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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2021. szeptember 30-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Jégl Zoltán elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit. A jelenléti ívből 
megállapította, hogy a Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv hangfelvétellel kerül rögzítésre. 
Az ülést 10 óra 02 perckor megnyitotta.  
 
A meghívó és az előterjesztés kiküldésre került. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Társulás Tanácsa kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirendi pont 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének 
módosítása 
Előadó: Jégl Zoltán elnök 
 
Jégl Zoltán: Az előterjesztést Kiss Béláné Valika, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 
készítette, aki betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen. A költségvetés módosítására 
több okból került sor, többek közt azért, mivel a Bölcsőde és a Komlói Integrált Szociális 
Szolgáltató Központ tekintetében 3.317.827,-Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.  A 
mellékletekből megállapítható, hogy a bevétel megegyezik a kiadásokkal. A költségvetésben 
engedélyezett álláshelyeink száma 120,5 fő. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.   
 
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
22/2021. (VIII.30.) sz. Tct. határozat 

A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében - a Humánszolgáltató bizottság, valamint a 
Pénzügyi és területfejlesztési bizottság véleményeinek figyelembevételével megtárgyalta a 



„Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének 
módosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi módosított bevételei és 
kiadásai: 
 

1.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi 
módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet): 

 
az összes bevételt                                      1 101 161 810,- Ft-ban, 
 
Ebből: 
            működési célú                                1 097 395 047,- Ft, 
     felhalmozási célú                                  3 766 763,- Ft .  
  
 
az összes kiadást                                          1 101 161 810,- Ft-ban  
 
állapítja meg.  
 

  Ebből: 
 
A működési célú kiadásokat                      1 095 395 047,- Ft-ban, 
(II. számú melléklet)  
 
 - személyi juttatások                                    434 858 824,- Ft-ban 
      - a munkaadókat terhelő járulékokat         67 246 838,- Ft-ban, 
      - a dologi kiadások                                      148 243 902,- Ft-ban,   
      - az egyéb működési célú kiadásokat      445 995 483,- Ft-ban, 
      - az ellátottak juttatásait                                 1 050 000,- Ft-ban  
állapítja meg. 
       
A felhalmozási kiadásokat                                   3 766 763,- Ft-ban 
(III. számú melléklet) 

                  -a beruházási kiadásokat                                  842 530,- Ft-ban, 
                  -a felújításokat                                                 2 024 233,- Ft-ban, 
                  - az egyéb felhalmozási célú kiad.                  900 000,- Ft-ban 
 
  állapítja meg. 
 
A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 120,5 fő (VI. számú melléklet). 
 
  Ebből:  



- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:                     
65,0 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 2021. 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 2021. 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 2021. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú 

melléklet, a 2021. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú 
melléklet tükrözi. 

 
9. A Társulás 2021. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 

 
10. A Társulás 2021. 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 2021. 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 120,5 fő. 
 

12. A Társulás 2021. évre vállalt Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 
bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be. 
 

13. A Társulás és a gazdálkodási körébe integrált intézmények előirányzatainak rovatrend 
szerinti megoszlását a XV. számú melléklet tükrözi. 
 

14.  A Társulás és a fenntartott intézményei 2021. évi módosított előirányzatainak rovatok 
szerinti megoszlását a XVI. számú melléklet tartalmazza. 
 

Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Jégl Zoltán elnök 
     Tagönkormányzatok polgármesterei 
                Intézmények vezetői 

 
2. sz. napirendi pont 

 
Egyebek: 
 
Szeledi Katalin kérdezte, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban benyújtásra került-e a 
rendkívüli támogatási igény?  
 
Polics József tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a REKI benyújtásra 
került. A Belügyminiszterrel egyeztetett, ígéretet kapott arra, hogy az év végén, december 
környékén folyósításra került a támogatási összeg, amely havi 8 millió párszázezer forintot 
jelent.  
Elmondta, hogy Hajdú-Bihar megyében elindult egy olyan kísérlet, hogy a mentőszolgálat 
látja el az ügyeleti tevékenységet. Ennek a tapasztalatai alapján dől el, hogy történik-e 
változás. Ezzel kapcsolatban dr. Tánczos Frigyessel is egyeztetett, ezzel kapcsolatos aggályait 
írja le, de eddig még nem kapott semmiféle tájékoztatást.  
 
Jégl Zoltán örömmel tájékoztatta a megjelenteket, hogy Komló város egy újabb 
mentőautóval gyarapodott. 
 
Szeledi Katalin a vízművek államosításával kapcsolatban érdeklődött. 
 
Polics József elmondta, hogy az önkormányzati kötelezettség átadható az állam részére, ez a 
döntés az önkormányzatok kezében van, a jogszabály ilyen irányban lett módosítva. Jelenleg 
a Baranyavíz Zrt. működőképessége biztosított azáltal is, hogy tavaly 150-160 milliós direkt 
kormányzati támogatást kapott a Komló város Önkormányzaton keresztül ment. Az 
alapdolgokban továbbra is fennáll a forráshiány, melyet elsősorban az elöregedett rendszerek 
meghibásodásának javítása okoz. Komló Város Önkormányzatnak 80%-ban hozzá kell 
járulnia – mivel ilyen részben tulajdonos - a kistérség tagönkormányzatainak vízművel 



kapcsolatos felújításaihoz, kiadásaihoz, és a tagönkormányzatok éves eszközhasználati 
díjaiból ez nem fedezhető. Ezek problémát jelentenek. A 2021-27-es európai uniós 
költségvetésbe megpróbált beletenni egy ún. „azbesztmentesítési programot”, amely sajnos 
nem jelent meg ebben a költségvetésben. Megemlítette, hogy kiírásra került egy KEHOP-os 
pályázat, melyben lehet pályázni kistérségi rendszerek felújítására, ez ügyben egyeztetésekre 
van szükség a tagönkormányzatokkal, hiszen egy rendszeren vannak.  
 
Vargáné Szabó Gabriella említést tett arról, hogy a kutak tulajdonviszonyai sincsenek 
rendben.  
 
Polics József közölte, hogy a tulajdonviszonyok rendben vannak, azok el lettek osztva annak 
idején arányosan, utána kell nézni az önkormányzati vagyonleltárban.  
 
Jégl Zoltán tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (a továbbiakban: Hatóság) a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Komló Térségi Integrált Szociális 
Szolgáltató Központ és a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása hatósági ellenőrzését elvégezte. 
A Hatóság jegyzőkönyveiben tájékoztatta a Fenntartót arról, hogy a dolgozó munkaköri 
leírása tartalmazza, hogy a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott 
személy, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki 
és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt – illetve annak megszűnésétől számított egy 
évig – nem köthet. A munkaköri leírás ezen részét aktualizálni szükséges a jelenleg hatályos 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint, melyről Bóna 
Bernadett, mint a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője 
gondoskodik.    
 
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézményben elvégzett hatósági ellenőrzés során készült 
jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy az SzCsM rendelet által előírt személyi 
feltételeknek az engedélyes (Hajléktalanok Átmeneti Szállása) nem felel meg, tekintettel arra, 
hogy 1,5 fő szociális munkatárs kinevezése szükséges, valamint az intézményvezető 
végzettsége nem megfelelő a vezetői munkakör betöltéséhez, egyúttal a hatósági ellenőrzésre 
megküldött dokumentumok alapján nem volt megfelelően áttekinthető a személyi feltétel.  
Bóna Bernadett tájékoztatott arról, hogy a szükséges dokumentumokat megküldte a Hatóság 
részére 2021. szeptember 24. napján.  
 
Más kérdés, észrevétel, hozzászólás az egyebek napirendi pontban nem volt.  
 
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a következő ülésre előreláthatólag november első 
hetében kerül sor, majd megköszönte a részvételt és az ülést 10 óra 29 perckor bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
                                                                                   Jégl Zoltán 

                                                                                     elnök 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
Hermusz Ivett 


