
 

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. szeptember 11-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 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó célcsoport 

útiköltsége című beszerzési eljárás eredménye 

 

Előadó: Polics József  elnök 

 

A Pénzügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta, a 

Humánszolgáltató, valamint a Területfejlesztési bizottság határozatképesség 

hiányában nem tudott állást foglalni. 

 

Az Elnök tájékoztatta a Tanácsot, hogy a három beérkező ajánlatból a Szent Borbála 

Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. nyújtotta be a legkedvezőbbet.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 



32/2019. (IX.11.) 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 célcsoport útiköltsége című beszerzési eljárás értékelését 

megvitatta. 

 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást megajánló a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-t 

(7300, Komló, Pécsi út 42.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 

A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a beszerzési eljárás értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 

 

Határidő: 2019. szeptember 11. 

Felelős: Polics József elnök  

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

vállalkozási szerződést nettó 2.160.630, - Ft + 27% ÁFA összeggel kösse meg.  

 

Határidő: 2019. szeptember 13. 

Felelős: Polics József elnök  

 

 

 

2. sz. napirend 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs 

szakmérnöki feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásról szóló beszámoló 

 

Előadó: Polics József  elnök 

 

A Pénzügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta, a 

Humánszolgáltató, valamint a Területfejlesztési bizottság határozatképesség 

hiányában nem tudott állást foglalni. 

 

Az Elnök elmondta, hogy a bátaszéki Gamaterv Bt. nyújtotta be a legkedvezőbb 

ajánlatot. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 

33/2019. (IX.11.) 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 rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása tárgyú 

beszerzési eljárásról szóló beszámolót megismerte és annak tartalmával egyetért. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:    Polics József elnök 

 

 

 

3. sz. napirend 

 

Egyebek 

 

Az Elnök felhívta a figyelmet, hogy az Önkormányzat I. emeleti kistanácskozójában 

szeptember 12-én 13.00 órakor várja a kistérségek polgármestereit a Kaszárnya patak 

és Baranya csatorna vonalát érintő, kerékpárúttal kapcsolatos egyeztetésen. Jelezte, 

hogy e hónap 26-án 10.00 órakor újabb társulási ülésre kell számítani, mely az 

önkormányzati választások előtti, utolsó tanácsülés lesz.  

Megköszönte a részvételt, az ülést 10 óra 30 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

         Polics József 

              Elnök 

 

Jegyzőkönyvet készítette: 

 

Wachené Király Ágnes 


