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Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Jégl Zoltán alelnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, valamint a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács 
határozatképes. A jegyzőkönyv hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 10 óra 5 perckor 
megnyitotta.  
Megköszönte a kollegáknak, hogy a díszítéssel és az adventi koszorún gyújtott gyertyákkal 
ünepélyesebbé varázsolták az év utolsó társulási ülését, ezután Ady Endre Karácsonyi ének 
című versével indult az ülés.  
 
A meghívó és az előterjesztések kiküldésre kerültek. Kérdezi, a napirendi pontokkal 
kapcsolatban észrevétel, módosító javaslat van-e. 
 
Javaslat, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Társulás Tanácsa kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés 
módosításának határozat-tervezete 
Előadó: Jégl Zoltán elnök 
 
Jégl Zoltán: Az előterjesztést Kiss Béláné, Valika készítette. Van-e kiegészítenivalója az 
előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Kiss Béláné: Nincsen kiegészítenivalóm, minden benne van az előterjesztésben. 
 
Jégl Zoltán: Az ezévi költségvetés egy veszélyhelyzet alatt hozott határozattal lett elfogadva, 
ennek módosítását terjesztették elő. Az előirányzatok módosításáról van szó, azok néhány 
területen történő átcsoportosításáról. A határozati javaslatban látható az összes bevétel 
alakulása, a működési-, és a felhalmozási célú adatokat.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 



Jégl Zoltán szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyszerű többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
27/2021. (XII.9.) sz. Tct. határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás - az elnök előterjesztésében - 
megtárgyalta a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés 
módosításának határozat tervezete” 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                                      1 093 267 382,- Ft-ban, 
 
Ebből: 
            működési célú                                1 089 016 399,- Ft, 
     felhalmozási célú                                  4 250 983,- Ft .  
  
 
az összes kiadást                                         1 093 267 382,- Ft-ban  
 
állapítja meg.  
 

  Ebből: 
 
A működési célú kiadásokat                      1 089 016 399,- Ft-ban, 
(II. számú melléklet)  
 
 - személyi juttatások                                    425 394 376,- Ft-ban 
      - a munkaadókat terhelő járulékokat         69 227 352,- Ft-ban, 
      - a dologi kiadások                                      147 386 593,- Ft-ban,   
      - az egyéb működési célú kiadásokat      445 958 078,- Ft-ban, 
      - az ellátottak juttatásait                                 1 050 000,- Ft-ban  
állapítja meg. 
       
A felhalmozási kiadásokat                                   4 250 983,- Ft-ban 
(III. számú melléklet) 

                  -a beruházási kiadásokat                               1 084 640,- Ft-ban, 
                  -a felújításokat                                                 2 024 233,- Ft-ban, 
                  - az egyéb felhalmozási célú kiad.                1 142 110,- 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. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásában működő 
intézmények belső ellenőrzési terve 2022. évre és a 2022-2025. évi stratégiai terve 
Előadó: Jég Zoltán elnök 
 
Jégl Zoltán: Az előterjesztést Kaprényi Róbert készítette, aki betegsége miatt nem tud jelen 
lenni az ülésen. A Társulás Tanácsa 2017-ben 36/2017. (X.26.) sz. határozatában határozta 
meg a belsőellenőrzési feladatokat a Társulás fenntartásában működő intézmények 
vonatkozásában. Ezt az ellenőrzést Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége 
látja el, ez az egység 1 főből áll, Robiból. A tervezetben látható, hogy 2022-es évben miket 
tervez ellenőrizni. Folyamatban volt egy ÁSZ ellenőrzés, erre visszatér és reagál az ellenőrzés 
során és ezzel kapcsolatosan is végez ellenőrzéseket a megnevezett intézményeknél. Az 
előterjesztés második részében ezt az ellenőrzési tervet kéri, hogy fogadjuk el, mely 4 évre 
vonatkozik.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
Jégl Zoltán szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyszerű többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
28/2021. (XII.9.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2022-2025. 
évekre vonatkozó stratégiai tervet és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Társulás Tanácsa az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési 
terveket jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi 
zárszámadással együtt az Elnök beszámol a Társulás Tanácsának. 



 
Határidő:  2022. évi zárszámadási határozat elfogadása 
Felelős:  Jégl Zoltán Elnök 
 

3. napirendi pont 
 
Egyebek: 
Előadó: Jég Zoltán elnök 
 
Jégl Zoltán: A legutóbbi Tanács ülésen Vidák Krisztina szászvári polgármester felvetette, 
hogy kazáncserére van szükségük. Kaptam tőle egy e-mailt, melyben jelezte, hogy ez 1,3 
millió forintba kerülne, ez a kazáncsere. Pályázatból szereztek be egy kis teljesítményű 
kazánt, ezzel próbálták az egész épületegységet fűteni és ez a kazán tönkre ment. Most egy 
olyan kazánt szeretnének beszerezni, amely az egész épületegységet látja majd el. Nem 
tudom, keresett-e valakit a Tanács tagjai közül polgármester asszony? Kiss Béláné részére 
továbbítva lett ez az üzenet, melyre mindenképp reagálni fogunk. Egy BOSCH típusú 
kazánrendszerről van szó az ajánlatban. 
 
Kiss Béláné: Vidák Krisztina azzal keresett meg bennünket, hogy ezt közösen kellene 
finanszírozni.  
 
Weisz Kornélia: A közösen alatt mit ért?  
 
Kiss Béláné: Akiknek van ott helyiségük. 
 
Weisz Kornélia: Nem tudtunk róla.  
 
Kiss Béláné: Ebben a témában akkor még egyeztetésre lesz szükség.  
A másik dolog, hogy pár önkormányzat még az utolsó hónappal még adós a társulás számára, 
kérném szépen ezeket az összegeket december 20-ig rendezni. Amennyiben a háziorvosi 
ügyelettel kapcsolatos összeg megérkezik, akkor azt pedig visszautalnánk a két ünnep között.  
 
Más kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök a nyílt társulási ülést 10:20 perckor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Jégl Zoltán 
                                                                                                                                     elnök 

 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
Hermusz Ivett 


