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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2022. március 22-i rendkívüli 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 meghívottakat. A 
jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv hangfelvétellel 
kerül rögzítésre. Az ülést 10 óra 04 perckor megnyitotta.  
 
A meghívó és az előterjesztések kiküldésre kerültek. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat, melyeket a Társulás Tanácsa 
kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott. 

 
1. sz. napirendi pont 

 
Ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás megkötése 
Előadó:  Jégl Zoltán elnök 
 
Jégl Zoltán: 2014-ben a Tanács úgy döntött, hogy ezt a feladatot közösen látja el, mely 
feladattal a Városgondnokságot bízza meg. Sásd később csatlakozott ehhez, 2018-ban volt 
egy akut problémájuk, amit szerettek volna megoldani és emiatt történt a csatlakozás. Idén 
azonban jelezte, hogy nem kíván tovább részt venni ebben a feladat-ellátásban és február 18-
val felmondta a szerződést. A felmondási idő 3 hónap, így május 18-val ebből a feladat-
ellátásból kilép.  
Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Mekényes, Kishajmás, Abaliget, Mágocs, Alsómocsolád 
csatlakoznának a feladat-ellátáshoz, a megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete 
tartalmazza.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.   
 
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta:  
 
4/2022. (III.21.) sz. Tct. határozat 
A Társulási Tanács az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – „Ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó feladat-



ellátási megállapodás megkötése” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

1.) A Társulási Tanács elfogadja Sásd Város Önkormányzata által a „FELADAT-
ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS gyepmesteri feladatok ellátására” megnevezésű 
megállapodásra vonatkozóan benyújtott rendes felmondást, amely a szerződés 2022. 
május 18. napi hatállyal történő megszűnését eredményezi.  
 

2.) A Társulás Tanácsa elfogadja Mindszentgodisa Községi Önkormányzat, Nagyhajmás 
Községi Önkormányzat, Mekényes Község Önkormányzat, Alsómocsolád Község 
Önkormányzata, Abaliget Község Önkormányzata, Kishajmás Községi 
Önkormányzat, Mágocs Város Önkormányzata ebrendészeti tevékenység ellátásához 
való csatlakozási szándékát, és felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező feladat-ellátási megállapodást aláírja. 

 
 

Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Jégl Zoltán elnök 

 
2. sz. napirendi pont 

 
Tájékoztatás a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetőjének, Elmontné Popán Ildikó vezetői megbízatásának ellátásáról 
Előadó:  Jégl Zoltán elnök 
 
Az elnök tájékoztatásul elmondta, hogy bár Elmontné Popán Ildikó élő munkaszerződéssel 
rendelkezik, gyermeke születésének okán a csed illetve gyed ellátás igénybevételének idejére 
vezetői megbízatása 2022. február 28. napjáig szüneteltetésre került.  
A Magyar Államkincstár értesítést küldött a Társulás részére a vezetői kinevezés lejártáról.  
 
A Társulás Tanácsának 28/2019. (VIII.29.) sz. Tct. számú döntése alapján Elmontné Popán 
Ildikó 2022. március 1. napjától 2024. november 30. napjáig látja el intézményvezetői 
feladatait. 
 
Köszöntsük újra Elmontné Popán Ildikót a kinevezés lejártáig.  
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.   
 
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta:  
 
5/2022. (III.21.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottságok 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Tájékoztatás a Komló Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének, Elmontné Popán Ildikó vezetői 
megbízatásának ellátásáról tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 



1.) A Társulás Tanácsa tudomásul veszi, hogy Elmontné Popán Ildikó 2022. március 1. 
napjától 2024. november 30. napjáig a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetői feladatait ellátja a Társulás Tanácsának 28/2019. 
(VIII.29.) sz. Tct. döntése alapján. 

 
2.) A Társulás Tanácsa Elmontné Popán Ildikó illetményét 2022. március 1. napjától  

 
426 000.- forintban– jóváhagyja - az alábbiak szerint: 
Alapilletmény:       155 258.-Ft 
Garantált bérminimumra történő kiegészítés:     104 742.-Ft 
Szociális ágazati pótlék                                                   116 000.-Ft 
Magasabb vezetői pótlék (2022.03.01-2024.11.30.):    50.000.-Ft 
Illetménye összesen:       426 000.-Ft 

 
3.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 
munkáltatói és adminisztratív intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
4.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a Társulás Tanács döntéséről 
a Képviselő-testületeiket tájékoztatni szíveskedjenek.  

 
 

Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Jégl Zoltán elnök 

 
3. sz. napirendi pont 

 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi közbeszerzési terve 
Előadó:  Jégl Zoltán elnök 
 
 
Az elnök elmondta, hogy 2022. március 31-ig egy közbeszerzési tervet kell elkészíteni. 2022. 
évre nincs tervezett közbeszerzése a Társulásnak, ettől függetlenül ezt el kellett készíteni, 
egyelőre nemleges, de természetesen változhat, amennyiben változik, akkor beterjesztésre 
kerül a Tanács ülése elé.  
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.   
 
Szavazás: A határozati javaslatot a Társulás Tanácsa kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta:  
 
6/2022. (III.21.) sz. Tct. határozat 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, 
az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi közbeszerzési terve tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 



1.) A Társulás Tanácsa a mellékelt formában jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 2022. évi közbeszerzési tervét. 
 

2.)  A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a közbeszerzési terv közzétételéről 
gondoskodjon.  

 
 Határidő: 2022. március 31. 
 Felelős: Jégl Zoltán elnök 
 

4. sz. napirendi pont 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
Előadó: Jégl Zoltán elnök 
 
 
Jégl Zoltán: Két dolog miatt szükséges a módosítás, az egyik ok, hogy a tagönkormányzatok 
lakosságszámait minden évben megfelelően aktualizálni kell. Sajnos megállapítható, hogy a 
Társulás Tanácsának tagönkormányzatai területének nagy részén a lakosság folyamatosan 
csökken, vannak olyan települések, ahol egy-néhány fővel nő. A másik ok, hogy a munka- és 
tűzvédelmi feladatok III.1. pont aktualizálása is szükséges, bár itt nincs változás, ugyanaz a 
szervezet fogja ellátni ezt a feladatot a kistérség területén.  
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
7/2022. (III.21.) sz. Tct. határozat 

A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „A Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja. 

  
2.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 

Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 
3.) A Társulási Tanácsa felkéri a tagönkormányzatait, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása című napirendet 
terjesszék a Képviselő-testületeik elé, valamint a Társulási Megállapodás 
módosításáról szóló határozati kivonatot 2022. április 5. napjáig megküldeni 
szíveskedjenek!  

 
 

Határidő: 2022. április 15. 
Felelős: Jégl Zoltán elnök 



5. sz. napirendi pont 
 
Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2021. évről szóló beszámolója 
Előadó: Jégl Zoltán elnök 
 
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2007-ben köttetett egy megállapodás a Tanács és 
a Fogyasztóvédelmi Egyesület, azóta minden évben, ahogy most is, beszámol az éves 
tevékenységéről.  A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
8/2022. (III.21.) sz. Tct. határozat 

A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Baranya 
Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2021. évről szóló beszámolója tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Társulás Tanácsa a Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2021. évi 
beszámolóját megismerte, és elfogadja. 
 
 
Határidő: 2022. március 30. 
Felelős:  Jégl Zoltán elnök 

 
Más kérdés, észrevétel, hozzászólás az egyebek napirendi pontban nem volt.  
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 10 óra 28 perckor bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
                                                                                   Jégl Zoltán 

                                                                                     elnök 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 
Hermusz Ivett 


