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tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsába delegált képviselő személyének 
felülvizsgálata 

 

Iktatószám:  5324/2022.   
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:  Székely Andrea ügyintéző  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 

Humán bizottság SzMSz. 1. melléklet 1.3.11. 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 

bizottság 
SzMSz. 1. melléklet 2.3.17. 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bek. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: 
Mötv.) 94. § (2) bekezdés szerint „a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-
testületei által delegált tagok alkotják….”, a törvény alapján tehát a Társulási Tanácsba a 
Képviselő-testület delegál tagot. 
 
A Képviselő-testület 155/2019. (XII. 12.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásba (a továbbiakban: Társulás) Komló város 
képviseletében Jégl Zoltán képviselőt delegálja. A Társulás Tanácsa az 5/2020. (II.14.) sz. 
Tct. határozatával Jégl Zoltánt a Társulás Tanácsának elnökévé választotta azonban elnöki 
tisztségéről 2022. április 11. napjával lemondott, ami a Társulási Tanácsba delegált tagi 
tisztségét nem érinti. 
 
A Társulási Tanács elnöke csak a delegált tagok közül választható, erre tekintettel az új elnök 
csak valamelyik vidéki település – delegált - polgármestere lehetne. Komló város a Társulás 
költségvetéséhez 70%-ot tesz hozzá, tehát az egész költségvetés több, mint felét. A 
költségvetéssel, az intézményekkel és a Társulás működésével kapcsolatos ügyintézés, 
adminisztrációs feladatok a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet (a 
továbbiakban: GESZ) és a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
által történik, így egy vidéki települési önkormányzat delegált tagjának Társulási Tanácsban 
betöltött elnöki tisztsége az adminisztrációs folyamatokat nehezítené. 
 
Tekintettel Jégl Zoltán elnök lemondására, szükségesnek tartom, hogy Komló város 
képviseletében egy olyan új személy kerüljön delegálásra, aki egyben az elnöki tisztséget is 
betöltheti, amennyiben őt a Társulási Tanács tagjai elnöknek megválasztják.  
 
 
Jelenleg a Társulás Tanácsába minden tagtelepülés a polgármesterét delegálta képviseletre. 
Az Mötv. 41.§ (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet a polgármester képviseli. A 
munkáltatói jogokat a GESZ, illetve a Hivatal vezetője felett a polgármester gyakorolja, ezért 
javaslom, hogy a Képviselő-testület személyemet delegálja a Társulás Tanácsába. A korábbi 
években hosszú időn át töltöttem be az elnöki tisztséget és láttam el az ehhez kapcsolódó 
feladatokat. 
 
A Képviselő-testület által delegált tag szavazatának érvényességéhez továbbra is a Képviselő-
testület utólagos jóváhagyása szükséges, előre látható és fontosabb döntésekben a testület 
előzetesen is meghatározhatja a delegált által képviselendő álláspontot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-tetsületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen! 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 
delegált képviselő személyének felülvizsgálata” című napirendet és az alábbi határozatot 
hozza: 
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1. A Képviselő-testület tudomásul veszi Jégl Zoltánnak a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöki tisztségéről való lemondását, 
egyúttal megköszöni elnökként végzett munkáját. 
 

2. A Képviselő-testület visszahívja Jégl Zoltán delegált tagot a Társulási Tanácsból, 
egyúttal abba Polics József polgármestert delegálja Komló Város Önkormányzat 
képviseletében. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a delegált tagot, hogy a Társulási Tanács 

elnökének megválasztásakor Komló Város Önkormányzat képviseletében saját 
személyére szavazzon.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
Komló, 2022. április 21. 
 
          
          Polics József 
          polgármester 
            


