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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2021. november 25-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Jégl Zoltán elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, továbbá a meghívott 
vendégeket. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv 
hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 10 óra 04 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 
 
Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. I-III. negyedévi 
költségvetésének alakulásáról  
Előadó: Jégl Zoltán elnök 
 
Jégl Zoltán: Javaslom, hogy a Humán bizottság vegye fel napirendre ezt a napirendi pontot 
is, mivel a Pénzügyi bizottság nem határozatképes. Aki ezzel a javaslattal egyetért, az jelezze 
kézfelemeléssel. 
 
A Társulás Tanácsa a javaslatot kézfelemeléssel, egyhangúlag elfogadta. 
 
Jégl Zoltán: Köszöntöm az előterjesztés készítőjét, Kiss Bélánét, a Gazdasági Ellátó 
Szervezet vezetőjét. Van-e valami kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Kiss Béláné: Az előterjesztés kisebb pontosításra szorul. 
 
Jégl Zoltán: Az előterjesztés első oldalának középső része szorul pontosításra: „Az 
intézmények és a Társulásba integrálódó önkormányzatok érdeke a pozitív maradvány 
képződése, mert fedezetet jelenthet a 2021. évi kiadásokra”, pontosítás szükséges a 2021. 
helyett 2022. a helyes; az 1.) határozati pont végén „amely arányosan csökkenti a 2021. évi 
önkormányzati hozzájárulás mértékét” szintén a 2021. helyett 2022. évi értelemszerűen; és 
alatta 2.) határozati pontban szintén „kötelezettségek összegeit 2021. 12.20.-ig rendezzék” 
2021. helyett 2022. a helyes.  Ezeket módosítani szükséges.  



Kiss Béláné: Csak annyi kiegészítésem volna, hogy a 2. sz. mellékletben leírtuk azt, hogy 
kinek, mennyi még a kötelezettsége a társulás és az intézmények felé 2021. december 31-ig. 
Van olyan tagönkormányzat, aki abból már fizetett, értelemszerűen azzal csökkentve lenne jó 
ezt a tartozást rendezni ezév december végéig, ha lehetséges 20-ig utalni, hogy tudjunk 
kalkulálni az év végével. 
 
Jégl Zoltán: Az előterjesztésben olvasható, hogy a tényleges teljesítés mellett fontos azt is 
vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló előirányzat maradvány milyen mértékben nyújt fedezetet 
az év végi tervezett kiadásokra; illetve itt a számítások szerint elképzelhető, hogy az előző 
évekhez hasonlóan pozitív maradvánnyal számolhatunk. Fontos megállapítani, hogy az I-III. 
negyedévi fizetési kötelezettségüket az önkormányzatok teljesítették, ezt köszönjük. Az utolsó 
oszlopban található összegeket szükséges majd teljesíteni az év végéig. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással 
jelezze.   
 
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással, egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
23/2021. (XI.25.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2021. I-III. negyedév költségvetésének teljesítéséről készült tájékoztatót, és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1.  A Társulás Tanácsa, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. I-III. 

negyedévi költségvetésének teljesítéséről készült tájékoztatót annak mellékleteivel 
együtt elfogadja azzal, hogy a várható pozitív maradványt a Társulás, a 2022. évi 
költségvetés forrásául használja fel, amely arányosan csökkenti a 2022. évi 
önkormányzati hozzájárulás mértékét. 
 

2.  A Társulás Tanácsa felkéri valamennyi önkormányzat polgármesterét, hogy a II. számú 
melléklet utolsó oszlopa szerinti kötelezettségek összegeit 2021. 12.20.-ig rendezzék.  

  
3.  A Társulás Tanácsa felkéri a fenntartásában lévő intézmények vezetőit, hogy a 2022. 

évi normatíva jogszerű felhasználásáról gondoskodjanak. 
 
              Határidő: értelem szerint 
              Felelős: Jégl Zoltán elnök 
                  Tagönkormányzatok polgármesterei 
                             Intézményvezetők 

 
2. sz. napirendi pont 

 
A háziorvosi feladat-ellátás finanszírozásához igényelt rendkívüli költségvetési 
támogatás elszámolásához szükséges nyilatkozat tételére felhatalmazás 
Előadó: Jégl Zoltán 



Jégl Zoltán: Itt is köszöntöm Kiss Béláné Valikát, aki az előterjesztést készítette. Van-e 
kiegészítenivalója az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Kiss Béláné: Nincs kiegészítenivalóm.  
 
Jégl Zoltán: Komló város minden évben pályázik erre a bizonyos REKI-re és idén, ebben az 
évben megpróbáltuk belefoglalni a Társulás orvosi ügyelet ellátását is. Három hónap 
pályázható elvileg, ezért az év folyamán kértük, hogy három hónapot ne fizessenek az érintett 
önkormányzatok (14 település, aki ebben a rendszerben van). Ez így is történt, melynek 
eredményeként tudtuk beadni augusztusban a REKI-t. Ezt a 8.023.049,-Ft vissza nem 
térítendő támogatást, ezt pályáztuk meg, Az anyagban szerepel is, hogy „a háziorvosi 
ügyelethez nem többlettámogatás igényelhető, hanem az önkormányzatok hiányzó forrását 
pótolja”, ezért kellett az, hogy három hónapig ne fizessenek az érintett önkormányzatok. Az 
UNIMEDKER Kft-nek kellett fizetni, lekértük ezt a három hónapot, az UNIMEDKER Kft-t 
kifizettük, közben a REKI folyamatban van. Általában úgy szokott lenni a REKI-nél, hogy 
december végén jön az értesítés, hogy ki, mennyit nyert. A meghatalmazásra azért van 
szükség a nyilatkozattételhez, hogy az év végén ne kelljen kistérségi tanácsülést összehívni. A 
pénzügyi elszámolásnak megfelelően nyilatkozni kell és vissza kell utalni ezeknek a 
településeknek az elnyert összeget. Még idén vissza kell ezt utalni az érintett 
önkormányzatoknak.  
A másik dolog, hogy a 2. határozati pontnak az a lényege, hogy arra kérik a kistérségi 
tagönkormányzatokat, hogy ezt az összeget, ha lehet a jövő évben szintén az orvosi ügyelet 
finanszírozására fordítsák, hiszen még nem tudjuk, mire számítsunk ezzel kapcsolatban. 
Polgármester úr említette már - azóta sem tudunk újabb információt -, hogy folyik egy kísérlet 
valahol az országban (talán Nyíregyházán), ahol próbálják azt az új rendszert, hogy a 
háziorvosi ügyelet ellátásához a mentőállomást próbálják bevonni. Nincs döntés, nem tudjuk, 
hogy fog alakulni következő évre az orvosi ügyelet rendszere, finanszírozása. Ezért 
gondoltuk, ha már erre kaptuk a támogatást, akkor az önkormányzatok a következő évben is 
erre fordítsák majd. A nyilatkozattételhez, illetve az utalásokhoz kérem a felhatalmazást.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással 
jelezze.   
 
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással, egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
24/2021. (XI.25.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Bizottságok javaslatainak A Társulás 
Tanácsa - az elnök előterjesztésében, az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével 
- megtárgyalta a házi orvosi feladat ellátás finanszírozásához igényelt rendkívüli költségvetési 
támogatás elszámolásához szükséges Nyilatkozat tételére felhatalmazás tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy az önkormányzatok rendkívüli 

támogatása igénylésének útmutatója szerinti elszámolási szabályok és az elnyert 
összeg ismeretében tegyen eleget a nyilatkozat tételi kötelezettségnek. Az elnyert 



támogatást, annak összege ismeretében, a Társulás 2021. évi költségvetésén 
vezettesse át. 

 
2. A Társulás Tanácsa hozzájárul, hogy a befizetett hozzájárulásból az így felszabaduló 

összeg kerüljön visszautalásra, amely összeget a Társulás tagjai más, jövőbeni 
Társulási célok - elsősorban a 2022. évi háziorvosi ügyelet díjára- érdekében 
használják fel. 
 

              Határidő: értelem szerint 
              Felelős: Jégl Zoltán elnök 
                  Tagönkormányzatok polgármesterei 
                             Intézményvezetők 
 

3. sz. napirendi pont 
 
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának és 
SZMSZ-ének elfogadása 
Előadó: Jégl Zoltán 
 
Jégl Zoltán: Köszöntöm Marcsekné Zag Bernadett intézményvezetőt. Az intézménynél 
Állami Számvevőszéki monitoring típusú ellenőrzés zajlott, mely során megállapították azt a 
hiányosságot, miszerint 2019 évben a szakmai program nem lett elfogadva. A program 
elkészült ugyan, de a covid miatt nem került elfogadásra. Ennek elfogadására van most 
szükség. A másik hiányosság pedig, hogy 2019 évben a Szervezeti és Működési Szabályzat  is 
elfogadásra került, azonban ehhez egy melléklet kiegészítésre van szükség az ÁSZ szerint, ez 
pedig a szervezeti felépítés ábrája, mely az előterjesztés utolsó oldalán található, ezt 
szükséges még elfogadni. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással 
jelezze.   
 
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással, egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
25/2021. (XI.25.) sz. Tct. határozat 
 Társulás Tanácsa - az elnök előterjesztésben, az illetékes bizottság véleményének 
figyelembevételével - Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
programjának és SZMSZ-ének elfogadása tárgyú előterjesztést megvitatta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal megismerte és elfogadja a 
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját. 
 

2.) A Társulás Tanácsa a 2. számú melléklet szerinti tartalommal megismerte és elfogadja 
a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és működési 
szabályzatát. 

 
 



4. sz. napirendi pont 
 
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ SZMSZ-ének elfogadása 
Előadó: Jégl Zoltán 
 
Jégl Zoltán: Köszöntöm Bóna Bernadett intézményvezetőt. Szintén az ÁSZ ellenőrzése során 
a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletének kiegészítését kérték, itt is a szervezeti 
ábra hiányzott. Az ábra jelen előterjesztés 24. oldalán található, ennek elfogadására lenne 
szükség.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással 
jelezze.   
 
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással, egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
26/2021. (XI.25.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa - az elnök előterjesztésben, az illetékes bizottság véleményének 
figyelembevételével – a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ SZMSZ-ének 
elfogadása tárgyú előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 

 
1.) A Társulás Tanácsa a 1. számú melléklet szerinti tartalommal megismerte és elfogadja 

a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ szervezeti és működési 
szabályzatát. 

 
5. sz. napirendi pont 

 
Egyebek 
Előadó: Jégl Zoltán 
 
 
Jégl Zoltán: Két dologról lenne szó. Úgy volt, hogy pénteken délután kerül sor a Kistérségi 
Közkincs Gálára, a Színház és Hangversenyteremben, mely már évek óta program. Élő 
előadás lett volna, felkértem Pecze Gábort, hogy ott elnöki köszöntőt mondjon, hiszen a 
Mázai Fúvószenekarral (zenekarával) a gála résztvevői lettek volna. Tegnap derült ki 
számomra, hogy mégsem élő adás lesz, hanem felvételről közvetítik, nem tudom, mikortól 
lesz látható a felvétel.  Köszönöm Pecze Gábornak, hogy elvállalta.  
A másik dolog, hogy a következő rendes évzáró tanácsülést 2021. december 9. 10:00 órára 
tervezzük, melyre már készülnek az előterjesztések.   
 
Kiss Béláné: Az évzáró ülésen szó lesz többek között a Szilvási Bölcsőde étkezési normákkal 
kapcsolatos döntések meghozataláról, a behajthatatlan követelések elengedéséről és az 
előirányzatok módosításáról.   
 
Kőműves József: Kiss Bélánétól kérdezném, hogy a következő évben a költségvetés terén 
mire számíthatunk, mit gondol erről? Sok változás várható, gondolok itt többek között a 
garantált minimálbér és a bérminimum emelésére.  



Kiss Béláné: Foglalkozunk már a témával, a jövő évi fajlagos normatíva összegek picit 
emelkedtek. Azonban amikor elkészült a jövő évre vonatkozó költségvetési törvény még nem 
volt köztudott, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum ilyen magas szinten emelkedik. 
A köztisztviselői törvény alapvetően nem változott a fajlagos összegeket megemelték, mielőtt 
még elfogadtuk a társulás költségvetését. Bízom benne, hogy születik valamilyen döntés arra 
vonatkozóan, hogy a minimálbér és a garantált bérminium a normatívák fajlagos összegeibe 
beépüljön menet közben vagy pedig évközi módosításként központi támogatásként ez 
módosításra kerüljön. Az önkormányzatot tönkre teszi, ha nem lesz ilyen. Ez ügyben 
egyeztettünk már az intézményvezetőkkel, hogy a maradványokat lehetőleg próbáljuk meg 
megőrizni és egy picit ezekkel rátervezni a következő évi költségvetésre. Így az 
önkormányzatok terheit valamilyen szinten tudjuk csökkenteni, mert nemcsak a minimálbér 
emelkedik. Olyan infláció van, folyamatosan kapjuk a partenerektől az információt, hogy 
jövőre 10 és 20%-al is emelik az árakat várhatóan (nem beszélve az áramdíjról és az egyéb 
rezsi kiadásokról). Ezt megpróbáljuk majd tervezni a költségvetésbe és akkor a maradvánnyal 
majd picit tudunk játszadozni. Nagyon bízom benne, hogy valamilyen központi támogatás 
lesz. Nehéz költségvetési év elé fogunk nézni. 
 
Jégl Zoltán: Reményeink szerint a kormány nem hagyja cserben egyrészt az 
önkormányzatokat, másrészt ezeket a társulási formákat sem támogatásával.  
 
Vidák Krisztina: Ezúton szeretném tájékoztatni a társulás tagönkormányzatainak képviselőit 
arról, hogy a szászvári Bányász Klubban elromlott a kazán, le kell cserélnünk, nem működik 
Szereljük le, tegyük félre, selejtezzük le?  
 
Jégl Zoltán: Árajánlatot kellene beszerezni. 
 
Kiss Béláné: Kidobni semmiképpen nem szabad, hiszen a helyszínelés még nem történt meg.  
 
Vidák Krisztina: Nem dobjuk ki, félre tesszük, viszont le kell cserélni. Árajánlatot kértünk 
már, de még nem kaptuk meg. 28 kw-os kazán volt bent, de most azt mondták 40 kw-os 
kellene, kondenzációs kazánról van szó.  
 
Jégl Zoltán: Próbálok én is árajánlatot beszerezni.  
 
Más kérdés, észrevétel, hozzászólás az egyebek napirendi pontban nem volt.  
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 10 óra 26 perckor bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
                                                                                   Jégl Zoltán 

                                                                                     elnök 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
Hermusz Ivett 


