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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  

2020. január 30-i rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Szeledi Katalin 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 és gyorsírással kerül rögzítésre. Az ülést 9 óra 

38 perckor megnyitotta.  

 

Megállapította, hogy mind a Humán Bizottság, mind pedig a Pénzügyi, ellenőrzési és 

gazdasági Bizottság határozatképes. 

 

A meghívó és az előterjesztések kiküldésre kerültek. Kérdezi, a napirendi ponttal 

kapcsolatban észrevétel, módosító javaslat van-e. 

 

Javaslat, észrevétel nem volt. 

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, melyet a Társulás Tanácsa kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadott. 

 

1. sz. napirendi pont 

 

Törzskönyvi nyilvántartásba és a KIRA számfejtő rendszerbe alelnök személyének 

bejelentése 

Előadó: Szeledi Katalin alelnök 

 

Szeledi Katalin alelnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy bár kettő alelnöke van a Társulás 

Tanácsának a KIRA számfejtő rendszerbe azonban egyetlen személy kerülhet be alelnökként, 

aki aláírási joggal rendelkezik. Közölte, hogy Pecze Gábor alelnök úrral folytatott 

megbeszélés során arra a döntésre jutottak, hogy Szeledi Katalin kerüljön bejegyzésre 

alelnökként, amíg a Társulási Tanács elnöke nem kerül megválasztásra.  

 

Szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint saját személyét jelöljék meg a KIRA számfejtő 

rendszerbe alelnökként. 

 

Szavazás: A Humán Szolgáltató Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 

javaslatot. 

 



A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.  

 

A határozati javaslatot a  Társulás Tanácsa – az illetékes bizottság véleményének 

figyelembevételével-  kézfeltartással, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

4/2020. (I. 30.) sz. Tct. Határozat 

 
A Társulás Tanácsa - az Alelnökök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottság 

véleményének figyelembe vételével – a Törzskönyvi nyilvántartásba és a KIRA számfejtő 

rendszerbe alelnök személyének bejelentése című előterjesztést megvitatta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) A Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásba - valamint ezzel egyezően a KIRA számfejtő rendszerbe - a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás képviseletére Szeledi Katalin alelnököt 

bízza meg. 

 

2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás székhelytelepülésének jegyzőjét, hogy a 

Magyar Államkincstár felé az 1.) pontban meghatározottak szerint a változásokat 

bejelentse.  

 

Határidő: 2020. január 31.   

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

3.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a Társulás Tanács döntéséről 

a Képviselő-testületeiket tájékoztatni szíveskedjenek.  

 

Határidő: 2020. február 28.    

Felelős: tagönkormányzatok képviselői 

 

 

Az alelnök megköszönte a részvételt, az ülést 09 óra 44 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Szeledi Katalin       Pecze Gábor 

        alelnök            alelnök 


