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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2019. (XII.18.) sz. határozat 2. pontja 
az alábbiak szerint rendelkezik:  
„ 2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 155/2019. (XII.12.) sz. határozatot az alábbiak szerint 
módosítja: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
előterjesztésében megtárgyalta a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába delegált tag megválasztása” című napirendet és az alábbi határozatot 
hozza: 
A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába Jégl Zoltánt delegálja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a delegáltat, hogy a társulási tanács elnökének 
személyére vonatkozó előkészítő tárgyalásokat folytassa le, továbbá a Társulási Tanács elnöki 
tisztségének betöltésére Komló Város Önkormányzat képviseletében saját személyére 
szavazzon.” 
Fent hivatkozott határozatok jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezik.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) az alábbiak szerint rendelkezik: 
” 94. § (2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 
alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.” 
 
Ezen rendelkezés értelmében a Tisztelt Képviselő-testület jogszerűen hozta meg döntését arra 
vonatkozóan, hogy az elmúlt évtizedekben kialakult gyakorlatot felülírva a jövőben nem a város 
polgármesterét, hanem a Képviselő-testület egy tagját delegálja a Társulási Tanácsba 
képviselőként.  
 
Fenti döntés meghozatalát követően a Társulást alkotó tagönkormányzatok polgármesterei jelen 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti kérelemmel fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez. 
Egyértelműen megfogalmazták azon kérelmüket, hogy Komló Város Képviselő-testülete a 
korábbi döntésüket felülvizsgálva és megváltoztatva a Társulás tanácsába személyemet, Komló 
Város Polgármesterét delegálja.  
A Társuláshoz jelenleg 21 tagönkormányzat tartozik, melyből 16 tagönkormányzat képviselője 
alá is írta mellékelt kérelmet, ezzel kifejezve egyetértésüket.  
Fontos megjegyezni, hogy a Társulás tagönkormányzatait - Komló kivételével – valamennyi 
esetben az adott település polgármester képviseli, valamint a Társulás működésében (2004-ben 
alakult) nem volt rá példa, hogy egy tagönkormányzatot ne a polgármester képviselje. 
Természetesen a Társulási ülésen hozott döntésekről a polgármester beszámolási 
kötelezettséggel tartozott a Képviselő-testület felé.  
 
A 2019. őszi választások lefolytatása óta a Társulás Tanácsa már több alkalommal tartott ülést, 
ahol minden esetben egyértelműen - jegyzőkönyvbe rögzítve - megfogalmazták a 
polgármesterek a következőket:  
Véleményük az, hogy a mindenkori komlói polgármester a leghivatottabb arra, hogy a Tanács 
elnöke legyen. A teljes hivatali apparátus, mely kiemelkedő munkájával a kistérség érdekében 
dolgozik, szintén a komlói polgármester irányítása alatt álló hivatalban dolgozik.  
 
A polgármesterek továbbá többször jelezték, hogy a komlói Képviselő-testület előzetes 
egyeztetések nélkül döntött arról, hogy kit delegál képviselőként a Tanácsba.  



Természetesen a tagönkormányzatok polgármesterei nem akarják a komlói Képviselő-
testületnek megmondani, hogy kit delegáljanak a Társulás tanácsába, azonban azt kérik, hogy 
vegyék figyelembe a hosszú évek alatt kialakult gyakorlatot, melyben a rendszer igen magas 
szinten, zökkenőmentesen tudott működni és a működés valamennyi tagönkormányzat számára 
megfelelő volt. A Társulás 21 települést érint, így elfogadhatatlan az, hogy a komlói Képviselő-
testület figyelmen kívül hagyja a társult tagönkormányzatok polgármestereinek véleményét.   
 
Mint ismert, a társulás ülésén a képviselő által hozott döntések érvényességének feltétele, hogy 
azt az egyes képviselő-testületek utólag megerősítsék. Így nincs akadálya annak, hogy a társulás 
megalakulása óta fennálló gyakorlat folytatódjon – figyelembe véve a társulás 16 
tagönkormányzatának jelzését és érveit - Komló esetében is a képviseletet polgármesterként 
elláthassam. A demokratikus játékszabályokat alkalmazva vitathatatlan, hogy az utólagos 
jóváhagyást nem a Komló Összeköt Egyesület ülése, hanem a képviselő-testület hozza, 
melyben ugyan többségben van a KÖT, de nem ugyanaz a két szervezet.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármesterek szándékát figyelembe véve a 
korábbi döntésüket szíveskedjenek visszavonni, valamint a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, és a Humán bizottság javaslatának 
figyelembevételével – megtárgyalta Tájékoztatás a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás tagönkormányzatai által benyújtott kérelemről című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Polics Józsefet, 
Komló Város Polgármesterét delegálja.  

 
2.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő 
delegálásról szóló korábbi határozatait – 155/2019. (XII.12.) sz. kt. és a 176/2019. 
(XII.18.) sz. kt. 2.) pontját – az 1.) pontban rögzítetteknek megfelelően módosítja.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 

   
 
Komló, 2020. február 12.   
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 

 



1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2019. december 12-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
155/2019. (XII.12.) sz. határozata 

 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

delegált megválasztása 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
előterjesztésében megtárgyalta a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába delegált tag megválasztása” című napirendet. 
 
A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába Jégl Zoltánt delegálja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a delegált tagot, hogy a székhelytelepülés képviselő-testületének 
képviseletében eljárva a Társulási Tanács ülését összehívja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a delegáltat, hogy a társulási tanács elnökévé 
Komló Város Önkormányzat képviseletében saját személyére szavazzon és tegyen javaslatot 
az alelnökök megválasztására.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a delegáltat, hogy az alelnökök személyére a társulás 
tagjainak véleményét figyelembe véve tegyen javaslatot, szavazzon a Képviselő-testület 
utólagos jóváhagyása mellett. 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 



K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2019. december 18-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
176/2019. (XII.18.) sz. határozata 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén 

hozott határozatok jóváhagyása, valamint a 155/2019. (XII.12.) számú 
határozat módosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - a Humán bizottság és a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsán hozott határozatok jóváhagyása tárgyú 
előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és utólagosan elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. december 12-ei ülésén hozott 38-
46/2019. (XII.12.) sz. határozatait. 
 

2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 155/2019. (XII.12.) sz. határozatot az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság előterjesztésében megtárgyalta a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába delegált tag megválasztása” című napirendet és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába Jégl Zoltánt delegálja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a delegáltat, hogy a társulási tanács 
elnökének személyére vonatkozó előkészítő tárgyalásokat folytassa le, továbbá a 
Társulási Tanács elnöki tisztségének betöltésére Komló Város Önkormányzat 
képviseletében saját személyére szavazzon. 

 
Határid ő:  2019. december 20. 
Felelős:   Polics József polgármester 
 

K.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 
  



2. sz. melléklet 
 

 
  



 
  



 


