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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2022. május 12-i rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Pecze Gábor alelnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit. A jelenléti ívből 
megállapította, hogy a Tanács határozatképes. A két bizottság közül a Humán bizottság 
határozatképes. A jegyzőkönyv hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 10 óra 05 perckor 
megnyitotta.  
 
A meghívó és az előterjesztések kiküldésre kerültek. 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat, melyeket a Társulás Tanácsa 
kézfeltartással, egy tartózkodás mellett elfogadott.  

 
1. sz. napirendi pont 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnökének megválasztása 
Előadó:  Pecze Gábor alelnök 
 
Pecze Gábor: Szeretném elmondani az előzményeket. 2022. április 11-én Jégl Zoltán elnök úr 
felhívott engem telefonon és tájékoztatott arról, hogy a Társulás Tanácsának elnöki tisztségéről 
2022. április 11-i hatállyal lemond, így a két alelnök vette át a Társulás vezetését. Közben 
tudomást szereztünk arról is, hogy nemcsak elnöki tisztségéről mondott le, hanem megbízatását 
is visszaadta Komló Város Önkormányzatának. Komló Város Önkormányzata döntött arról, 
hogy ki képviseli a továbbiakban a várost a Társulásban.  
Úgy gondolom, nagyon röviden mindenképpen kötelességem, kötelességünk megköszönni Jégl 
Zoltánnak a több mint 2 éves munkát, amit a Társulásban végzett, kívánom, hogy mind 
magánéletében, mind minden tevékenységében legyen sikeres, ehhez nagyon jó egészséget 
kívánok. A Társulás nevében szeretnék sok szeretettel átadni egy kis szerény ajándékot, kérem 
fogadja szeretettel. 
 
Jégl Zoltán: Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a 2 év 2 hónapot, amit a Társulás elnökeként 
eltölthettem. Mindenkinek köszönöm azt a munkát, amivel munkámat segítette ez idő alatt. 
Kívánom a Társulásnak, hogy a következő időszakban sikeres legyen, ehhez jó egészséget 
kívánok mindenkinek. Remélem, hogy mindenkinek kellemes emlék marad. Köszönöm, hogy 
együtt dolgozhattunk. A mai tanács üléséhez jó munkát kívánok. Viszontlátásra. 
 
Jégl Zoltán elhagyta a tanácstermet.  



Pecze Gábor: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülésen úgy 
határozott, hogy megbízza Polics József polgármester urat a Társulási Tanácsban való 
képviseletre, nekünk pedig társulási tanácselnököt kell választanunk. Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének javaslata, hogy Polics József legyen a Társulás 
Tanácsának elnöke. Én Máza Község Önkormányzat képviseletében maximálisan támogatom 
ezt a javaslatot, és szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Tanács Társulásának elnöki teendőit ezután Polics József polgármester úr lássa 
el.  
Van-e más javaslat az elnöki tisztség betöltésére?  
 
Amennyiben nincs, akkor kérném a Humán Szolgáltató Bizottságot, hogy szavazzanak erről a 
kérdésről.  
 
A Humán bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
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, egy tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
9/2022. (V.12.) sz. Tct. határozat 

A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnökének 
megválasztása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Társulás Tanácsa tudomásul veszi Jégl Zoltánnak a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöki tisztségéről, valamint delegált 
tagságáról való lemondását, egyúttal megköszöni elnökként és delegáltként végzett 
munkáját. 
 

2. A Társulás Tanácsa tudomásul veszi, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Polics József polgármestert delegálta a Társulás Tanácsába. 

 
3. A Társulás Tanácsa Polics Józsefet, Komló város delegáltját a 2019/2024-es 

önkormányzati ciklus fennmaradó idejére a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás elnökének megválasztja.  

 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Szeledi Katalin alelnök 
       Pecze Gábor alelnök  
 
Pecze Gábor: Gratulálok Polics József polgármester úrnak és alelnök társam nevében is jó 
munkát kívánok. Ezennel az ülés vezetését átadom.   
 
Polics József: Jó napot kívánok, szervusztok! Köszönöm a bizalmat. A helyzetet nem én 
kívántam, hogy így alakuljon. Az elmúlt 2 év 2 hónapban is ugyanúgy próbáltam a Társulás 
dolgaira figyelni, mintha én lennék az elnök, hiszen áttételesen a legnagyobb teher Komló 



városára hárul pénzügyileg és a teljes háttér vonatkozásában. Köszönöm volt elnök úrnak, 
alelnök úrnak és alelnök asszonynak az elmúlt időszakban végzett munkáját és ahogy azt már 
megszoktuk az elmúlt 10 év alatt, ugyanabban a formában fogunk tovább menni.  
 

2. sz. napirendi pont 
 
2021. évi zárszámadás 
Előadó: Polics József elnök 
 
Polics József: Kérdezném Kiss Bélánét, az előterjesztés készítőjét van-e kiegészítése? 
 
Kiss Béláné: Nincsen kiegészíteni valóm. 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottságnak kellene véleményeznie, de csak a 
Humán bizottság határozatképes. Kérem a Humán bizottságot szavazzanak a napirendi pontról.  
 
A Humán bizottság kézfeltartással, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2021. évi 
zárszámadást. 
 
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, egy tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
10/2022. (V.12.) sz. Tct. határozat 

A Társulás Tanácsa a 2021. évi zárszámadás tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által biztosított jogkörében a 
2021. évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot hozza: 
 

I. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 2021. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a.,1/b., 2., 3., 
3/a., 3/b., 3/c., 4., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 5., 6., 7.,7/a., 8., 9., 10/a., 10/b., 
10/c.,10/d.,10/d2. 10/e.,10/f., 10/g.,10/h.,10/i.,10/j.,10/k., 11., 12., 
12/a., 13/a., 13/b. 14. számú mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően 

 
1 107 759 095,-Ft bevétellel, 

 
   1 033 138 958,-Ft kiadással, 

 
  74 620 137,-Ft maradvánnyal jóváhagyja. 

   
           A 2021. évi összevont beszámoló mellékelve. 



 
II. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeit 

forrásonként, és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – 
intézményenként, ezen belül feladatonként részletezve az 1., 1/a., 2., 
3., 3/a., 3/b., 3/c., 13/a., 13/b. számú mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 
 

A normatív támogatások jogcímek szerinti és településenkénti 
megoszlását a 4., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d. számú mellékletek mutatják be.  
A normatíva elszámolás eredményeképpen összességében (4. számú 
melléklet) - 417 616,- Ft normatíva visszafizetési kötelezettség terheli a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást. Ebből: a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsödét terhelő 
összeg: -348 106,- Ft. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 
Központot terhelő összeg: - 69 510,- Ft. 

III. A felhalmozási kiadások teljesítését 3 172 273,- Ft főösszegben, 
valamint annak jogcímenkénti felhasználás szerinti részletezését az 5. 
számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. A felhalmozási célú 
bevételek teljesítését 4 249 574,- Ft főösszegben, valamint annak 
részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
Ebből a 2020. évi felhalmozási célú maradvány 2 872 437,- Ft 
felhasználása megtörtént. 
 

IV. A működési kiadások teljesítését 1 029 966 685,- Ft, működési 
bevételét 1 103 509 521,- Ft főösszegben fogadja el azzal, hogy ebből 
a 2020. évi működési célú maradvány 86 042 662,- Ft felhasználásra 
került. (2. számú melléklet) 

 
V.  A Társulás Tanácsa a 2021. december 31-ei állapot szerinti 

vagyonmérlegének főösszegét a 6. számú melléklet szerint 218 288 
417,- Ft-ban állapítja meg. 

  
VI. A Társulásnak felvett hitelállománya nem volt. A nem lejárt 

adósságállomány: 9 894 665,- Ft alakulását jogcím szerinti bontásban 
a 9. számú melléklet szerint fogadja el.  

 
VII. A Társulási Tanács többéves kihatással járó döntéseket nem hozott. 

 
VIII. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi 

maradványát: 74 620 137,- Ft összeggel a 7. számú mellékletnek 
megfelelően jóváhagyja. Egyben határozatot hoz a 2022. évi 
költségvetés forrás oldalon történő felhasználás engedélyezéséről.  

 
IX. A pénzeszközök változását a 7/a számú melléklet mutatja be. 

 
X. A Társulás 2021. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. számú 

melléklet szerint fogadja el. 



 
XI. Az engedélyezett álláshelyek száma 2021. december 31.-én: 119,5 fő. 

(3/b. számú melléklet). 
 

XII. A társulás tagjainak a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulásba integrált intézményei működési kiadásaihoz nyújtott 2021. 
évi hozzájárulását, a 10/a., 10/b.,10/c., 10/d., 10/d2.,10/e 10/f.,10/g., 
10/k., a tagdíj hozzájárulását, a 10/h. számú melléklet szerint, és a 
gyepmesteri hozzájárulás alakulását a 10/i számú melléklet, a házi 
orvosi ügyleti ellátáshoz nyújtott hozzájárulás mértékét a 10/j. 
melléklet szerint fogadja el. 

 
XIII. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi 

eredményét (veszteségét) a 14. számú melléklet szerint – 15 584 086,- 
Ft-ban állapítja meg. 
 

XIV. A Társulás Tanácsának Elnöke a 2021. évi költségvetési zárszámadás 
elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről az érintetteket a 
határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.  
Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

XV. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete szerinti nyilatkozatokat (mellékelve) a Társulás által 
fenntartott önállóan működő intézmények vezetői elkészítették. A 
Társulás elnöke a 2021. évi zárszámadás keretében elfogadja 
nyilatkozataikat. 
 

A határozat kihirdetéséről a Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik. 
 
 

3. sz. napirendi pont 
 
Egyebek 
Előadó: Polics József elnök 
 
Polics József: A Cikói Hulladékgazdálkodási rendszer (Cikó-Siófok) témában 14 település 
érintett. A lényeg, hogy mi szabályszerűen léptünk ki a társulásból és várjuk a pénzügyi, jogi 
szakértők álláspontját, utána fogunk bármilyen döntést hozni. A napokban érkezett egy 
megkeresés Siófokról, melyben az szerepel, mennyi összeget kellene visszafizetni, továbbá 
Siófok javaslatot tesz arra, hogy cikói lerakót átveszi üzemeltetésre. Folyamatos hatósági 
ellenőrzések folynak, hiszen tényleg gond van a cikói hulladéklerakóval. Mi a Dél-Kom-ot 
próbáljuk helyzetbe hozni, mint ennek a helyiségnek a közszolgáltatóját, erről szavazott a 
Képviselő-testület is, hogy ő legyen ennek a hulladéklerakónak az üzemeltetője. A vagyonhoz 
nem jutottunk hozzá, még mindig Siófok könyveiben szerepelnek. Úgy gondolom, hogy 2023-
ban születik majd egy jogszabály, ami ki fogja mondani, hogy mi lesz ezekkel a vagyonokkal.  
 



A másik dolog, amit említenék, hogy május végén lesz a Baranya-Víz Zrt.-nek egy gyűlése, 
amelyen én képviselem az önkormányzatokat. Több mint 10 éve, mióta ezek az átalakulások 
megvalósultak könyvelési és egyéb dolgokkal a Baranya-víz átvészelte a nehéz időszakot. Azt 
nem tudni, hogy most mit fog hozni a minimálbér emelés, az energiahordozók árának 
növekedése, ami a cégen belül 400 milliós nagyságrendű növekményeket jelentenek. Nem 
láttam még, hogy milyen javaslat szerepel az idei üzleti tervben, de ha a pár évvel ezelőtti állami 
támogatáshoz hasonló nem fog érkezni, itt sem lesz könnyű a helyzet.  
 
Vidák Krisztina: Kinél vagy milyen módon kell jeleznem, ha több épületet szeretnénk bevonni 
a tűzvédelmi ellenőrzés alá? 
 
Polics József: Erre a Társulásnak van szerződése, de milyen épületről van szó? Azok biztos 
nem intézmények. 2021-es alapelv, hogy az önkormányzati intézmények szerepeljenek a 
szerződésben, ahol kötelező.  
 
Vidák Krisztina: Csak 3 vagy 4 épületünk van benne a szerződésben és a többi nincsen.  
 
Polics József: Mészáros Istvánt kellene megkeresni ez ügyben.  
 
dr. Müller József: Ez a szerződés 2022. december 31-én lejár, mindenképp előterjesztésre 
kerül a Társulás Tanácsa elé.  
 
Más kérdés, észrevétel, hozzászólás az egyebek napirendi pontban nem volt.  
 
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a következő ülésre előreláthatólag 2022. május 26-
án kerül sor, majd megköszönte a részvételt és az ülést 10 óra 36 perckor bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
                                                                                   Polics József 

                                                                                     elnök 
 
 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
Hermusz Ivett 


