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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2022. május 26-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József elnök 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 13 óra 43 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 2022. évi költségvetés 
módosításának határozat tervezete 
Előadó:  Polics József 
 
Polics József: Kérdezem a Humán bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az előterjesztést. 
 
A Humán bizottság tagjai egyhangúlag támogatták az előterjesztést.  
 
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, minősített többséggel, 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
11/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében –a Pénzügyi és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés 
módosításának határozat tervezete tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi módosított 
bevételei és kiadásai: 

1.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2022. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg 
(I. számú melléklet): 

 
az összes bevételt                                      1 231 940 167,- Ft-ban, 
Ebből: 
            működési célú                                1 226 521 259,- Ft, 
     felhalmozási célú                                  5 418 908,- Ft .  
  
az összes kiadást                                         1 231 940 167,- Ft-ban  
állapítja meg.  
 
 

  Ebből: 
A működési célú kiadásokat                     1 226 521 259,- Ft-ban, 
(II. számú melléklet)  
 - személyi juttatások                                    512 292 429,- Ft-ban 
      - a munkaadókat terhelő járulékokat         69 004 489,- Ft-ban, 
      - a dologi kiadások                                      114 243 235,- Ft-ban,   
      - az egyéb működési célú kiadásokat      530 981 106,- Ft-ban, 
állapítja meg. 
A felhalmozási kiadásokat                                    5 418 908,- Ft-ban 
(III. számú melléklet) 

                  -a beruházási kiadásokat                                1 162 252,- Ft-ban, 
                  - az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad.   4 256 656,- 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a 

számú melléklet, a 2022. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét 
a XI/b számú melléklet tükrözi. 

 
9. A Társulás 2022. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 

 
10. A Társulás 2022. 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 2022. 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 2022. évre vállalt Európai Uniós támogatással megvalósuló 
projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be. 
 

13.  A Társulás és a fenntartott intézményei 2022. évi módosított 
előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XV. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József elnök 
      Tagönkormányzatok polgármesterei 
                Intézmények vezetői 
 

2. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2021. évi 
tevékenységéről beszámoló 
Előadó:  Polics József 
 
Polics József: Tisztelt köszöntöm Fehérné Potkovácz Anikó intézményvezetőt. Van-e valami 
kiegészíteni valója a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Fehérné Potkovácz Anikó: Nincsen kiegészíteni valóm. 
 
A Humán bizottság egyhangúlag támogatta a határozati 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 egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
12/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről 
beszámolója tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte, és elfogadja. 

 
 

Határidő:  2022. május 31. 
Felelős:  Polics József Elnök 
    
 
 



3. sz. napirendi pont 
 
Családok Átmeneti Otthona 2021. évi beszámolója 
Előadó:  Polics József 
 
A Humán bizottság egyhangúlag támogatta a határozati 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 egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
13/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Családok 
Átmeneti Otthona 2021. évi beszámolója tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Családok Átmeneti Otthona 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját megismerte, és elfogadja. 

 
 
Határidő:  2022. május 31. 
Felelős:  Polics József elnök 
 
 

4. sz. napirendi pont 
 
A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló 
Előadó:  Polics József 
 
A Humán bizottság egyhangúlag támogatta a határozati 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 egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
14/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló 
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről beszámolója tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. 
évi tevékenységéről beszámolóját megismerte, és elfogadja. 



 
Határidő:  2022. május 31. 
Felelős:  Polics József elnök 

 
5. sz. napirendi pont 

 
A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi tevékenységéről 
beszámoló 
Előadó:  Polics József 
 
A Humán bizottság egyhangúlag támogatta a határozati 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 egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
15/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló 
Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi tevékenységéről beszámolója tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte, és elfogadja. 

 
 
Határidő:  2022. május 31. 
Felelős:  Polics József elnök 
 
 

7. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előadó: Polics József 
 
A Humán bizottság egyhangúlag támogatta a határozati 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 egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 



17/2022. (V.26.) 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: 2022. június 10. 
Felelős: Polics József elnök 
 

8. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
Előadó: Polics József 
 
A Humán bizottság egyhangúlag támogatta a határozati 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 egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
18/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „A Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja. 

  
2.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 

Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 
3.) A Társulási Tanácsa felkéri a tagönkormányzatait, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása című napirendet 
terjesszék a Képviselő-testületeik elé, valamint a Társulási Megállapodás módosításáról 
szóló határozati kivonatot 2022. június 23. napjáig megküldeni szíveskedjenek!  

 
 

Határidő:  2022. június 30. 
Felelős:  Polics József elnök 

 
 



9. sz. napirendi pont 
 
Egyebek 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Egyebek napirendi pontban van-e valakinek bejelenteni valója? 
A Cikói Hulladéklerakóval kapcsolatban június 15-én lesz a megbeszélés. Az előző ülésen is 
elmondtam, hogy Siófok a jövő július 1-jei határidő miatt rendkívül erőszakos. Most derült ki, 
hogy amiket 12 éve hoztunk döntéseket, azt a konzorciumnak is jóvá kellett volna hagynia, 
ebbe próbál belekapaszkodni. Amíg Mohács-Bonyhád-Komló együtt mozog, addig nem tud a 
konzorcium jogszerű döntést hozni, az pedig nem lehet ellentétes a mi érdekeinkkel. Vannak 
és voltak is problémáink a Cikói Hulladéklerakóval, az igazi probléma ott van Cikón és 
Bonyhádon, mivel az ő területükön van a hulladéklerakó. Folyamatos bejelentések és 
ellenőrzések zajlanak. A vagyonunkat csak törvényi úton lehet majd rendezni.  
 
A Baranya-Víz közgyűlése holnap kerül megtartásra. Ott is minden területen problémák vannak 
kb. 10 éve. Beolvadáson, átalakuláson mentünk keresztül. A következő év alakulásáról nem 
tudok semmit sem.   
 
Más kérdés, észrevétel, hozzászólás az egyebek napirendi pontban nem volt.  
 
Megköszönte a részvételt és az ülést 13 óra 55 perckor bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
                                                                                   Polics József 

                                                                                     elnök 
 
 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
Hermusz Ivett 


