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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2021. augusztus 30-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Jégl Zoltán elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit és a megjelenteket. A 
jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv hangfelvétellel 
kerül rögzítésre. Az ülést 10 óra 15 perckor megnyitotta.  
 
A meghívó és az előterjesztés kiküldésre került. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, melyet a Társulás Tanácsa kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirendi pont 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás középiskolai tanulmányi ösztöndíj 
támogatásról szóló szabályzat elfogadása 
Előadó: Jégl Zoltán elnök 
 
Jégl Zoltán: Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Urbán Eszter: Fontosnak tartanám elmondani, hogy a határidő hosszabbításra került, 2021. 
november 26. napjára módosult. A költségvetésben maradt a társulás számára 690.000,-Ft, 
melyet az ösztöndíjak tekintetében a gyermekek igénybe tudnak venni.  
 
Jégl Zoltán: Ez a pályázat 2018-ban indult, melynek keretében van lehetőség a támogatásra, 
mely 13 települést és 25 főt érint. A Társulás Tanácsa elfogadott egy szabályzatot, azonban a 
vírushelyzetre tekintettel időpont-, illetve határidő változások történtek, meghosszabbodott a 
lehetőség 3 hónappal. Szeptember-október, illetve november hónapban is lehet támogatni 
azokat a diákokat, akik már középiskolai tanulmányaikat végzik vagy most kezdik. 
Azóta ez a szabályzat is lejárt és döntenünk kell ennek a meghosszabbításáról is. A 
szabályzat-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi, melyben felsorolásra kerültek a 
támogatásban résztvevő települések, illetve, hogy hány főre vonatkozik a támogatás. 
Fontos, ha van olyan település, aki ezt a létszámot nem tudja kihasználni és van olyan, akinek 
ezt át tudja adni, akkor kérem ezt jelezzék. A támogatásnak elvileg 2021. november 15. 
napjáig bankszámlára kell kerülnie. A 7. pontban lemaradt egy szó a mondat végéről, melyet 
pótolni kellene, a mondat helyesen így hangzik:  



„A középiskolai szakképzési ösztöndíj támogatás a tanuló nevére szóló bankszámlára történő 
átutalással történik.”  
 
Urbán Eszter: Kicsit emelkedtek az összegek, az előző évi ösztöndíjhoz képest kicsit több 
támogatásban részesülnek a tanulók. 
 
Szeledi Katalin: Inkább azon kellett volna változtatni, hogy többen tudják igénybe venni a 
támogatást.  
 
Urbán Eszter: Sajnos a létszámon nem tudunk változtatni, ilyen módosítási lehetőség nincs.  
 
Jégl Zoltán: Igen, én is utána jártam ennek, sem a létszámon nem lehet változtatni, sem pedig 
új településeket nem tudunk bevonni. A létszámok között lehet variálni, kölcsön lehet adni 
egymás között.  
 
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatásról szóló 
szabályzat tervezetet. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.   
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
21/2021. (VIII.30.) sz. Tct. határozat 

A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Humánszolgáltató bizottság, valamint a 
Pénzügyi és területfejlesztési bizottság véleményeinek figyelembevételével – Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatásról 
szóló szabályzat tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatásáról szóló szabályzatot az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal.  
 
Felelős: Jégl Zoltán elnök 
    érintett tagönkormányzatok delegált tagjai 
Határidő: 2021. szeptember 1.   

 
 
Az elnök megköszönte a részvételt, az ülést 10 óra 22 perckor bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
                                                                                     Jégl Zoltán 

                                                                                     elnök 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
Hermusz Ivett 


