jóváhagyja Komló Város Önkormányzat részéről az 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 számú pályázat építési beruházásához kapcsolódó 

bruttó 2.008.000, - Ft fejlesztési költség biztosítását többlet fejlesztési finanszírozás 

formájában. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeledi Katalin alelnök; Pecze Gábor alelnök 

 

2. A Társulási Tanács jóváhagyja a tartalék keret felszabadítását, illetve a költségvetési sorokon 

lévő maradvány értékek átcsoportosítását, majd a támogatás folyósítását követően a bruttó 

2.008.000, - Ft összeg visszapótlásáról gondoskodik. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Szeledi Katalin alelnök; Pecze Gábor alelnök 

 

3. A Társulási Tanács utólag jóváhagyja a megelőlegezésről és annak feltételeiről szóló 

megállapodás aláírását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeledi Katalin alelnök 

    Pecze Gábor alelnök 

 



9. sz. napirendi pont 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2020. évi nyári 

zárva tartása 

 

Előadó: Pecze Gábor 

 

Pecze Gábor elmondta, hogy ez a napirendi pont utólag lett napirendre véve, az előterjesztést 

mindenki megkapta, de a meghívón 9. napirendi pontként nem lett feltüntetve. Hozzátette, a 

Társulási Tanács minden évben jóváhagyja a bölcsőde zárva tartását, melynek ideje alatt a 

takarítást végzik, ebben az évben ez 2020. július 13- tól augusztus 7.-éig tart. 

 

 A Humánszolgáltató Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Az alelnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

13/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat 

A Társulás Tanácsa – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásának megállapítása 

tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

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

Bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartási idejét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

- takarítási szünet első munkanapja: 2020. július 13. (hétfő) 

- takarítási szünet utolsó munkanapja: 2020. augusztus 7. (péntek) 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Fehérné Potkovácz Anikó intézményvezető 

 

10. sz. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

Pecze Gábor megköszönte a hivatali apparátus munkáját, amivel a 2020. évi költségvetést 

illetve a 2019. év lezárásával kapcsolatos dolgokat előkészítette, elkészítette. 

Szeledi Katalin elmondta, arról értesült, hogy rajta kívül többen is kaptak telefonos 

megkeresést EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban, arra 

vonatkozóan, hogy küldjenek a hivatalok részéről, képzésben részt vevő személyeket. 

Véleménye szerint a probléma ezzel kapcsolatban az, hogy a kisebb Önkormányzatoknál 

nincsen olyan személy, akit nélkülözni tudnának. 

Kéri, hogy azok az önkormányzatok, akik nagyobb támogatást kapnak, vállaljanak nagyobb 

részt a képzésben is.  

 

Marcsekné Zag Bernadett elmondása szerint korábban húsz fő, jelenleg pedig harminc 

munkatárs vesz részt ezen a pályázaton és nem tud több személyt biztosítani. Azt kéri a többi 



önkormányzattól, mivel egy napos tanfolyamról van szó, akár csak egy-egy személlyel is, de 

vegyenek részt a képzésen, annak érdekében, hogy a pályázat megvalósulhasson. 

 

Weisz Kornélia elmondta, hogy mivel három képzés van folyamatban és nincs tematikájuk 

számára átláthatatlan, hogy melyik képzésre milyen kompetenciákkal rendelkező személyt 

lehetne küldeni. Azt szeretné kérni, hogy küldjék el részére a három képzést tartalmazó 

részletes tudnivalókat és tematikát, ami alapján könnyebben ki lehetne választani a megfelelő 

személyeket. 

 

Polics József elmondta, hogy Komló Város Önkormányzata eddig is megtett mindent a 

pályázati előírásoknak megfelelően és kérte a többi önkormányzatot, ők is tegyenek meg 

mindent annak érdekében, hogy megvalósulhasson a pályázat. Azt, hogy ez nem lesz könnyű 

ezt már az elején is tudták, de ez már az utolsó indikátor, amit teljesíteni kell. 

 

Pecze Gábor hozzáfűzte, igyekezni fognak, ha megkapják a képzésekről szóló összefoglaló e-

mailt annak érdekében, hogy összejöjjön a létszám. 

 

Szeledi Katalin elmondta, hogy a Baranya Megyei TÖOSZ elnöksége összeült és az 

egyeztetések során megállapítást nyert, hogy Baranya megye nehéz helyzetben van az 

érdekképviselet terén. Felkérte Polics József polgármester, hogy ismertesse a kezdeményezést. 

 

Polics József elmondta, hogy több polgármester is képviseltette magát az ülésen, ahol 

megalakult az úgynevezett Polgármesterek Klubja. A cél az lenne, hogy minél több település 

csatlakozzon Dicső László polgármester kezdeményezéséhez. A pontos működési rendszer 

még nem körvonalazódott, de márciusban megrendezésre kerül egy újabb ülés 

Kozármislenyben, ahol remények szerint pontosításra kerülnek a működési feltételek.  

Valójában a Polgármesterek Klubjának az lenne a célja, hogy különböző problémákhoz 

igazodóan munkacsoportokat állítanának fel annak érdekében, hogy Baranya megye 

lemaradásait orvosolni lehessen.  

 

Szeledi Katalin hozzátette, ő már megkapta a tájékoztatót, amit mindenkinek el fog küldeni e-

mailben, ahol szerepelni fog egy link, melyen jelentkezni lehet majd a Polgármesterek Klubjára, 

ahol polgármesterek jelentkezését várják. Továbbá várják olyan személyek jelentkezését is akik 

aktív részt tudnának vállalni a munkacsoportok munkájában. 

 

Takács Zsolt elmondta, hogy szintén részt vett az előző megbeszéléseken és szeretné jelezni, 

hogy nem egy sokadik szövetséget szerettek volna létrehozni. A szövetség létrehozásának célja 

Baranya megye érdekeinek képviselete közös összefogással. 

 

Kiss Béláné Az EFOP pályázattal kapcsolatban szeretné ismertetni, hogy az elszámolással 

kapcsolatban valamennyi konzorcium számára kiküldésre került egy táblázat, aminek első sora 

a költségvetést tartalmazza, a következő sor pedig azokat a kifizetési kérelmeket, amiket 

beadtak elszámolásra. A táblázat utolsó sora tartalmaz olyan konzorciumokat, ahol 0 Ft. - 

szerepel kiadásként, ezzel az összeggel kapcsolatban szeretne mindenkitől pontos visszajelzést 

kapni. Ez azért fontos, mert júniusban beadtak egy változás bejelentést, aminek az elbírálása a 

mai napig nem történt meg, ezért elég nehéz követni, hogy az egyes konzorciumokkal 

kapcsolatban milyen tényleges kiadások valósulnak meg, hiszen az elköltött összegről nem 

történt elszámolás. A pályázat kiírója számára úgy tűnhet, hogy az egyes konzorciumoknak 

még sok pénz áll a rendelkezésére, azonban már lehet, hogy teljesítettek az adott soron, viszont 

nem tudnak elszámolni vele, mivel nem történtek meg a változás bejelentések.  



Végezetül szeretné megköszönni, hogy a költségvetés elfogadásra került.  

 

További hozzászólás nem volt. 

 

Pecze Gábor alelnök megköszönte a részvételt és az ülést 11 óra 11 perckor lezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Komárominé Czellár Zsanett                                                                  Pecze Gábor  

        jegyzőkönyvvezető                                                                                alelnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


