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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2022. szeptember 29-i rendkívüli 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 jegyzőkönyv hangfelvétellel kerül rögzítésre. 
Az ülést 10 óra 11 perckor megnyitotta.  
 
A meghívó és az előterjesztések kiküldésre kerültek. Kiosztásra került egy kiegészítő határozati 
javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz kapcsolódóan. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat, melyeket a Társulás Tanácsa 
kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott. 

 
1. sz. napirendi pont 

 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés 
módosításának határozat tervezete 
Előadó: Polics József elnök 
 
Polics József: Ehhez a napirendhez kapcsolódóik a kiosztott anyag, amely a 14. ponttal egészül 
ki. Kiss Bélánét illeti a szó. 
 
Kiss Béláné: Gyakorlatilag arról van szó, hogy a Goszt-Krili Bt. jelezte, hogy a szociális 
étkeztetés szolgáltatást ők látják el, és 2 éve nem tudtak emelni vállalkozói díjat. Úgy döntöttek, 
hogy októbertől egy 20%-os emelést hajtanának végre. Mi ezzel egyetértettünk, hiszen 580,-
Ft/adag árért nem lehet kijönni és még így is alacsony lesz, nettó 696-,Ft/adag áron fogja ellátni 
ezt a szolgáltatást. Úgy láttuk jónak, hogy akkor többletfedezetet nem igénylünk, hanem a 
teljesülő működési bevételtöbblet ebben az évben ezt finanszírozni fogja. Gyakorlatilag ezért 
volt ez a kiegészítés. Utolsó napirendi pontként beépült a határozat-tervezetbe.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt. 
 
A Humán bizottság kézfeltartással, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot a 
kiegészítéssel együtt. 
 
Polics József elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot a kiegészítéssel együtt. Kérte, aki 
egyetért, kézfeltartással jelezze.   



 
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
21/2022. (IX.29.) 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                                      1 233 200 215,- Ft-ban, 

Ebből: 

            működési célú                                1 227 781 307,- Ft, 

     felhalmozási célú                                  5 418 908,- Ft .  

  

az összes kiadást                                         1 233 200 215,- Ft-ban  

 

állapítja meg.  

 

 

  Ebből: 

A működési célú kiadásokat                     1 227 781 307,- Ft-ban, 

(II. számú melléklet)  

 - személyi juttatások                                    507 944 549,- Ft-ban 

      - a munkaadókat terhelő járulékokat         68 546 003,- Ft-ban, 

      - a dologi kiadások                                      114 546 032,- Ft-ban,   



      - az egyéb működési célú kiadásokat      536 744 723,- Ft-ban, 

állapítja meg. 

A felhalmozási kiadásokat                                    5 418 908,- Ft-ban 

(III. számú melléklet) 

                  -a beruházási kiadásokat                                  985 000,- Ft-ban, 

                  - az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad.  4 433 908,- 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. 



14.  A Társulás Tanácsa tudomásul veszi, hogy a szociális étkeztetési feladatot 
ellátó vállalkozó – a GOSZT-KRILI Kereskedelmi és Szolgáltató BT – 
vállalkozói költségei növekedése miatt 20%-os (696 Ft/adag) díjemelésre 
kerül sor 2022. október 1-jétől. A díjemelés fedezetét a 2022. évben az 
intézményi működési többletbevételek terhére a Társulás Tanácsa 
biztosítja. 

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

2. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és 
munkavédelmi feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása 
Előadó: Polics József elnök 
 
Polics József: A METAKI-MT Munka- és Tűzvédelmi Bt -val kötött szerződés lejár, ezért ki 
kell írnunk a pályázatot.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt. 
 
A Humán bizottság kézfeltartással, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 
 
Polics József 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:  
 
22/2022. (IX.29.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, valamint a Pénzügyi és Területfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Társulás intézményeit érintő tűz- 
és munkavédelmi feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa dönt a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó beszerzési 
eljárás megindításáról.   
A Társulás tanácsa jóváhagyja, hogy a Társulás az alábbi gazdasági szereplőket kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1. Szász Attila e.v.  

Tűz- és Munkavédelmi szolgáltató  
(7635 Pécs, Magyarürögi út 120.) 
ppg474@gmail.com  
 

2. METAKI-MT Munka- és Tűzvédelmi Bt. (7300 Komló, Szinyei Merse Pál u. 19.)  



Képviseli: Mészáros István, info@metaki.hu 
 

3. Fekete Dóra e.v.  (7900 Szigetvár, Deák ferenc tér 21/A.) 
feketedora28@gmail.com 

 
Határidő: 2022. október 6.  
Felelős: Polics József elnök 

 
    2.) A Társulás Tanácsa a beérkezett ajánlatok értékelésére az alábbi bíráló bizottságot hozza  
          létre:   
 

- Kiss Béláné GESZ igazgató 
- dr. Müller József aljegyző 
- Jágerné Haál Krisztina ügyintéző 
A bíráló bizottság a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a beszerzési 
eljárás nyertesének állapítja meg.  
 

   3.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást  
        nyújtó ajánlattevővel a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szerződést aláírja.  
 
       Határidő: 2022. december 15.          
       Felelős: Polics József elnök 
 

3. sz. napirendi pont 
 

Egyebek 
Előadó: Polics József elnök 
 
Szeledi Katalin: A vízművel kapcsolatban van-e valami új fejlemény? 
 
Polics József: A vízművel kapcsolatban Alsómocsolád Község Önkormányzata nem hozta meg 
a határozatát határidőre, az az ígéret, hogy ma megkapjuk a támogató határozatot. A 196 
településből egy olyan van, ahol nem született határozat az államra való átruházásról. Az eddigi 
határozatok továbbításra kerültek a Nemzeti Közművek felé, reakciót még nem kaptunk. Ez a 
november 1-jei határidő egy őrült határidő és valójában végrehajthatatlan. Ma még nem sikerült 
elérnem a Nemzeti Közműveknek az ezzel foglalkozó vezetőjét, hogy van-e újabb információ 
ebben az ügyben. Úgy gondolom, hogy felvetettünk minden olyan problémát, olyan egyedi 
lehetőséget, amely szükséges ennek a közmű vagyonnak az átadásához, az azzal járó 
kötelezettség és felelősség átadásával. A Baranya Megyei Vízmű Zrt-nél minél előbb szükség 
lenne erre az ázsiós tőkeemelésre, annak érdekében, hogy itt az utolsó hónapokban ne kerüljön 
a cég lehetetlen helyzetbe. Egyelőre mást nem tudok mondani, meg kell őriznünk a 
nyugalmunkat, olyan szituáció nem lehet, hogy nincs víz, illetve, hogy nem vezetik el a 
szennyvizet.  
 
A Cikói Hulladéklerakóval kapcsolatban, aki érintett, nem tudom, megkapta-e mindenki a 
siófoki polgármester levelét. A polgármester úr kikérte a nyilvános adatokat, Szekszárd nem 
adta ki ezeket, ezért a polgármester bírósági útra tereli a dolgot. A bonyhádi megbeszélésen 
azonban többen ott voltatok, így gondolom mindenki tisztában van vele, hogy a korábban 
kiküldött követelések nincsenek, semmisek.  
 



Az ebtelep működik, megnövekedett taglétszámmal, különösebb panasz nem érkezett.  
 
Pénzügyi dolgokról annyit, hogy minden tagönkormányzatnak ki lett küldve a Kiss Béláné által 
készített kimutatás a tartozásokról, mindenkit arra kérek, hogy a részét teljesítse. Az ügyeleti 
rendszer 2023. évi alakulásáról egyeztetések folynak, sajnos nem kerültünk bele azon megyék, 
járások közé, amellyel bővítették a kísérleti mentőszolgálaton keresztül történő ügyeleti 
ellátást. Ez továbbra is egy hosszú alkudozási folyamat lesz az orvosokkal, eddig sem volt kevés 
és egyszerű az összeg, amit erre fordítottunk.  
 
Molnár Gábor: Oroszló Sásdhoz tartozik ügyeleti rendszerben, a Sped-med Kft. finanszírozza, 
de le fog járni a szerződésünk. Mivel Oroszlónak 1.300.000,-Ft-ot kellene fizetni 309 főre 
vonatkozóan, ez óriási kiadást jelent. Elég horribilis összegről van szó, ahhoz képest, hogy 
Sásdon különösebb ellátásban nem részesülnek a betegek, tovább vannak küldve Komlóra. A 
kérdésem az lenne, hogy esetleg nem tudnánk-e a komlói ügyeleti rendszerhez, hiszen ez 
lényegesen kevesebb kiadást jelentene az önkormányzat számára.  
 
Polics József: Postai úton kellene megküldeni ezt a kérést részünkre. Eddig 14 önkormányzat 
tartozott ehhez az ügyeleti rendszerhez, el kell kezdeni az egyeztetéseket.  
 
Más kérdés, észrevétel, hozzászólás az egyebek napirendi pontban nem volt.  
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 10 óra 31 perckor bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
                                                                                     Polics József 

                                                                                     elnök 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 
Hermusz Ivett 


