Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
tel.:72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

JEGYZŐKÖNYV
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa
2019. augusztus 29-i rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint

Polics József elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által
fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács
határozatképes. A jegyzőkönyv írott formában és hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az
ülést 10 óra 6 perckor megnyitotta.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Tanács kézfeltartással,
egyhangúlag elfogadott.

1. sz. napirend
A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetői
álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Előadó:
Polics József
elnök
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó
intézményvezető
Az Elnök tájékoztatta a Tanácsot, hogy pályázat került kiírásra a Komló Térségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére, melynek
benyújtási határideje 2019. augusztus 15. napja volt. A megadott határidőig 2 fő nyújtott
be pályázatot. A pályázók munkacsoport általi személyes meghallgatásra 2019. augusztus
26. napján került sor, amelynek során a munkacsoport egyhangúan Elmontné Popán
Ildikó pályázatának elfogadását javasolta, valamint intézményvezetői kinevezését
támogatta.
A másik jelentkező pályázata hiányos volt, illetve nem rendelkezett kellő tapasztalattal az
intézményvezetői feladatok ellátására. Nem felelt meg a pályázati kiírás előírásainak sem,
ezért a bizottság a pályázatát eredménytelennek nyilvánította.
Elmontné Popán Ildikó már 10 éve vezeti az intézményt, kellő tapasztalatokkal és
gyakorlattal rendelkezik a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetői feladatainak ellátásához.
Kérdés, vélemény nem volt.

A határozati javaslatot mindhárom bizottság elfogadásra javasolta.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
28/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottságok
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének
megállapítása című előterjesztést.
1.) A Társulás Tanácsa megbízza Elmontné Popán Ildikót 2019. december 1. napjától 2024.
november 30. napjáig, 5 évre szóló határozott időtartamra a Komló Térségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával.
2.) A Társulás Tanácsa Elmontné Popán Ildikó illetményét 2019. december 1. napjától
408.650.- forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
Alapilletmény:
150.495.-Ft
Garantált bérminimumra történő kiegészítés:
44.505.-Ft
Határozott idejű keresetkieg. (2019.12.01-2020.11.30.):
97.500.-Ft
Szociális ágazati pótlék (2019.12.01.-2020.11.30.):
66.150.-Ft
Magasabb vezetői pótlék (2019.12.01-2024.11.30.):
50.000.-Ft
Illetménye összesen:
408.650.-Ft
3.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos
munkáltatói és adminisztratív intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Polics József elnök

Az Elnök gratulált az újabb 5 éves kinevezéshez, további sok sikert és jó munkát kívánt.
Elmontné Popán Ildikó megköszönte a bizalmat.

2. sz. napirend
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárás elindítása
Előadó:

Polics József

elnök

Az Elnök ismertette, hogy a Társulás Tanácsa 2019. július 18-i ülésén döntött a
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón”
című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról, amely során
módosítási igény került benyújtásra a közreműködő szervezet felé homlokzatszigetelési
munkálatok iránt. A közreműködő szervezet elutasította ezt az igényt, így a közbeszerzési

eljárás visszavonásra került és új igényként benyújtásra került a gipszkarton álmennyezet
cseréje, amely elfogadásra került.
A munka nettó összértéke 37.444.464, - Ft + ÁFA, így közvetlenül 5 cégnek küldjük meg
az ajánlattételi felhívást.
Kérdés, vélemény nem volt.
A határozati javaslatot mindhárom bizottság elfogadásra javasolta.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
29/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság véleményét figyelembe véve - az
az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének
elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindítását
megvitatta és az ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyja.
1.
A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel
ajánlattételre:
a.)

Gerle Kft

székhely: 7300 Komló, Kossuth L utca 3.
email: gerlekft@gmail.com
b.)

Péter ’99 Kft

székhely: 7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d
email: peter.karoly2@gmail.com
c.)

GÉPLAK Kft.

székhely: 7631 Pécs, Köves-földi út 33.
email: geplak@geplak.hu
d.)

Kőház Építőipari Beruházási Zrt.

székhely: 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12.
email: info@kohaz.hu
e.)

GEFA TRADE Kft.

székhely: 7300 Komló, Mikszáth Kálmán utca 7/C.

email: gefa.kft@gmail.com
2.
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről a
fenti vállalkozók részére intézkedjen.
Határidő: 2019. augusztus 29.
Felelős: Polics József elnök

3. sz. napirend
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó „célcsoport
útiköltsége” tárgyú beszerzési eljárása
Előadó:

Polics József

elnök

Az Elnök elmondta, hogy a pályázat keretein belül a Pécsi út 42. szám alatti épület
alagsorában kialakításra kerül 2 fő elhelyezésére szolgáló külső szálláshely, valamint a
Vörösmarty utca 3/A szám alatt található Hajléktalan szálló épületének teljes
korszerűsítése valósul meg. A munkálatok idejére a célcsoport kiköltöztetése szükséges a
Szociális Otthonba, mely várhatóan 4 hónap időtartamot vesz igénybe.
A vállalkozók kiválasztása egy egyszerű beszerzési eljárás keretében valósul meg,
melynek során 3 gazdasági szereplőt kérünk fel ajánlattételre.
Kérdés, vélemény nem volt.
A határozati javaslatot mindhárom bizottság elfogadásra javasolta.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
30/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat
A Társulás, a Területfejlesztési-, a Humánszolgáltató-, és a Pénzügyi Bizottságok javaslatait
figyelembe véve az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és
önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó beszerzési
eljárását megvitatta és az ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyja.
1.
A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel
ajánlattételre:
1.) Célcsoport útiköltsége c. beszerzés esetében:
1.)
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.
székhely: 7300, Komló, Pécsi út. 42.
email: tanczosdr@t-online.hu
2.)
Garner Travel Kft.
székhely: 7300, Komló, Városház tér 4.
email: hotelbekesziget@gmail.com
3.)
Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
székhely: 7300, Majális tér 1.
email: titkarsag@komloikorhaz.hu
2.
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről a
fenti vállalkozók részére intézkedjen.
Határidő: 2019.augusztus 29.
Felelős: Polics József elnök

1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok
életminőségének javítása és önálló
életvitelének elősegítése Komlón”
projekthez kapcsolódó „célcsoport
útiköltsége” c. beszerzéshez.

BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet
Komlói
Kistérség
Önkormányzati Társulás
Cím
Városház tér 3.
Város/Község
Komló
Telefon
72/584-020
E-mail
tarsulas@komlo.hu

Címzett
Többcélú Polics József elnök
Postai irányítószám
7300
Ország
Magyarország
Telefax
72/584-036
Internet cím (URL)
www.komloikisterseg.hu

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Szerződés típusa:
Vállalkozói szerződés
II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón”
megnevezésű projekthez kapcsolódó, a célcsoport útiköltsége c. beszerzése.
II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón”
megnevezésű projekthez kapcsolódó, a célcsoport útiköltsége c. beszerzése.
A beszerezni kívánt áruk listáját az ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza
II.1.4) A teljesítés helye
A teljesítés helye:

Komló

II.2) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

A szerződés aláírásának napjától kezdődően előre láthatóan 4 hónap időtartamra szól.
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Vállalkozó a szerződés teljesítése során 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással
kiegyenlítésre.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
I. Jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll
A megkövetelt igazolási mód
I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)
III.2.2) A megkövetelt igazolási mód
I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak
ajánlatot
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlattételi határidő
2019/09/05 (év/hó/nap) 10.00 óra
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és Intézmény-felügyeleti Iroda
7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. számú iroda
IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar
nyelvű fordítást is mellékelni kell.

IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen.
IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely
Dátum: 2019/09/05 (év/hó/nap) 10.30 óra
Hely: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és Intézmény- felügyeleti
Iroda, 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. számú iroda

V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a
módosítását.
2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2019/09/06 (év/hó/nap)
Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz
kapcsolódó. célcsoport lakhatásának támogatása c. beszerzése - felbontani a bontási
időpontig tilos”.
Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell
érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja
megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az
ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra)
között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Térségi
Integrált Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. I. emelet
intézményvezetői iroda vagy postai úton szintén erre a címre.
3) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely
tartalmazza a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve,
elérhetősége, valamint az adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai.
4) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a
legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi
fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek
nyilvánítani.
E felhívás megküldésének dátuma: 2019/08/29 (év/hó/nap)

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK,
NYILATKOZATOK

1. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

1. Ajánlattevő
Név:...........................................................................................................................................
Székhelye: .................................................................................................................................
Telefon: ....................................................... Fax: ....................................................................
E-mail: .........................................................

2. Ajánlattétel tárgya:
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-201700050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése
Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó, a célcsoport útiköltsége c. beszerzése.

3. Ajánlat:
Nettó ajánlati ár ........................................................................................................... (HUF)
Bruttó ajánlati ár .......................................................................................................... (HUF)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………….
(cégszerű aláírás)

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a kizáró okok tekintetében
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………)
ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem
áll fenn:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerősen korlátozta;
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem
tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben
jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
f) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….
(cégszerű aláírás)

4. sz. napirend
26/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat módosítása
Előadó:

Polics József

elnök

Az Elnök tájékoztatást nyújtott arról, hogy a Társulás Tanácsa 2019. július 18-i ülésén
döntött a fent említett pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyú beszerzési
eljárás eredményhirdetéséről. A nyertes ajánlattevőként az Infobit Kft. került
megjelölésre 10.993.045, - Ft + 27% ÁFA összeggel, amely összeg a határozati
javaslatban tévesen került rögzítésre.
Az Infobit Kft ajánlatának összege 10.743.162, - Ft + 27% ÁFA, így a korábban
meghozott határozatot e szerint szükséges javítani.
A határozati javaslatot mindhárom bizottság elfogadásra javasolta.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
31/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatait figyelembe véve
az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló
életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-anyag és
immateriális javak beszerzési eljárás értékelését megvitatta.
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Infobit Kft-t (7700 Mohács, Ete János u. 5/a.) hirdeti ki az
eljárás nyerteseként.
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
Határidő: 2019. július 22.
Felelős: Polics József elnök
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést nettó 10.743.162, - Ft + 27% ÁFA összeggel kösse meg.
Határidő: 2019. július 26.
Felelős: Polics József elnök

5. sz. napirend
Egyebek
Papp István elmondta, hogy a tulajdonukban lévő bicikli utat egy fakitermelés során
használatba vették. Az út állapota ettől megromlott, mivel nem nehéz gépjárművek
közlekedésére készült.
Az Elnök elmondta, hogy megkeresték a fakitermelőt, aki ígérte a kár helyreállítását.
További intézkedés jegyzői hatáskörben történik.
Tanácsolta, hogy ilyen esetekben mindig készüljön fénykép, mert az bizonyító erővel
rendelkezik az eljárások során.
A következő Társulási ülés tervezett időpontja: 2019. szeptember 11. 10.00 óra.
Az Elnök mindenki részvételére számít.
Tájékoztatást nyújtott a Komlói Bányásznapok rendezvényeiről, melyre minden
kistérségből várják az érdeklődőket.
Megköszönte a részvételt, a Tanács ülést 10 óra 23 perckor bezárta.
K.m.f.

Polics József
Elnök
Jegyzőkönyvet készítette:
Wachené Király Ágnes

