
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. január 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

1/2017. (I. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához 
kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. Záróvonal Kft. (7624 Pécs, Barackvirág utca 1.) 

2. Pylon-S Kft. (7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 1. A. ép.) 

3. BB Mérnökiroda Épít ipari Bt. (7453 Magyaratád, Széchenyi utca 35.) 

4. GEO-Profil Kft. (7634 Pécs, Kétágú utca 22.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid ; 2017. január 20. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. február 1-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

2/2017. (II. 1.) JÜKB határozata 
 

1. A bizottság az SZMSZ rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
2. A bizottság Bareithné Benke Nikolett f állású alpolgármester illetményét 488.613,- Ft összegben 
javasolja megállapítani 2017. január 1. napjától. 
 
3. A bizottság tudomásul veszi Molnár Zoltánné képvisel  társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
történ  jelölését 2017. február 15. napjától. Megválasztását elfogadásra javasolja. 
 
4. A bizottság a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 190.000,- Ft összegben javasolja 
megállapítani. 
 
5. A bizottság tudomásul veszi Pálfi László képvisel  a Szociális és egészségügyi bizottság tagjának 
történ  jelölését 2017. február 15. napjától. Megválasztását elfogadásra javasolja. 
 
6. A bizottság tudomásul veszi Dezs  Károly képvisel  a Szociális és egészségügyi bizottság elnökének 
történ  jelölését 2017. február 15. napjától. Megválasztását elfogadásra javasolja. 
 
7. A bizottság tudomásul veszi Makra István Edéné képvisel  a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
tagjának történ  jelölését 2017. február 15. napjától. Megválasztását elfogadásra javasolja. 
 
8. A bizottság tudomásul veszi Makra István Edéné Sikonda Településrészi Önkormányzat elnökének, e 
tisztségr l való lemondását. A bizottság tudomásul veszi Schalpha Anett képvisel  a Sikonda Településrészi 
Önkormányzat elnökének történ  jelölését. Megválasztását elfogadásra javasolja. 
9. A bizottság javasolja, hogy azokat a képvisel ket, akik kett nél több településrészi önkormányzat 
elnöki feladatait látják el, a képvisel -testület bizottsági elnökökkel azonos mérték  tiszteletdíjban részesítse és 
javasolja a módosítás átvezetését az önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról és költségtérítésér l 4/2015. 
(II.20.) önkormányzati rendeleten. 
 
10. A bizottság az SZMSZ rendelet módosított VI., VII., VIII., X. sz. függelékeit elfogadásra javasolja. 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. február 1-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

3/2017. (II. 1.) JÜKB határozata 
 
 

A képvisel -testület – a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság el terjesztése alapján 
– megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati képvisel k vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségek teljesítésér l tájékoztatóját. 
 
  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. február 1-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

4/2017. (II. 1.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához 
kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú beszerzési eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja. 
 
 

A bizottság a „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához kapcsolódó engedélyezési és 
tendertervek elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás megindítását jóváhagyja a mellékelt ajánlattételi 
felhívás szerint. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. Záróvonal Kft. (7624 Pécs, Barackvirág utca 1.) 

2. Pylon-S Kft. (7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 1. A. ép.) 

3. BB Mérnökiroda Épít ipari Bt. (7453 Magyaratád, Széchenyi utca 35.) 

4. GEO-Profil Kft. (7634 Pécs, Kétágú utca 22.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2017. február 2. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. február 1-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

5/2017. (II. 1.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához 
kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátása" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési tanácsadókat 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. Dr. Tud Ákos (7621 Pécs, Teréz utca 11-13.) 

2. ifj. Vilyevácz József (7627 Pécs, Diós d  5/2. C. ép. II. em. 8.) 

3. Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti közbeszerzési 
tanácsadók részére történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2017. február 3. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. február 1-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

6/2017. (II. 1.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „ A 2016. július 16-i es zések következtében károsodott 
önkormányzati ingatlanok helyreállítása" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, 
és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelez  cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

2. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) 

3. LAKIBER Kft. (7300 Komló, Zichy M. u. 8.) 

4. PÉTER '99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2017. február 3. 

                          Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. február 1-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

7/2017. (II. 1.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „A 2016. július 28-i es zések következtében károsodott 
önkormányzati ingatlan (Magyar Bálint utca 591 hrsz) helyreállítása " tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelez  cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

2. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) 

3. LAKIBER Kft. (7300 Komló, Zichy M. u. 8.) 

4. PÉTER '99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2017. február 3. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. február 15-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

8/2017. (II. 15.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút 
felújításához kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátása" tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
közbeszerzési tanácsadót hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
  
Határid : 2017. február 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 1.800.000,- Ft összeggel kösse meg. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. február 15-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

9/2017. (II. 15.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút 
felújításához kapcsolódó engedélyezési és tendertervek elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló GEO-Profil Kft.-t (7634 Pécs, Kétágú utca 22.) közbeszerzési 
tanácsadót hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. február 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a tervezési 
szerz dést nettó 1.180.000,- Ft + AFA összeggel kösse meg. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. február 15-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

10/2017. (II. 15.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút 
felújításához kapcsolódó víziközm  rekonstrukciók tenderterveinek elkészítése" tárgyú 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi tervezéssel 
foglalkozó cégeket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. Balog Vízépítési Tervez  Iroda Kft. (7636 Pécs, Akácfa köz 11.) 
2. PESATO Bt. (7633 Hajnóczy J. u. 1/B.) 
3. Hidroconsulting Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2017. február 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. február 15-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

11/2017. (II. 15.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „A 2016. július 16-i, valamint a 2016. július 28-i 
es zések következtében károsodott Önkormányzati ingatlanok helyreállításának m szaki 
ellen rzése" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyj a. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az alábbi m szaki 
ellen rzéssel foglalkozó cégeket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. PÉCSI HYDROTERV Épít  és Szolgáltató Bt. (7635 Pécs, Meredek köz 5.) 

2. RIVERPLAN Mérnöki, Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (7728 
Somberek, Kossuth L. u. 139.) 

3. HAKIRA Kft. (7624 Pécs, Nagy Jen  u. 20. IV/15.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2017. február 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. február 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

12/2017. (II. 22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „2016. július 16-i es zések következtében 
károsodott önkormányzati ingatlanok helyreállítása" tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló FORMATÍV ÚT Kft.-t (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. február 24.  
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 16.969.000,- Ft + AFA összeggel kösse meg. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. február 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

13/2017. (II. 22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „A 2016. július 28-i es zések következtében 
károsodott önkormányzati ingatlan (Magyar Bálint utca 591 hrsz.) helyreállítása" tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló FORMATÍV ÚT Kft.-t (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
  
Határid : 2017. február 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 3.612.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. február 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

14/2017. (II. 22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „2016. július 16-i, valamint a 2016. július 28-i 
es zések következtében károsodott önkormányzati ingatlanok helyreállításának m szaki 
ellen rzése" tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és mindkét esetében a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló RIVERPLAN Mérnöki, Szolgáltató, Tanácsadó 
és Kereskedelmi Kft.-t (7728 Somberek, Kossuth L. u. 139.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
  
Határid : 2017. február 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést a 2016. július 16-i es zések következtében károsodott önkormányzati ingatlanok 
helyreállításának m szaki ellen rzése (5 helyszín) tekintetében 409.500,- Ft + ÁFA, míg a 
2016. július 28-i es zések következtében károsodott önkormányzati ingatlan helyreállításának 

szaki ellen rzése (1 helyszín) tekintetében 90.500,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. február 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

15/2017. (II. 22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút 
felújításához kapcsolódó víziközm  rekonstrukciók tervezési feladatainak ellátása " tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Balog Vízépítési Tervez  Iroda Kft.-t (7636 Pécs, Akácfa köz 
11.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. február 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a tervezési 
szerz dést 830.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. március 8-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

16/2017. (III. 8.) JÜKB határozata 
 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának IV.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján 
megtárgyalta Komló Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét, és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2017. 
évi közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történ  közzétételér l 
intézkedjen. 

 
Határid : 2017. március 31. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. március 21-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

17/2017. (III. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EFOP-1.5.2-16 azonosítószámú, „Humán 
közszolgáltatások fejlesztése térségi személetben" megnevezés  pályázathoz kapcsolódó 
beszerzés ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
1. Helyi emberi er forrás fejlesztési terv elkészítésének esetében: 

a) Agroverde Kft. (7940 Szentl rinc, Attila utca 70.; Email: shevatom@t-online.hu) 
b) MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1. Email: beszerzes@msb.hu) 
c) Pécsi városfejlesztési Nonprofít Zrt. (7621 Pécs, Mária u. 9. 

Email: varosfej lesztes@pvfzrt.hu) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. március 21. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. március 21-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

18/2017. (III. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „2016. július 164, valamint a 2016. július 284 
es zések következtében károsodott önkormányzati ingatlanok helyreállításának m szaki 
ellen rzése" tárgyú beszerzési eljárás értékelésével kapcsolatban meghozott 14/2017.(11.22.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és mindkét esetben a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Németh Gábor egyéni vállalkozót (7728 
Somberek, Kossuth L. u. 139.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
  
Határid : 2017. február 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést a 2016. július 16-i es zések következtében károsodott önkormányzati ingatlanok 
helyreállításának m szaki ellen rzése (5 helyszín) tekintetében 409.500,- Ft (nettó=bruttó), 
míg a 2016. július 28-i es zések következtében károsodott önkormányzati ingatlan 
helyreállításának m szaki ellen rzése (1 helyszín) tekintetében 90.500,- Ft (nettó=bruttó) 
összeggel kösse meg. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

19/2017. (III. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI. rész 6. pontjában foglaltak alapján az „Ivóvízvezeték felújítása, illetve 
kiváltása az 1818/2016.(XII.22.) Korm. határozat 3. pont 47. sorszám szerinti projekt 
megvalósítása keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és 
azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
Harmadik Rész 115. § szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított, 
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás keretében Komló Város Önkormányzat az alábbi 
gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. CsoMoÉp Terv Kft. (7629 Pécs, Madas József utca 11.) 

2. BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7677 Orf , 
Lapisi utca 16.) 

3. GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépít  Kft. (7171 Sióagárd, Kossuth 
L. u. 59.) 

4. Wolfbau Team Épít ipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány 
 5.) 

5. ZOLANIT Épít ipari Kft. (7400 Kaposvár, Izzó utca 1/b.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen.  

 
Határid : 2017. március 30. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

20/2017. (III. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 „Komló város 
ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszer sítése” projekt 
vonatkozásában a kötelez  nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” 
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje 
fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 

1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 

2. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L utca 
21.) 

3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 
3.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy amennyiben az NFP NKft.-nek a felkérend  cégekkel 
kapcsolatos jóváhagyása az önkormányzathoz megérkezik, akkor az ajánlatkérési 
dokumentációnak a fenti cégek részére történ  megküldésér l intézkedjen.  
 

Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

21/2017. (III. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság - a jegyz  el terjesztése alapján - megtárgyalta a 7300 

Komló, Nagy László utca 25/A. fsz/5. szám, 2324. hrsz. alatti, 58,00 m2 alapterület , egy és fél 

szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás szakember letelepítése jogcímen történ  bérbeadásával 

kapcsolatos el terjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

Í J  A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Scháb Klára 7300 Komló, Cserma u. 3. 4. 

17. szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Nagy László utca 25/A. 

fsz/5. szám, 2324. hrsz. alatti, 58,00 m2 alapterület , egy és fél szobás, összkomfortos önkormányzati 

bérlakás határozott id re - a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezeténél létesített 

foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történ  bérbeadásával. A lakásba élettársával, Rumli 

Tamással költözik. 
 
 

Határid : 2017. április 07. 

Felel s: Bogyay László intézményvezet  
 
  
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

22/2017. (III. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EFOP-1.5.2-16 számú, „Humán 
közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás 
teljes kör  lefolytatása, Helyi emberi er forrás fejlesztési terv elkészítése tárgyú egyszer  
beszerzési eljárás eredményét, az alábbiak szerint állapítja meg.  
 
1. Agroverde Kft. (7940 Szentl rinc, Attila u. 70.) ajánlata érvényes, 
2. MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) ajánlata érvényes, 
3. Pécsi Városfejlesztési Zrt. (7621 Pécs, Márisa u. 9.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot MSB 

Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) tette, 
 
 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Határid : 2017. március 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

23/2017. (III. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lév  
lakások kéményfelújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt 
formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. Németh Zoltán  7300 Komló, Eötvös u. 10. 
2. Baranyai SBAU Kft.  7300 Komló, 2413/86 hrsz. 
3. Péter Károly   7300 Komló, Táncsics u. 6/d 
4. VITOÉP Kft   7300 Komló, Kossuth Lajos utca 3. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 

Határid : 2017. április 06. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. április 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

24/2017. (IV. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „KEHOP-2.2.l-l5-2015-00013 „Komló város 
ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszer sítése"projekt 
vonatkozásában a kötelez ' nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása'' 
tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.-t (7300 
Komló, Kossuth L. u. 21.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2017. április 4. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 4.300.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. április 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

25/2017. (IV. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a települési szociális célú t zifa juttatás 
beszerzéséhez és komlói telephelyre szállításához kapcsolódó beszerzés ajánlattételi 
felhívását megvitatta, és azt az I. számú melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági 
szerepl ket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
 
1. A települési szociális célú t zifa beszerzése és komlói telephelyre szállítása 

esetében: 
 

a) Mecsekerd  Zrt. Árpádtet i Erdészet (7628 Pécs, Árpádtet  3., E-mail: 
arpadteto@mecsekerdo.hu) 

b) Quad Ferro Trans Kft. (7300 Komló, Batthyány út 4., E-mail: qft@t-online.hu) 
c) Major Antalné stermel  (7304 Mánfa, Nagysz k 0598/33 hrsz., Levélcím: 

7301 Komló, Pf.:80.) 
 

 
 
Határid : 2017. április 27. 
Felel s: Polics József polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. április 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

26/2017. (IV. 4.) JÜKB határozata 
 

Komló Város Önkormányzat Képvisel -testülete - a polgármester el terjesztésében, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta az 
„ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása 
tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozat módosítása" cím  el terjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A képvisel -testület az „ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 pályázat benyújtása" tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozatának 4.) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„A képvisel -testület felkéri a jegyz t, hogy a pályázat el készítésér l, összeállításáról 
a megfelel  szakmai egyeztetések lefolytatása mellett gondoskodjon, és felhatalmazza 
Komló város polgármesterét mint a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó 
önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jel  
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez" cím  felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a 
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja. Felkéri továbbá a rendszer bevezetésének és üzemeltetés 
feladatainak ellátására és az önkormányzati intézmények közti koordinálására, illetve a 
jelenleg m köd  integrált rendszer adatainak további elérhet ségét biztosító szerz dés-
módosítás el készítésére. 

Határid : Azonnal 
Felel s: Polics József polgármester 

                     dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. április 5-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

27/2017. (IV. 5.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Vállalkozási szerz dés keretében Komló 
Város Önkormányzat tulajdonában lév  lakások kéményfelújítása” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Németh Zoltánt (7300 Komló, Eötvös u.10.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. április 07. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 1.539.370,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. április 19-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

28/2017. (IV. 19.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Komló Város Önkormányzat intézményeiben 
villámvédelmi rendszerek felújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a 
mellékelt formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. KIZSO  Villamosipari Kft 7300 Komló, Iskola u. 11. 
2. Gecsei Tamás   7632 Pécs, Aidinger J. u. 18. 
3. Horváth Gábor  7623 Pécs, József A. u. 29. 

 
A Bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlattételi felhívást a fenti vállalkozók részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 

Határid : 2017. április 19. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. április 19-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

29/2017. (IV. 19.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lév  
Balatonmáriafürd , Vasúti sétány 7. (449 hrsz) alatti üdül  ingatlan felújításához kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

- Dél-Balatoni Hulladékkezel  és Épít ipari Kft. (8630 Balatonboglár, Március 15. tér 
4.) 

- BAU Kft. (8640 Fonyód, Kupa vezér u. 54.) 
- BP Generál Kft. (8630 Balatonboglár, Kórház u. 26.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás elindításáról gondoskodjon. 
 

Határid : 2017. április 19. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. április 19-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

30/2017. (IV. 19.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lév  
Balatonmáriafürd , Vasúti sétány 9. (453 hrsz) alatti üdül  ingatlan felújításához kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

- Takács Gábor egyéni vállalkozó (7627 Pécs, Vadász u. 56/2.) 
- Imrei Tibor egyéni vállalkozó (7300 Komló, Alkotmány u. 62.) 
- Gyurkó Gábor egyéni vállalkozó (7300 Komló, Vértanuk u. 48.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás elindításáról gondoskodjon. 
 

Határid : 2017. április 19. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. április 26-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

31/2017. (IV. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Balatonmáriafürd , Vasúti sétány 7. (449 hrsz) 
alatti önkormányzati gyermeküdül  felújítása” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos 
el terjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A bizottság megállapítja, hogy az eljárásban benyújtott ajánlatok érvényesek, ezáltal a 
beszerzési eljárás érvényes volt. 

2. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatával az 
eljárás nyertese a Dél-Balatoni Hulladékkezel  és Épít ipari Kft. (8630 Balatonboglár, 
Március 15-e tér 4.) 

3. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balatonmáriafürd , Vasúti sétány 7. 
sz. alatti üdül  felújítására a vállalkozási szerz dést 2.330.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 
2.959.100,-Ft bekerülési költséggel a nyertes vállalkozóval megkösse. 

 
Határid : 2017. április 28. 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. április 26-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

32/2017. (IV. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Balatonmáriafürd , Vasúti sétány 9. (453 hrsz) 
alatti önkormányzati üdül  felújítása” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos el terjesztést 
megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A bizottság megállapítja, hogy az eljárásban benyújtott ajánlatok érvényesek, ezáltal a 
beszerzési eljárás érvényes volt. 

2. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatával az 
eljárás nyertese Gyurkó Gábor egyéni vállalkozó (7300 Komló, Vértanúk u. 48.) 

3. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balatonmáriafürd , Vasúti sétány 9. 
sz. alatti üdül  felújítására a vállalkozási szerz dést 787.400,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 
999.998,-Ft bekerülési költséggel a nyertes vállalkozóval megkösse. 

 
Határid : 2017. április 28. 
Felel s: Polics József polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. április 26-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

33/2017. (IV. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Vállalkozási szerz dés keretében Komló 
Város Önkormányzat intézményeiben villámvédelmi rendszerek felújítása” tárgyú beszerzési 
eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Kiss Zsolt (7300 Komló, Iskola u.11.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. április 26. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 1.032.341,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. április 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

34/2017. (IV. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI. rész 6. pontjában foglaltak alapján a „Komló, Gorkij és Irinyi J. utcák egy 
szakaszának útburkolat-felújítása a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó 317 909 Ebr azonosító számú támogatói okirata 
alapján" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik 
Rész 115. § szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított, tárgyalás nélküli 
közbeszerzési eljárás keretében Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel 
ajánlattételre: 

1. STRABAG Általános Épít  Kft. (7628 Pécs, Eperfás út 6.) 

2. SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 

3. SZTRÁDA 92 Kft. (7630 Pécs, Edison u. 3/a.) 

4. P-R Útépít  Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 

5. Baranya Aszfalt Kft. (7628 Pécs, Eperfás u. 12-14.) 

6. Benkala Kft. (1115 Budapest, Bártfai u. 44.) 

* A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2017. május 4. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. április 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

35/2017. (IV. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Képvisel -testület Szervezeti és M ködési 
Szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet V/A. 5. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az „Ivóvízvezeték felújítása, illetve kiváltása az 1818/2016.(XIL22.) 
Kornu határozat 3. pont 47. sorszám szerinti projekt megvalósítása keretében" megnevezés  
kivitelezés m szaki ellen ri feladatainak ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket 
kérje fel ajánlattételre: 

1. ROAD-TERV Tervez  és Vállalkozó Bt. (7100 Szekszárd, Kerámia u. 93.) 

2. Útvonal 2002 Bt. (7100 Szekszárd, Napfény u. 36.) 

3. Mélyépinvest Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2017. április 28. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. május 3-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

36/2017. (V. 3.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a települési szociális célú t zifa juttatás 
beszerzéséhez és komlói telephelyre szállításához kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét, 
az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
1. Mecsekerd  Zrt. Árpádtet i Erdészet (7628 Pécs, Árpádtet  3.) ajánlata érvényes, 
2. Az egyetlen érvényes ajánlatot a Mecsekerd  Zrt. Árpádtet i Erdészet (7628 Pécs, 
Árpádtet  3.) tette, 
3. Az eljárás eredményes volt, 
4. Az eljárás nyertese Mecsekerd  Zrt. Árpádtet i Erdészet (7628 Pécs, Árpádtet  3.). 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerz dés aláírására. 
 
 
Határid : 2017. május 
Felel s:  Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. május 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

37/2017. (V. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat VI. rész 6. 
pontjában foglaltak alapján a „Komló, Munkácsy Mihály utca fejlesztése (útépítés, vízépítés, közvilágítási 
hálózat b vítése, forgalomtechnika), és a meglév ' tender terv és engedélyezési terv alapján kiviteli terv 
készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § 
szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás keretében 
Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 

                              1.    STRABAG Általános Épít  Kft. (7628 Pécs, Eperfás út 6.) 

2. SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 

3. SZTRÁDA 92 Kft. (7630 Pécs, Edison u. 3/a.) 

4. P-R Útépít  Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 

5. Benkala Kft. (1115 Budapest, Bártfai u. 44.) 

6. „TOM" - TRANS Kft. (7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.) 

7. Pylon-S Kft. (7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 1. A. ép.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági szerepl k részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. május 24-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

38/2017. (V. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az „Ivóvízvezeték felújítása, illetve kiváltása az 
1818/2016.(XII.22.) Korm. határozat 3. pont 47. sorszám szerinti projekt megvalósítása 
keretében" megnevezés  kivitelezés m szaki ellen ri feladatainak ellátása" tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mélyépinvest Mérnöki és F vállalkozói Bt.-t (7673 Cserkút, 
Rákóczi u. 20.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
  
Határid : 2017. május 25.  
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 360.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. május 24-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

39/2017. (V. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján a „Komló, Gorkij és Irinyi J. utcák egy szakaszának 
útburkolat-felújítása kivitelezés m szaki ellen ri feladatainak ellátása" tárgyú 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy beszerzési eljárás keretében Komló Város 
Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 

1. F út Bt. (8200 Veszprém, Sorház u. 3.) 
2. Mélyépinvest Mérnöki és F vállalkozói Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) 

3. Sziládi Zoltán egyéni vállalkozó (7624 Pécs Jurisics M. utca 36.) 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2017. május 26. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. május 24-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

40/2017. (V. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI.4. pontjában foglaltak alapján az „Ivóvízvezeték felújítása, illetve kiváltása az 
1818/2016.(XIL22.) Korm. határozat 3. pont 47, sorszám szerinti projekt megvalósítása 
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és - a bíráló bizottság 
javaslata alapján - az alábbi határozatot hozza (eljárást lezáró döntés): 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a gazdaságilag 
legel nyösebb ajánlatot megajánló Wolfbau Team Kft.-t (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
  
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról" cím  dokumentum 
megküldésével. 
 
Határid : 2017. május 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 23.723.998,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. június 2-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

41/2017. (VI. 2.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, „Óvodák 
és bölcs dék fejlesztése Komlón " megnevezés  pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakért  
kiválasztására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 

a) Dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Teréz utca 11-13.) 
b) Mihalovics Gábor            (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
c) ifj. Vilyevácz József        (7627 Pécs, Diós d  5/2. C. ép. II.em.8.) 

 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére történ  
megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. június 2. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. június 7-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

42/2017. (VI. 7.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcs de fejlesztése Komlón” cím  pályázathoz kapcsolódó Közbeszerzési 
szakért i feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mihalovics Gábor egyéni vállalkozót (7636 Pécs, Neumann 
János u. 20) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
Határid : 2017. június 08. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 1.200.000,- Ft (nettó=bruttó) összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. június 7-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

43/2017. (VI. 7.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján a "Komlói Amat r Színházi Találkozó 2017. évi 
megvalósításához kapcsolódó rendezvény szervezése (EMMI támogatás terhére)" tárgyú 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy beszerzési eljárás keretében Komló Város 
Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
1. Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) 
2. MEVID Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 14-16.) 
3. "Súgólyuk" Színjátszókat és El adóm vészeket Támogató Egyesület (7300 Komló, 
Kossuth L. u. 97.) 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen.  
 
Határid : 2017. június 7. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. június 7-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

44/2017. (VI. 7.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján a „Komlói Amat r Színházi Találkozó 2017. évi 
megvalósításához kapcsolódó rendezvény szervezése (NKA támogatás terhére)” tárgyú 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy beszerzési eljárás keretében Komló Város 
Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
1. Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) 
2. MEVID Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 14-16.) 
3. „Súgólyuk” Színjátszókat és El adóm vészeket Támogató Egyesület (7300 Komló, 
Kossuth L. u. 97.) 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen.  
 
Határid : 2017. június 7. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

45/2017. (VI.9.) JÜKB határozata 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján a „Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2017. évi 
megvalósításához kapcsolódó rendezvény szervezése (EMMI támogatás terhére)” tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást ajánló „Súgólyuk” Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató 
Egyesületet (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  
 

2. A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa.  
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 

K.m.f. 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

46/2017. (VI.9.) JÜKB határozata 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján a „Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2017. évi 
megvalósításához kapcsolódó rendezvény szervezése (NKA támogatás terhére)” tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást ajánló „Súgólyuk” Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató 
Egyesületet (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  
 

2. A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 

szerződést megkösse.  
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

47/2017. (VI.9.) JÜKB határozata 
 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal 
„Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 
1. A projekt keretében a Szilvási Óvoda konyháinak teljes felújítása, illetve új konyhai 
eszközök beszerzése, az intézmény teljes villamos hálózatának korszerűsítése, továbbá az 
óvoda udvar tereprendezése és kerítés építése esetében: 

 
a) Kalatherm Kft. (7300 Komló, Nagyrét u. 4. ; email: kozpont@kalathernkft.hu) 
b) Baranyai SBAU Kft.(7300 Komló, hrsz.: 2413/86. ; email: bsbkft@gmail.com) 
c) BS Construct Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 6. ; email: bsconstructkft@gmail.com) 
d) Németh Zoltán (7300 Komló, Eötvös u. 10.;  email: nzoltan05@freemail.hu) 
e) Péter Károly  (7300 Komló, Táncsics u. 6/d; email: peter.karoly2@gmail.com) 
 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

48/2017. (VI.14.) JÜKB határozata 
 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság - a jegyző előterjesztése alapján - megtárgyalta a 7300 Komló, 

Gorkij utca 1. 1. 1. szám, 1333/A/16. hrsz. alatti, 55,88 m² alapterületű, két szobás, összkomfortos 

önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen történő bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

1./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Gyánti Nóra 7300 Komló, Liszt Ferenc u. 15. 

szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Gorkij utca 1. 1. 1. szám, 

1333/A/16. hrsz. alatti, 55,88 m² alapterületű, két szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott 

időre – a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán létesített 

foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történő bérbeadásával. A lakásba egyedül költözik.  

 

Határidő:  2017. június 27. 

Felelős:  Bogyay László intézményvezető 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

49/2017. (VI.22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcsődék fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) AKVILA-S Mérnöki-, és Szolgáltató Kft  (7621 Pécs, Ungvár u. 6. ) 
b) H-BON Mérnöki Iroda      (7632 Pécs, Víg  u. 1/1.) 
c) Presting Optimum Mérnöki Zrt.   (7624 Pécs, Rókusalja utca 18.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2017. június 22. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

50/2017. (VI.22.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat 
VI.4. pontjában foglaltak alapján az „Komló, Gorkij és Irinyi J. utcák egy szakaszának útburkolat-
felújítása a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
vonatkozó 317 909 Ebr azonosító számú támogatói okirata alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és – a bíráló bizottság javaslata alapján – az alábbi határozatot hozza 
(eljárást lezáró döntés): 

 

A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot megajánló STRABAG Általános Építő Kft.-t (1117 Budapest, Gábor 
Dénes utca 2. [Infopark D. épület]) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentum 
megküldésével. 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést 21.986.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

51/2017. (VI.22.) JÜKB határozata 
 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló, Gorkij és Irinyi J. utcák egy szakaszának 
útburkolat-felújítása kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátása”  tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mélyépinvest Mérnöki és Fővállalkozói Bt.-t (7673 Cserkút, 
Rákóczi u. 20.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 

Határid ő: 2017. június 25. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 
500.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

52/2017. (VI.22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat 
VI. rész 6. pontjában foglaltak alapján a „ Komló, Gorkij utcai közút felújítás II. ütem, valamint 
Széchenyi I. utcai közút egy szakaszának felújítása a Belügyminisztérium önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó 317 909 Ebr azonosító számú 
támogatói okirata alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
Harmadik Rész 115. § szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított, tárgyalás 
nélküli közbeszerzési eljárás keretében Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági 
szereplőket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. STRABAG Általános Építő Kft. (7628 Pécs, Eperfás út 6.) 

2. SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 

3. SZTRÁDA 92 Kft. (7630 Pécs, Edison u. 3/a.) 

4. P-R Útépítő Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 

5. Benkala Kft. (1115 Budapest, Bártfai u. 44.) 
 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen.  

 
Határid ő:  2017. június 26. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

53/2017. (VI.23.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.2.1-16 azonosítószámú, „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
üzleti terv elkészítésére irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési 
eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) MSB Fejlesztési Tanácsadó Kft   (7621 Pécs, Megye u. 7/1. fsz. 2.) 
b) PTI Financing Tanácsadó Kft    (7632 Pécs, Ferencesek u. 7/B) 
c) Agroverde Kft.      (7940 Szentlőrinc, Attila u. 70.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2017. június 23. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

54/2017. (VI.28.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság - a jegyző előterjesztése alapján - megtárgyalta a 7300 

Komló, Alkotmány u. 34. 3. 3. szám alatti, egy szobás, összkomfortos önkormányzati lakás 

szakember letelepítése jogcímen történő bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

1./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Pataki Szilárd 7300 Komló, 

Alkotmány u. 34. 3. 3. szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, 

Alkotmány u. 34. 3. 3. szám alatti, egy szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott 

időre – a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Kirendeltség Komló Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokságán létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történő 

bérbeadásával. A lakásban egyedül él.  

 
Határid ő: 2017. július 13. 

Felelős: Bogyay László intézményvezető 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

55/2017. (VI.28.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal 
„Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó eljárás értékelését 
megvitatta, és a következő határozatot hozza: 
 
A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján a Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, hrsz.: 2413/86) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 
14.051.900,- Ft + Áfa (bruttó 17.845.913,- Ft) összeggel kösse meg.  
 
Határidő: 2017. július 3. 
Felelős: Polics József  polgármester 
 

 
K.m.f. 

 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

56/2017. (VI.28.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcsődék fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, 
és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) Dr. Laki Tamás   (rampa@rampa.hu) 
b) Hortobágyi Éva   (evahortobagyi@gmail.com) 
c) Németh Ágota   (agotanemeth@gmail.com) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2017. június 28. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

57/2017. (VI.28.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcsődék fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Akvila-s Mérnöki- és Szolgáltató Kft-t (7623 Pécs, Ungvár u. 6. 
fsz/1) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 

Határid ő: 2017. június 28. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést 920.000,- Ft + Áfa (bruttó 1.168.400,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

58/2017. (VI.28.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság 2017. június 23-i ülésén hozott 53/2017.(VI.23.) 
számú határozata visszavonásra kerül, miután a TOP-1.2.1-16 azonosítószámú, „Társadalmi és 
gazdasági szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” megnevezésű pályázat benyújtására 
irányuló, a 2017. június 28-i Képviselő-testületi ülésre szánt előterjesztését, Polics József 
polgármester az előterjesztő jogán visszavonja. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a korábban kiküldött ajánlattételi felhívások visszavonásáról 
intézkedjen.  
 
Határid ő:  2017. június 28. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

59/2017. (VII.5.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcsődék fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs 
szakmérnöki feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló KARC-Tér Bt (1188 Budapest, Rózsakvarc u. 1. B. ép. 1.) hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 

Határid ő: 2017. július 05. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést 385.000,- Ft + Áfa (bruttó 488.950,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

60/2017. (VII.5.) JÜKB határozata 
 

 
A jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja c. 

pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és a következő 

határozatot hozza:  

 
1. A bizottság az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja és 

hozzájárul, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre. 

 

1. Nassa Komplett Kft. (7627 Pécs, Besenyő u. 4/6.) 

2. Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre utca 4/D. 2. em. 2.) 

3. Coeptis Üzletfejlesztési és Innovációs Szolgáltató Kft. (9022 Győr, Batthyányi tér 4.) 

 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások fenti vállalkozások részére 

történő megküldéséről intézkedjen.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 7-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

61/2017. (VII.7.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcsődék fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs 
szakmérnöki feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséhez kapcsolódó 59/2017. (VII.5.) 
JÜKB határozat módosítását megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság az 59/2017. (VII.5.) JÜKB határozatot az a következő szerint módosítja: 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Dr Laki Tamás egyéni vállalkozót (7635 Pécs, Erdész utca 81.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 

Határid ő: 2017. július 05. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést 450.000,- Ft + 0% ÁFA (bruttó 450.000,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 7-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

62/2017. (VII.7.) JÜKB határozata 
 

 
A jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek 

rehabilitációja c. pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásra vonatkozó előterjesztést 

megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A bizottság a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja c. pályázathoz kapcsolódó 

beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, mivel a felhívásra a megadott határideig 

egyetlen ajánlat sem érkezett. 

2. A bizottság a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja c. pályázathoz kapcsolódó 

beszerzési eljárás módosított ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az alábbi vállalkozásokat 

kérje fel ajánlattételre: 

 

1. Nassa Komplett Kft. (7627 Pécs, Besenyő u. 4/6.) 

2. Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre utca 4/D. 2. em. 2.) 

3. Coeptis Üzletfejlesztési és Innovációs Szolgáltató Kft. (9022 Győr, Batthyányi tér 4.) 

 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások fenti vállalkozások 

részére történő megküldéséről intézkedjen.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
K.m.f. 

 
    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 

         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 

 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 7-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

63/2017. (VII.7.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „TOP-1.1.1-16 számú pályázat keretében 
benyújtandó Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése című 
projekthez kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány készítése” tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szervezeteket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 

1. Astur Kft. (8542 Vaszar, Hunyadi u. 7.) 

2. MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 

3. EU-Winner Kft. (7900 Szigetvár, József Attila utca 16.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  

 
Határid ő:  2017. július 10. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 

K.m.f. 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 11-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

64/2017. (VII.11.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcsődék fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
nyilvánosság biztosítására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) PTI Communications Kft    (7623 Ferencesek u. 38.) 
b) HegyhátMédia Kft     (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
c) FERLING Kft..      (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2017. július 11. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 11-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

65/2017. (VII.11.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja c. 

felhívással kapcsolatos előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 

A tárgyi eljárásban a Bizottság az alábbi megállapításokat teszi: 

1. Nassa Komplett Kft. (7627 Pécs, besenyő u. 4/6.) ajánlata érvényes, 

2. Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D 2. em. 2.) ajánlata érvényes, 

3. Coeptis Üzletfejlesztési és Innovációs Szolgáltató Kft. (9022 Győr, Batthyányi tér 4.) 

ajánlata érvényes, 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Sunfarm Kft. 

(7300 Komló, Ady Endre u. 4/D 2. em. 2.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt. 

6. Az eljárás nyertese a Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D 2. em. 2.). 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a Bruttó 8.890.000 Ft összegű vállalkozói szerződés 
aláírására a Sunfarm Kft-vel. 
 
 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő jegyző 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 11-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

66/2017. (VII.11.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának IV.3. pontja alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2017. évi 
közbeszerzési tervének 1. számú módosítását, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2017. évi 
közbeszerzési terv 1. számú módosításának a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban, valamint az önkormányzat honlapján történő közzétételéről 
intézkedjen. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
K.m.f. 

 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

67/2017. (VII.13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcsődék fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság 
biztosítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló PTI Communications Kft (7623 Pécs, Ferencesek u. 38.) hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 

Határid ő: 2017. július 13. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést 475.000,- + Áfa (bruttó 603.250,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

68/2017. (VII.13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcsődék fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki 
tervek elkészítésére irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) Folkner Károly     (7300 Komló, Gyöngyvirág u.6.) 
b) TERC-CO Kft     (7355 Nagymányok, Petõfi u. 118.) 
c) Jobi Károly     (7623 Pécs, Nagyvárad u . 27.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2017. július 13. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

69/2017. (VII.13.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.1-16 számú pályázat keretében benyújtandó 
„Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című projekthez 
kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány készítése tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló ASTUR Kft.-t (8542 Vaszar, Hunyadi u. 7.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 
870.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
70/2017. (VII.13.) JÜKB határozata 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, 
„Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
  
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, 
beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. Kötelező nyilvánosság biztosítása 

a) PTI Communications Kft.   (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 
b) Hegyhátmédia Kft.     (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) 
c) Ferling PR Kft.     (7621 Pécs, Mária u. 8.) 

 
2. Műszaki ellenőri szolgáltatás 

a) Takaró Tamás     (7636 Pécs Felső utca 84/1.) 
a) Sas Gyula     (7623 Pécs, Ungvár utca 6. fszt. 1.) 
b) Gundrum László    (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) 

 
3. Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése 

a) A+ Építész Stúdió Kft.   (7621 Pécs, Mária u. 16.) 
b) 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. (7635 Pécs, Donátusi út 61.) 
c) C.S.Ő. Építésziroda Kft.   (7625 Pécs, Antónia utca 19.) 

 
4. Energetikai tanúsítvány készítése 

a) Baranyai SBAU Kft.    (7300 Komló, 2413/86. hrsz.) 
b) Sunfarm Kft.     (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) 
c) U-Projekt Bt.     (7625 Pécs, Kaposvári út 1.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2017. július 13. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő jegyző 
 

K.m.f. 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
Kiadmány hiteléül: 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

71/2017. (VII.17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcsődék fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki tervek 
elkészítése tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Folkner Károlyt (7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 

Határid ő: 2017. július 18. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést 565.000,- Ft + Áfa (bruttó 717.550,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

72/2017. (VII.17.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „ TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című 
pályázathoz kapcsolódóan Kerékpárforgalmi hálózati terv készítése” tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 

1. TANDEM Kft. (1033 Budapest, Polgár u. 12. I/7.) 

2. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.) 

3. Terra Stúdió Területi Kutató Tervező Tanácsadó Kft. (1034 Budapest, 
Szomolnok u. 14.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  

 
Határid ő:  2017. július 21. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

73/2017. (VII.17.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „ TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat 
vonatkozásában a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” 
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 

1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 

2. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L utca 21.) 

3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) 
 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  

 
Határid ő:  2017. július 21. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

74/2017. (VII.17.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „ Komló, Munkácsy Mihály utca felújításához 
kapcsolódó földgázvezeték kiváltás tervezési feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi tervezőket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 

1. Sirály-Terv Bt. (7634 Pécs, Sirály u. 37.) 

2. Roden Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) 

3. Zeppelin Bt. (2400 Dunaújváros, Csillagdomb u. 2.) 
 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  

 
Határid ő:  2017. július 21. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
75/2017. (VII.20.) JÜKB határozata 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, 
„Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja„elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárásokat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. Kötelező nyilvánosság biztosítása 
 

a) PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) ajánlata érvényes, 
b) Hegyhátmédia Kft.   (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) ajánlata érvényes, 
c) Ferling PR Kft.   (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlata érvényes, 
d) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Hegyhátmédia 

Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) tette, 
e) Az eljárás eredményes volt, 
f) Az eljárás nyertese Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére 

 
2. Műszaki ellenőri szolgáltatás 
 
1. Takaró Tamás – Bau-Konrolleur Kft. (7636 Pécs Felső utca 84/1.) ajánlata érvényes, 
2. Sas Gyula – Akvila-S Kft (7623 Pécs, Ungvár utca 6. fszt. 1.) ajánlata érvényes, 
3. Gundrum László  (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Takaró Tamás – 

Bau-Konrolleur Kft. (7636 Pécs Felső utca 84/1.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Takaró Tamás – Bau-Konrolleur Kft. (7636 Pécs Felső utca 84/1.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére 

 
3. Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése 
 

1. A+ Építész Stúdió Kft.  (7621 Pécs, Mária u. 16.) ajánlata érvényes, 
2. 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.(7635 Pécs, Donátusi út 61.) ajánlata érvényes, 
3. C.S.Ő. Építésziroda Kft.  (7625 Pécs, Antónia utca 19.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot A+ Építész 

Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére 



 
4. Energetikai tanúsítvány készítése 
 

1. Baranyai SBAU Kft.   (7300 Komló, 2413/86. hrsz.) ajánlata érvényes, 
2. Sunfarm Kft.    (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) ajánlata érvényes, 
3. U-Projekt Bt.    (7625 Pécs, Kaposvári út 1.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Sunfarm Kft. 

(7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2017. július 20. 
Felelős:  Polics József polgármester, dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
Kiadmány hiteléül: 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

76/2017. (VII.20.) JÜKB határozata 
 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú „Szent 
Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
nyilvánosság biztosítására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési 
eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) PTI Communications Kft    (7623 Ferencesek u. 38.) 
b) HegyhátMédia Kft     (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
c) FERLING Kft..     (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2017. július 20. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 

 
Kiadmány hiteléül: 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

77/2017. (VII.20.) JÜKB határozata 
 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent Borbála 
Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón”című projekthez kapcsolódó engedélyezési 
tervdokumentáció, illetve kiviteli tervek elkészítésére irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, és 
azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési 
eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) Folkner Károly     (7300 Komló, Gyöngyvirág u.6.) 
b) U-Projekt Bt     (7624 Pécs, Napvirág u. 2, 
c) Építész Kétszög Kft    (7623 Pécs, Megyeri út 20.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2017. július 20. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 

 
Kiadmány hiteléül: 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

78/2017. (VII.27.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „ TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című 
pályázathoz kapcsolódóan Kerékpárforgalmi hálózati terv készítése”  tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Terra Stúdió Kft.-t (1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 1/3.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 

Határid ő: 2017. augusztus 2. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 
3.200.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

79/2017. (VII.27.) JÜKB határozata 
 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, 
„Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
  
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, 
beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. Akcióterületi terv és Költség-haszon elemzés készítése 

a) ECO-CORTEX Kft.    (7622 Pécs, Dohány utca 7.) 
b) Agroverde Kft.     (7940 Szentlőrinc, Attila u. 70.) 
c) MSB Zrt.      (7621 Pécs, Megye utca 7/1.) 

 
2. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás 

a) Németh Ágota     (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43. 1/2.) 
b) KARC-Tér Bt.    (1188 Budapest, Rózsakvarc u. 1.B ép.1.) 
c) Dr. Laki Tamás    (7635 Pécs, Endrész u. 81.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2017. július 27. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő jegyző 
 

 
K.m.f. 

 
    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 

         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 

 
Kiadmány hiteléül: 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
80/2017. (VII.27.) JÜKB határozata 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „A Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok ” elnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és 
azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
  
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, 
beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. Kiviteli és engedélyes tervdokumentáció készítése 

a) M Mérnöki Iroda Kft.   (7624 Pécs, Mátyás Király utca 23.) 
b) „Építész Kör” Kft.    (7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.) 
c) Nagy és Perényi Kft.   (7624 Pécs, Budai Nagy a. u. 1.) 

 
2. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás 

a) Németh Ágota    (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43.) 
b) KARC-Tér Bt.   (1188 Budapest, Rózsakvarc u. 1.B ép.1.) 
c) Dr. Laki Tamás   (7635 Pécs, Endrész u. 81.) 

 
3. Műszaki ellenőri szolgáltatás 

a) Akvlia-S Kft.    (7623 Pécs, Ungvár utca 6. fszt. 1.) 
b) É&G Stúdió Kft.   (7624 Pécs, Alajos utca 19.) 
c) Gundrum László e.v.   (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) 

 
4. Kötelező nyilvánosság biztosítása 

d) PTI Communications Kft.  (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 
e) Hegyhátmédia Kft.    (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) 
f) Ferling PR Kft.    (7621 Pécs, Mária u. 8.) 

 
5. Energetikai tanúsítvány készítése 

a) Sunfarm Kft.    (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) 
b) U-Projekt Bt.    (7625 Pécs, Kaposvári út 1.) 
c) Baranyai SBAU Kft.   (7300 Komló, 2413/86. hrsz.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2017. július 27. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő jegyző 
 

K.m.f. 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
Kiadmány hiteléül: 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

81/2017. (VII.27.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására 
irányuló ajánlattételi felhívást megvitatta és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési 
eljárás keretében ajánlattételre: 
 

1. Central European Heritage Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Nagy Flórián utca 10.) 

2. Pannon Castrum Kft. (7635 Pécs, Csóka dűlő 19.) 

3. HegyhátMédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 

Határid ő:  2017. 07. 28. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

82/2017. (VII.27.) JÜKB határozata 
 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő 
kiválasztására irányuló ajánlattételi felhívást megvitatta és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési 
eljárás keretében ajánlattételre: 
 

1. Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 

2. PRV Dunántúl Kft. (7621 Pécs, Jókai u. 30.) 

3. Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 

Határid ő:  2017. 07. 28. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

83/2017. (VII.27.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent Borbála 
Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón”című projekthez kapcsolódó engedélyezési 
tervdokumentáció, illetve kiviteli tervek elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Folkner Károlyt (7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 

Határid ő: 2017. július 27. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést 4.488.000,- Ft + Áfa (bruttó 5.699.760,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 

 
Kiadmány hiteléül: 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

84/2017. (VII.27.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a 2017. július 20-i ülésen hozott 76/2017. (VII.20) 
számú határozata visszavonásra kerül. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a korábban kiküldött ajánlattételi felhívás visszavonásáról 
intézkedjen.  
 
Határid ő:  2017. július 27. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 

 
Kiadmány hiteléül: 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2017. július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

85/2017. (VII.27.) JÜKB határozata 
 

 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a 2017. július 13-i ülésen hozott 67/2017. (VII.13) 
számú határozatát módosítja: 
 
A bizottság a „TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 „Óvodák és bölcsődék fejlesztése Komlón”című 
projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása” tárgyú beszerzési eljárást eredménytelenek 
nyilvánítja. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattevőket tájékoztassa a beszerzési eljárás 
eredménytelené nyilvánításáról. 
 
Határid ő:  2017. július 27. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

 
K.m.f. 

 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

86/2017. (VIII. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Képvisel -testület Szervezeti és M ködési 
Szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet V/A. 5. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a „Komló, Munkácsy Mihály utca fejlesztése (útépítés, vízépítés, 
közvilágítási hálózat b vítése, forgalomtechnika)" megnevezés  kivitelezés m szaki ellen ri 
feladatainak ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket 
kérje fel ajánlattételre: 

1. ROAD-TERV Tervez  és Vállalkozó Bt. (7100 Szekszárd, Kerámia u. 93.) 

2. AQUA-VIA Kft. (7633 Pécs, Téglaház d  5.) 

3. MÉLYÉPINVEST Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

87/2017. (VIII. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló, Munkácsy Mihály utca felújításához 
kapcsolódó földgázvezeték kiváltás tervezési feladatainak ellátása " tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló SIRÁLY-TERV Bt.-t (7634 Pécs, Sirály utca 27.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a tervezési 
szerz dést 600.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

88/2017. (VIII. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 
azonosítószámú, „Komló-Pet fi tér és környezetének rehabilitációja„ elnevezés  pályázathoz 
kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
I. Akcióterületi terv és Költség-haszon elemzés készítése 

 
1. ECO-CORTEX Kft.  (7622 Pécs, Dohány utca 7.) ajánlata érvényes, 
2. Agroverde Kft.   (7940 Szentl rinc, Attila u. 70.) ajánlata érvényes, 
3. MSB Zrt.    (7621 Pécs, Megye utca 7/1.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot MSB Zrt. 

(7621 Pécs, Megye utca 7/1.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye utca 7/1.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. augusztus 14. 
Felel s:  Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

89/2017. (VIII. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „A Komló város 
területén lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” elnevezés  pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat 
eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I. szaki ellen ri szolgáltatás 
 
1. Sas Gyula – Akvila-S Kft (7623 Pécs, Ungvár utca 6. fszt. 1.) ajánlata érvényes, 
2. É&G Stúdió Kft.  (7624 Pécs, Alajos utca 19.) ajánlata érvényes, 
3. Gundrum László  (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot É&G Stúdió Kft. (7624 

Pécs, Alajos utca 19) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese É&G Stúdió Kft. (7624 Pécs, Alajos utca 19) 

  
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
II. Energetikai tanúsítvány készítése 

 
1. Baranyai SBAU Kft.   (7300 Komló, 2413/86. hrsz.) ajánlata érvényes, 
2. Sunfarm Kft.    (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) ajánlata érvényes, 
3. U-Projekt Bt.    (7625 Pécs, Kaposvári út 1.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Sunfarm Kft. (7300 Komló, 

Ady Endre u. 4/D.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékelésér l az ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. augusztus 14. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

90/2017. (VIII. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „TOP-2.1.1-15-BA1-2016-0001 
„Szabadid park és Vállalkozók Háza Komlón” cím  projekthez kapcsolódó nyilvánosság 
biztosítása” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Hegyhát Média Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, 
Kossuth L. u. 21.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. augusztus 16. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 1.560.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

91/2017. (VIII. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „TOP-2.1.1-15-BA1-2016-0001 
„Szabadid park és Vállalkozók Háza Komlón” cím  projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
szakért i feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (7090 
Tamási, Vas Gereben u. 1.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. augusztus 16. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 2.990.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

92/2017. (VIII. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent 
Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón" megnevezés  pályázathoz 
kapcsolódó m szaki ellen ri feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, 
és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

a) É&G Stúdió Kft (7624 Pécs, Alajos u. 19.) 
b) Ligeti és Társa Kft (7634 Pécs, Magyarürögi út 8.) 
c) Gundrum László ev. (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. augusztus 15. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

93/2017. (VIII. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú „Szent 
Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón" megnevezés  pályázathoz 
kapcsolódó nyilvánosság biztosítására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

a) PTI Communications Kft (7623 Ferencesek u. 38.) 
b) HegyhátMédia Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
c) FERLING Kft.. (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. augusztus 15. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

94/2017. (VIII. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-000Î1 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcs dék fejlesztése Komlón" megnevezés  pályázathoz kapcsolódó 
nyilvánosság biztosítására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) PTI Communications Kft (7623 Ferencesek u. 38.) 
b) HegyhátMédia Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.)  
c) FER LIN G Kft.. (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
  
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
  
Határid : 2017. augusztus 15. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 21-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

95/2017. (VIII. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI.4. pontjában foglaltak alapján a „Komló, Gorkij utcai közút felújítás II. ütem, 
valamint Széchenyi I. utcai közút egy szakaszának felújítása a Belügyminisztérium 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó 317 909 Ebr 
azonosító számú támogatói okirata alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és – a bíráló bizottság javaslata alapján – az alábbi határozatot hozza (eljárást 
lezáró döntés): 

 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a gazdaságilag 
legel nyösebb ajánlatot megajánló STRABAG Általános Épít  Kft.-t (1117 Budapest, 
Gábor Dénes utca 2. [Infopark D. épület]) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” cím  dokumentum 
megküldésével. 

Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 10.406.401,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

96/2017. (VIII. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón” 
megnevezés  pályázathoz kapcsolódó m szaki ellen ri feladatok ellátása tárgyú beszerzési 
eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Gundrum László (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2017. augusztus 25. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 3.850.000,- Ft + Áfa (bruttó 3.850.000,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

97/2017. (VIII. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón” 
megnevezés  pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2017. augusztus 25. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 291.000,- + Áfa (bruttó 369.570,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

98/2017. (VIII. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, 
„Óvodák és bölcs dék fejlesztése Komlón” megnevezés  pályázathoz kapcsolódó 
nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló PTI Communications Kft (7623 Pécs, Ferencesek u. 38.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2017. augusztus 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 188.000,- + Áfa (bruttó 238.760,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

99/2017. (VIII. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító 
számú, »Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között« cím  
pályázathoz kapcsolódóan közúti biztonsági audit készítése” tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi közúti biztonsági 
auditorokat kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 

1. Dagor-Terv Kft. – Hantos Gyula (1223 Budapest, Park u. 22.) 

2. Nent-Terv Kft. – Nádasdy Tamás (2724 Újlengyel, Pet fi S. u. 48.) 
3. Viktor Attila egyéni vállalkozó (2086 Tinnye, Kossuth L. u. 14.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti közúti 
biztonsági auditorok részére történ  megküldésér l intézkedjen.  

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

100/2017. (VIII. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „A Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok ” elnevezés  
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait 
megvitatta és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
  
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. Ingatlan vásárláshoz kapcsolódó értékbecslési szakért i feladatok ellátása 

a) Petrónus Kft.     (7300 Komló, Radnóti M. u.15.) 
b) FORSZ Kft.      (1027 Budapest, Szász K. u. 2.) 
c) Novoép 2000 Kft.    (7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.) 

 
2. Ingatlan vásárláshoz kapcsolódó ügyvédi feladatok ellátása 

a) Dr. Wetzl József    (7300 Komló, Városház tér 4.) 
b) Dr. Oszvald Péter    (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) 
c) Dr. Horváth Fruzsina   (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) 

 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. augusztus 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

101/2017. (VIII. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 számú, „A Komló város területén 
lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” cím  pályázathoz kapcsolódó kötelez  nyilvánosság 
biztosítása”elnevezés  pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat eredményét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 

I. Kötelez  nyilvánosság biztosítása 
 

1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) ajánlata érvényes, 
2. Hegyhátmédia Kft.   (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) ajánlata érvényes, 
3. Ferling PR Kft.   (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Hegyhátmédia Kft. (7300 

Komló, Kossuth L. u. 34.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
II. Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése 

 
1. M Mérnöki Iroda Kft.  (7624 Pécs, Mátyás Király utca 23.) ajánlata nem érkezett meg, 
2. „Építész Kör” Kft.   (7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.) ajánlata nem érkezett meg, 
3. Nagy és Perényi Kft.  (7624 Pécs, Budai Nagy a. u. 1.) ajánlata nem érkezett meg, 

 
4. A Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése tárgyú beszerzési eljárás keretében tett 

ajánlattételi felhívásra a felkért vállalkozók árajánlatai a megadott határid ig nem érkeztek meg. 
5. Az eljárás eredménytelen volt. 
6. A beszerzés tárgyában új beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékelésér l az ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. augusztus 24. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

102/2017. (VIII. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a GZR-T-Ö-2016-0022 azonosítószámú, 
„Elektromos tölt állomás alprogram” elnevezés  pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárást és az arra vonatkozó ajánlattételi felhívást megvitatta és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
  
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat a beruházás megvalósítására 
az alábbi vállalkozásokat kérje fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 

a) Elektromotive Hungária Kft.  (1025 Budapest, Szalamandra út 44.) 
b) Smart Drive Kft.    (1089 Budapest, Benyovszky M. u. 

29.) 
c) E-on Energiakereskedelmi Kft.  (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. augusztus 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 25-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

103/2017. (VIII. 25.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI.4. pontjában foglaltak alapján a „Komló, Munkácsy Mihály utca fejlesztése 
(útépítés, vízépítés, közvilágítási hálózat b vítése, forgalomtechnika), és a meglév  tender 
terv és engedélyezési terv alapján kiviteli terv készítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és – a bíráló bizottság javaslata alapján – az alábbi határozatot hozza 
(eljárást lezáró döntés): 
 

A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a gazdaságilag 
legel nyösebb ajánlatot megajánló STRABAG Általános Épít  Kft.-t 1117 Budapest, 
Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” cím  dokumentum 
megküldésével. 

Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 198.320.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 29-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

104/2017. (VIII. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló, Munkácsy Mihály utca fejlesztése 
(útépítés, vízépítés, közvilágítási hálózat b vítése, forgalomtechnika)" megnevezés  
kivitelezés m szaki ellen ri feladatainak ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló MÉLYÉPINVEST Mérnöki és F vállalkozói Bt.-t (7673 
Cserkút, Rákóczi u. 20.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 3.000.000,- Ft + AFA összeggel kösse meg. 

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 29-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

105/2017. (VIII. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat 
IV.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2017. évi 
Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítását, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a Kbt. 43.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a 2017. évi 
Közbeszerzési Terv 2. számú módosításának a Közbeszerzési Hatóság által m ködtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján történ  
közzétételér l, intézkedjen. 
 

                  Határid : azonnal 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 29-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

106/2017. (VIII. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI. rész 6. pontjában foglaltak alapján „A komlói 2437 hrsz-ú és 2438/6 hrsz-ú 
ingatlanokon meglév  bányászati emlékm be beépített - pályázati támogatással 
helyreállított és kiállított, a volt Mecseki Szénbányák els sorban komlói bányaüzemeib l 
származó - bányászati eszközök megvásárlása.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás keretében Komló Város Önkormányzat az alábbi magánszemélyt kérje fel 
ajánlattételre: 
 

Hoffmann György János 1125 Budapest, Mátyás király út 36/C (levelezési 
cím: 8296 Hegyesd, Pet fi u. 55.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
magánszemély részére történ  megküldésér l intézkedjen és ezzel egyidej leg a 
Közbeszerzési Hatóságot a törvényben el írtak szerint tájékoztassa.  

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

107/2017. (IX. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „A Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok ” elnevezés  
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait 
megvitatta és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
  
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. Kiviteli és engedélyes tervdokumentáció készítése 

a) M Mérnöki Iroda Kft.   (7624 Pécs, Mátyás Király utca 23.) 
b) „Építész Kör” Kft.     (7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.) 
c) Nagy és Perényi Kft.   ( 7624 Pécs, Budai Nagy a. u. 1.) 

 
2. Közbeszerzési szakért i feladatok ellátása 

a) PRV Dunántúli Kft,    (7621 Pécs, Jókai u. 30. 1.em. 7.sz.) 
b) Dr. Zoric Ildikó    (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) 
c) Mihalovics Gábor e.v.   (7636 Pécs, Neumann János u.20.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. szeptember 13. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

108/2017. (IX. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 
azonosítószámú, „Komló-Pet fi tér és környezetének rehabilitációja” elnevezés  
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja 
meg:  
 

I. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás 
 

1. Németh Ágota (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43.) ajánlata nem érkezett meg 
2. KARC-Tér Bt. (1188 Budapest, Rózsakvarc u. 1.B ép.1.) ajánlata megérkezett 
3. Dr. Laki Tamás (7635 Pécs, Endrész u. 81.) ajánlata megérkezett 

 
4. A Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás tárgyú beszerzési eljárás keretében tett 

ajánlattételi felhívásra a megadott határid ig nem érkezett meg a beszerzési szabályzat 
által meghatározott 3 darab érvényes árajánlat. 

5. Az eljárás eredménytelen volt. 
6. A beszerzés tárgyában új beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

109/2017. (IX. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a GZR-T-Ö-2016-0022 azonosítószámú, 
„Elektromos tölt állomás alprogram” elnevezés  pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás 
eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. Elektromotive Hungária Kft. (1025 Budapest, Szalamadrai út 44.) ajánlata 
érvényes, 

2. Smart Drive Kft. (1089 Budapest, Benyovszky M. u. 29.) ajánlata érvényes, 
3. E-ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) ajánlata 

érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot E-

ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese E-ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Roosevelt 

tér 7-8.) 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. szeptember 13. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

110/2017. (IX. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „A Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” 
elnevezés  pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat eredményét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

I. Ingatlan vásárláshoz kapcsolódó értékbecslési szakért i feladatok ellátása 
 
1. Petrónus Kft.  (7300 Komló, Radnóti M. u. 15.) ajánlata érvényes, 
2. FORSZ Kft.  (1027 Budapest, Szász K. u. 2.) ajánlata érvényes, 
3. Novoép 2000 Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot  

Petrónus Kft. (7300 Komló, Radnóti M. u. 15.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Petrónus Kft. (7300 Komló, Radnóti M. u. 15.). 

  
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
II. Ingatlan vásárláshoz kapcsolódó ügyvédi feladatok ellátása 

 
1. Dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) ajánlata érvényes, 
2. Dr. Oszvald Péter (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) ajánlata érvényes, 
3. Dr. Horváth Fruzsina (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot  

Dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 
 
 
 
 
 
 



 

 
III. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás 

 
1. Németh Ágota (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43.) ajánlata nem érkezett meg 
2. KARC-Tér Bt. (1188 Budapest, Rózsakvarc u. 1.B ép.1.) ajánlata megérkezett 
3. Dr. Laki Tamás (7635 Pécs, Endrész u. 81.) ajánlata megérkezett 

 
4. A Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás tárgyú beszerzési eljárás keretében tett 

ajánlattételi felhívásra a megadott határid ig nem érkezett meg a beszerzési szabályzat 
által meghatározott 3 darab érvényes árajánlat. 

5. Az eljárás eredménytelen volt. 
6. A beszerzés tárgyában új beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. szeptember 13. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

111/2017. (IX. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01044 azonosító számú 
"KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA" 
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy beszerzési eljárás keretében Komló Város 
Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 

1. CP-Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu 5.) 
2. Tf Center Kft. (7300 Komló, Pécsi u. 1.) 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi u. 10.) 

 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 

 

Határid : értelem szerint 

Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

112/2017. (IX. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító 
számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” cím  
pályázathoz kapcsolódóan közúti biztonsági audit készítése tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Dagor-Terv Kft-t (1223 Budapest, Park utca 22.) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság Viktor Attila egyéni vállalkozó (2086 Tinnye, Kossuth Lajos utca 14.) 
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel ajánlatában nem csatolta az Ajánlattételi 
Felhívás III.2.1. pontjában el írt refencia nyilatkozatot és a hiánypótlási felhívás 
keretében sem pótolta azt. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 580.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg, miután a képvisel -testület 
jóváhagyta a pályázat keretében el nem számolható nettó 80.000,- Ft+ÁFA összeg saját 
forrásként történ  biztosítását. 

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

113/2017. (IX. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító 
számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” cím  
pályázathoz kapcsolódóan kiviteli terv készítése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági 
szerepl ket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 

1. Pécsi Úttervez  Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.) 

2. SZEKSZÁRDTERV Kft. (7100 Szekszárd, Bródy Sándor u. 49.) 
3. VIAPRODUKT Kft. (7626 Pécs, Alkotmány utca 24.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen.  

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

114/2017. (IX. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek 
energetikai korszer sítése Komlón" cím  pályázathoz kapcsolódó tanúsítvány és energetikai számítási 
feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 

a) Sunfarm Kft (7300 Komló, Ady E. u. 4/D) 
b) Baranyai Sbau Kft (7300 Komló, 2413/86 hrsz) 
c) Protask Kft (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére történ  
megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. szeptember 13. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

115/2017. (IX. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai 
korszer sítése Komlón" cím  pályázathoz kapcsolódó projektterv elkészítésére irányuló ajánlattételi 
felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 

a) Sunfarm Kft (7300 Komló, Ady E. u. 4/D) 
b) SZTI-BAU Kft (7632 Pécs, Melinda u. 37) 
c) Protask Kft (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére történ  
megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. szeptember 13. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

116/2017. (IX. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai 
korszer sítése Komlón"cím  pályázathoz kapcsolódó m szaki tervek elkészítésére irányuló 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 

a) Folkner Károly (7300 Komló, Gyöngyvirág u.6.) 
b) U-Projekt Bt (7624 Pécs, Napvirág u. 2, 
c) Építész Kétszög Kft (7623 Pécs, Megyeri út 20.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére történ  
megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. szeptember 13. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 20-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

117/2017. (IX. 20.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek 
energetikai korszer sítése Komlón” cím  pályázathoz kapcsolódó m szaki tervek elkészítése” 
tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Folkner Károlyt (7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2017. szeptember 20. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 1.200.000,- Ft + Áfa (bruttó 1.524.000,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2017. szeptember 21. 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 20-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

118/2017. (IX. 20.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek 
energetikai korszer sítése Komlón” cím  pályázathoz kapcsolódó projektterv elkészítése” 
tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Sunfarm Kft (7300 Komló, Ady E. u. 4/D) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2017. szeptember 20. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 4.000.000,- Ft + Áfa (bruttó 5.080.000,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2017. szeptember 21. 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 20-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

119/2017. (IX. 20.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek 
energetikai korszer sítése Komlón” cím  pályázathoz kapcsolódó tanúsítvány és energetikai 
számítási feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Sunfarm Kft (7300 Komló, Ady E. u. 4/D) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2017. szeptember 20. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 850.000,- Ft + Áfa (bruttó 1.079.500,- Ft) összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2017. szeptember 21. 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 20-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

120/2017. (IX. 20.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Komló, Vértanúk utca 24. szám mellett, Komló, 
Zobáki út 7. és 7/a. számú házaknál, Komló, Berek utca és Pet fi utca közötti lépcs sornál, 
valamint a Komló, Gorkij utca melletti garázssoron tervezett közvilágítás b vítési munkákkal 
kapcsolatos beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt az 1. sz. melléklet 
szerint jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

1. SMHV Kft.                                        7630 Pécs,Pécsváradi út l0. 
2. KIZSO Villamosipari Kft. 7300 Komló, Iskola u 11. 
3. WATT-ETA Kft. 7627 Pécs, Pósa L. u. 15. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról intézkedjen. 
 
Határid : 2017. szeptember 20. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 21-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

121/2017. (IX.21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat 
VI.4. pontjában foglaltak alapján a „A komlói 2437 hrsz-ú és 2438/6 hrsz-ú ingatlanokon meglév  
bányászati emlékm be beépített - pályázati támogatással helyreállított és kiállított, a volt Mecseki 
Szénbányák els sorban komlói bányaüzemeib l származó - bányászati eszközök megvásárlása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és – a bíráló bizottság javaslata alapján – az 
alábbi határozatot hozza (eljárást lezáró döntés): 

A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és Hoffmann György Jánost 8315 
Gyenesdiás, Fels  u. 2. (levelezési cím: 8296 Hegyesd, Pet fi út 55.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás eredményér l az 
ajánlattev t tájékoztassa az „Összegezés az ajánlat elbírálásáról” cím  dokumentum 
megküldésével. 

Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képvisel - testület jóváhagyását követ en, a 
nyertes ajánlattev vel az adásvételi szerz dést 10.000.000,- Ft összeggel kösse meg. 
 

Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ern  s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes f jegyz        bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 21-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

122/2017. (IX. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 számú, „A 
Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója" cím  pályázathoz 
kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
I. Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk és a tételes tervez i költségbecslés készítése 

1. M Mérnöki Iroda Kft. (7624 Pécs, Mátyás Király utca 23.) ajánlata érvényes, 
2. „Építész Kör" Kft.     (7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.) ajánlata érvényes, 
3. Nagy és Perényi Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy a. u. 1.) ajánlata érvényes, 

4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot „Építész 
Kör" Kft. (7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese „Építész Kör" Kft. (7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.) 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés 
aláírására. A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések 
megtételére 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. szeptember 21. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 27-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

123/2017. (IX. 27.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság - a jegyz  el terjesztése alapján - megtárgyalta a 7300 Komló, Berek 

u. 10/A. 4. 1. szám alatti, másfél szobás, összkomfortos önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen 

történ  bérbeadásával kapcsolatos el terjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

 

1./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Möller Csilla 7300 Komló, Berek u. 10/A. 4. 1. 

szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Berek u. 10/A. 4. 1. szám alatti, másfél 

szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott id re – a Komló Térségi Családsegít  és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történ  bérbeadásával. A lakásban élettársával 

és gyermekükkel él.  

 

Határid : 2017. október 25. 

Felel s: Bogyay László intézményvezet  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 27-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

124/2017. (IX. 27.) JÜKB határozata 
 

A jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Komló város területén közvilágítási hálózat b vítése 
2017. évben" tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos el terjesztést megvitatta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A bizottság megállapítja, hogy az eljárásban - a KIZSO Villamosipari Kft. (Komló), 
WATT¬Er sáramú Tervez , Szerel  és Szolgáltató Kft. (Pécs) és SMHV Energetika Kft. (Pécs) által -
benyújtott ajánlatok érvényesek, ezáltal a beszerzési eljárás eredményes volt. 
 
2. A beruházási helyszíneken tervezett fejlesztések kivitelezésével kapcsolatban a bizottság az alábbi 
vállalkozásokat hirdeti ki az eljárás nyerteseként: 
 
•  Komló, Vértanúk u. 24. sz. társasház mellett 1 db napelemes lámpa telepítése 
WATT-Er sáramú Tervez , Szerel  és Szolgáltató Kft. Pécs (nettó 360.000,- Ft) 
 
•  Komló, Zobáki út 7. és 7/a. sz. alatti lakóépületek környezetében 1 db lámpatest felszerelése 
meglév  oszlopra és 1 db faoszlop elhelyezése 1 db lámpatesttel, valamint a szükséges tervezési 
munka 
KIZSO Kft. Komló (nettó 627.000,- Ft) 
 
•  Komló, Berek utca és Pet fi utca közötti lépcs sor mellett 1 db napelemes lámpa telepítése 
WATT-Er sáramú Tervez , Szerel  és Szolgáltató Kft. Pécs (nettó 360.000,- Ft) 
 
•  Komló, Gorkij utcai garázssor (1310/28 hrsz) 10 db faoszlop és 10 db lámpatest kivitelezése 
szükség szerinti tervezéssel 
SMHV Energetika Kft. Pécs (nettó 2.700.000,- Ft) 
 
3. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komló város területén közvilágítási hálózat 

vítésére a 2. pontban foglalt vállalkozásokkal kössön szerz dést a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 27-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

125/2017. (IX. 27.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1 -2016-00001 számú, „A 
Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója" cím  pályázathoz 
kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
I.   Közbeszerzési szakért i feladatok ellátása 

1. PRV Dunántúli Kft. (7621 Pécs, Jókai u. 30. 1. em. 7.sz.) ajánlata érvényes, 
2. Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) ajánlata érvényes, 
3. Mihalovics Gábor e.v.       (7636 Pécs, Neumann János u. 20.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

Mihalovics Gábor e.v.( 7636 Pécs, Neumann János u. 20.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Mihalovics Gábor e.v.( 7636 Pécs, Neumann János u. 20.) 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására.  
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
 
Határid :  2017. szeptember 27. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 

  
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 

 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. október 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

126/2017. (X. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Komló Város 
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása c. pályázattal kapcsolatos el terjesztést 
megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
  
A tárgyi eljárásban a Bizottság az alábbi megállapításokat teszi: 
 
1. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu 5.) ajánlata érvényes, 
2. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes, 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi u. 10.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a TF Center   
Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese a TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.). 
 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a bruttó 2.014.502. Ft összeg  vállalkozói 
szerz dés aláírására a TF Center Kft-vei. 
 
 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
              dr. Vaskó Ern  jegyz  
  
  
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. október 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

127/2017. (X. 11.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító 
számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” 
cím  pályázathoz kapcsolódóan kiviteli terv készítése” tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló VIAPRODUKT Tervez  és Szolgáltató Kft.-t (7624 Pécs, 
Buday Dezs  u. 42. sz.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 5.350.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. október 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

128/2017. (X. 11.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító 
számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” 
projekt vonatkozásában a kötelez  nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok 
ellátása” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.-t (7300 
Komló, Kossuth L. u. 21.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 285.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. október 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

129/2017. (X. 11.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI. rész 6. pontjában foglaltak alapján a „TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 
azonosító számú „Iparterületek elérhet ségének megteremtése, valamint 
alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” tárgyú pályázat 
keretében ivóvíz- és szennyvízhálózat, valamint közút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
Harmadik Rész 115. § szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított, 
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás keretében Komló Város Önkormányzat az alábbi 
gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. STRABAG Általános Épít  Kft. (7628 Pécs, Eperfás út 6.) 
2. SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 

3. SZTRÁDA 92 Kft. (7630 Pécs, Edison u. 3/a.) 
4. BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7677 Orf , 

Lapisi utca 16.) 
5. Wolfbau Team Épít ipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány 

 5.) 

6. Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen.  

 
Határid : 2017. október 16. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. október 25-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

130/2017. (X. 25.) JÜKB határozata 
 

A pénzügyi és ellen rzési bizottság – a polgármester el terjesztésében, a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a behajthatatlan és gazdaságosan 
be nem hajtható követelések elengedésér l szóló el terjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A bizottság a Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 

rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) sz. rendelet V. 
fejezet 28. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazással élve dönt a Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság intézmény 1. sz. melléklet szerinti 24 db együttesen: 
1.279.492 Ft érték  20.000 Ft-ot meghaladó, de 500.000 Ft-ot el nem ér  egyedi 
érték  követeléseinek elengedésér l.  

 Utasítja az intézmény vezet jét, hogy a számviteli nyilvántartásokon történ  
átvezetésr l gondoskodjon. 

 
2. A pénzügyi és ellen rzési bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a jogi, ügyrendi 

és közbeszerzési bizottság esetleges eltér  véleménye esetén soron kívül intézkedjen a 
bizottság ismételt összehívásáról. Eltér  vélemény hiányban felkéri, hogy a bizottság 
1./ pontban szerepl  döntésér l a képvisel -testületet tájékoztassa.  

 
Határid : azonnal, illetve értelem szerint 
Felel s: Hegedüs Norbert bizottság elnöke 
  Bogyay László intézményvezet  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. október 25-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

131/2017. (X. 25.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „A Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz 
csarnok infrastrukturális fejlesztése, hrsz.: 1244" tárgyú pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

- Maxi Lighting Kft. (7300 Komló, Sportvölgy 2.) 
- T-K Vili Kft. (2426 Baracs, Pet fi S. u. 1.) 
- VK-Elektrocom Kft. (7300 Komló, Pécsi u. 6.) 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás elindításáról gondoskodjon.  

Határid : 2017.10.27. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

132/2017. (XI. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Vállalkozási szerz dés keretében Komló 
Város Önkormányzat tulajdonában lév  KBSK asztalitenisz csarnok infrastrukturális 
felújítása" tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló VK Elektrocom Kft. (7300 Komló, Pécsi út 6.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. november 09 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 5.090.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

133/2017. (XI. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság - a jegyz  el terjesztése alapján - megtárgyalta a 7300 

Komló,  Berek  u.  10/A.  4.  em.  4.  szám  alatti, 45,07 m² alapterület , másfél szobás, összkomfortos 

önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen történ  bérbeadásával kapcsolatos el terjesztést, 

és az alábbi határozatot hozza:  

 

1./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Tóth Anita 7300 Komló, Széchenyi I. u. 

53. szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Berek utca 10/A. 4. em. 4. 

szám alatti, 45,07 m² alapterület , másfél szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott 

id re – a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági- és Adóirodáján létesített foglalkoztatási 

jogviszonyának fennállásáig - történ  bérbeadásával. A lakásba élettársával, Milisits Györggyel költözik.  

 

Határid : 2017. november 22. 

Felel s: Bogyay László intézményvezet  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

134/2017. (XI. 17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „A Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok " elnevezés  
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és 
azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, 
beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 

1. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás 

a) GamatervBt. (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) 
b) Kstb Plusz Bt. (5600 Békéscsaba, Damjanich utca 20.) 
c) M-B Tanácsadó Kft.                     (7140 Tolna, Kinizsi u. 10.) 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
 

Határid : 2017. november 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

135/2017. (XI. 17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 
azonosítószámú, ,Komló-Pet fi tér és környezetének rehabilitációja'' elnevezés  pályázathoz 
kapcsolódó beszerzési eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, 
beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás 
a) Kormányos Anna                  (1112 Budapest, Gulyás u. 9.) 
b) GamatervBt.                  (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) 
c) Dr. Laki Tamás                  (7635 Pécs, Endrész u. 81.) 
 
2. Marketing és kommunikáció biztosítása (partnerségi tervezés)  
a) Feriing PR Kft.                        (7621 Pécs, Mária u. 8.) 
b) Hegyhátmédia Kft.                  (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) 
c) PTI Communications Kft.       (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. november 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

136/2017. (XI. 17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent 
Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón" megnevezés  pályázathoz 
kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívását 
megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) Dr. Laki Tamás (rampa@rampa.hu) 
b) Jávor  Éva  (iavor.eva@freemail.hu; javor.eva@pantelweb.hu) 
c) Németh Ágota (agotanemeth@gmail.com) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. november 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

137/2017. (XI. 17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság megtárgyalta a „Szabadid park és Vállalkozó 
Háza Komlón" cím  és TOP-2.1.l-l5-BA1-2016-00001 azonosítószámú projekt 
megvalósításához szükséges tervez  kiválasztására irányuló eljárással kapcsolatos 
el terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A bizottság jóváhagyja, hogy a közbeszerzési eljárás megindítását megel en Komló 
Város Önkormányzata, mint ajánlatkér  a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján az 1. sz. 
melléklet szerinti összefoglaló tájékoztatást jelentessen meg a Közbeszerzési hatóság 
honlapján, és egyidej leg az alábbi tervez  cégek adatait a hatóság részére megküldje. 
 

- Építészkör Kft. (7621 Pécs, Váradi Antal u. 5.) 
- A + Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) 
- Megaron Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.) 
 
Utasítja a jegyz t, hogy a fentiek megvalósítása érdekében a közbeszerzési szakért  
bevonásával a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
2. A közbeszerzési eljárás megindításáról és az ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról a 
bizottság a következ  ülésén önálló napirend keretében hoz döntést. 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

138/2017. (XI. 22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.l-l5-2016-00001 azonosítószámú, 
„Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón" megnevezés  pályázathoz 
kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Dr Laki Tamás (7635 Pécs, Erdész u.81) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
  
Határid : 2017. november 22. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 235.000,- Ft + 0% Áfa (bruttó 235.000,- Ft) összeggel kösse meg. 
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

139/2017. (XI. 22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent 
Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón " megnevezés  pályázathoz 
kapcsolódó statikus szakmérnöki feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívását 
megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

a) SZTI-BAU Kft (sztibau@gmail.com ) 
b) U-Projekt Bt (7624 Pécs, Napvirág u. 2, 
c) Építész Kétszög Kft (7623 Pécs, Megyeri út 20.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. november 22. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

140/2017. (XI. 22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a Szilvási Óvoda udvar rendezésének kiviteli 
munkái tárgyú ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) Baranya SBAU Kft. (7300 Komló, 2413/86 hrsz.) 
b) BS Construct Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 6.) 
c) Benkala Kft (1115 Budapest, Bártfai u. 44..) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2017. november 22. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

141/2017. (XI. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság - a jegyz  el terjesztése alapján - megtárgyalta a 7300 Komló, 

Körtvélyes u. 11. 4. em. 15. szám, 1521/16/A/32. hrsz. alatti, 39,82 m² alapterület , másfél szobás, összkomfortos 

önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen történ  bérbeadásával kapcsolatos el terjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

1./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Lovas László 7300 Komló, Ady Endre u. 4/D. 1. 1. 

szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Körtvélyes u. 11. 4. em. 15. szám, 

1521/16/A/32. hrsz. alatti, 39,82 m² alapterület , másfél szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott 

id re – a Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóságán létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - 

történ  bérbeadásával. A lakásba egyedül költözik.  

 

Határid : 2017. december 13. 

Felel s: Bogyay László intézményvezet  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

142/2017. (XI. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság - a jegyz  el terjesztése alapján - megtárgyalta a 7300 Komló, Berek 

u. 13/A. 3. em. 3. szám, 3584/15/A/43. hrsz. alatti, 63,13 m2 alapterület , három szobás, összkomfortos 

önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen történ  bérbeadásával kapcsolatos el terjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

1./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Varga Anikó 7300 Komló, Berek u. 13/A. 3. em. 

3. szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Berek u. 13/A. 3. em. 3. szám alatti, 

63,13 m2 alapterület , három szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott id re – a Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal Hatósági- és Adóirodáján létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történ  

bérbeadásával. A lakásban gyermekével, Ragács Kírával él.  

 

Határid : 2017. december 13. 

Felel s: Bogyay László intézményvezet  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

143/2017. (XI. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „A Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” 
elnevezés  pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások eredményét az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
 

I. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás 
 

1. Gamaterv Bt.  (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) ajánlata megérkezett. 
2. Kstb Plusz Bt.  (5600 Békéscsaba, Damjanich utca 20.) ajánlata megérkezett. 
3. M-B Tanácsadó Kft. (7140 Tolna, Kinizsi u. 10.) ajánlata megérkezett. 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes Gamaterv Bt. (7140 

Bátaszék, Flórián u. 2/C) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese Gamaterv Bt.(7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
 
Határid : 2017. december 1. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

144/2017. (XI. 29.) JÜKB határozata 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 
azonosítószámú, „Komló-Pet fi tér és környezetének rehabilitációja” elnevezés  
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások eredményét az alábbiak szerint állapítja 
meg:  
 

I. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás 
 

1. Kormányos Anna e.v.   (1112 Budapest, Gulyás u. 9.) ajánlata 
megérkezett, 

2. Gamaterv Bt.    (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) ajánlata 
megérkezett, 

3. Dr. Laki Tamás   (7635 Pécs, Endrész u. 81.) ajánlata megérkezett. 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes Dr. Laki Tamás 

(7635 Pécs, Endrész u. 81.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese Dr. Laki Tamás (7635 Pécs, Endrész u. 81.). 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 
 
 

II. Marketing és kommunikáció biztosítása 
 

1. Ferling PR Kft.   (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlata megérkezett. 
2. Hegyhátmédia Kft.   (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) ajánlata megérkezett. 
3. PTI Communications Kft.  (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) ajánlata megérkezett. 

 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes Hegyhátmédia Kft. 

(7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.). 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 
 

 



 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
 
Határid : 2017. december 1. 
Felel s:  Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

145/2017. (XI. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú, „Szent 
Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón" megnevezés  pályázathoz kapcsolódó 
statikus szakmérnöki feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
megajánló SZTI-BAU Kft (7632 Pécs, Melinda u. 37.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. november 29. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási szerz dést 
1.300.000,- Ft + 27 % Áfa (bruttó 1.651.000,- Ft) összeggel kösse meg. 
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

146/2017. (XI. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a Szilvási Óvoda udvar rendezésének kiviteli munkái 
tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
megajánló Benkala Kft (1115 Budapest, Bártfai u. 44.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 

Határid : 2017. november 29. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási szerz dést 
3.646.533,- Ft + 27% Áfa (bruttó 4.631.097,- Ft) összeggel kösse meg. 

 
Határid : 2017. december 01. 

                          Felel s: Polics József polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

147/2017. (XI. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság megtárgyalta a „Szabadid park és Vállalkozó 
Háza Komlón" cím  és TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projekt 
megvalósításához szükséges tervez  kiválasztására irányuló eljárással kapcsolatos 
el terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A bizottság jóváhagyja az el terjesztés 1. sz. mellékletét képez  ajánlattételi felhívást és a 
tervez  kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
  
Utasítja a jegyz t, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi tervez  cégek részére küldje meg 
- Építészkör Kft. (7621 Pécs, Váradi Antal u. 5.) 
- A + Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) 
- Megaron Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.) 
- UVATERV Út-, Vasúttervez  Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) 
- Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) 
- Global Terv Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 37-39.) 
 
Határid : 2017. december 1. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

148/2017. (XI. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01044 azonosító számú 
„Komló Város Önkormányzat ASP Központhoz Való csatlakozása” elnevezés  projektjéhez 
kapcsolódó, elektronikus ügyintézési feltételek kialakításához szükséges szolgáltatás 
megrendelése tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és az 1. számú 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy beszerzési eljárás keretében Komló Város 
Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu utca 5) 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc utca 10.) 

 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen.  

 
 

Határid : értelem szerint 

Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

149/2017. (XI. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01044 azonosító számú 
„Komló Város Önkormányzat ASP Központhoz Való csatlakozása” elnevezés  projektjéhez 
kapcsolódó, m ködésfejlesztés és szabályozási keretek kialakításához szükséges szolgáltatás 
megrendelése tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy beszerzési eljárás keretében Komló Város 
Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu utca 5) 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc utca 10.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen.  

 
 

Határid : értelem szerint 

Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. november 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

150/2017. (XI. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján „Komló Város Önkormányzat ASP Központhoz Való 
csatlakozása” elnevezés  projektjéhez kapcsolódó, teszteléshez, valamint élesítéshez szükséges 
szolgáltatás megrendelése tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt az 
1. számú melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy beszerzési eljárás keretében Komló Város 
Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu utca 5) 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc utca 10.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen.  

 
 

Határid : értelem szerint 

Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

151/2017. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság megtárgyalta a „Szabadid park és Vállalkozó 
Háza Komlón" cím  és TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projekt 
megvalósításához szükséges tervez  kiválasztására irányuló eljárással kapcsolatos 
el terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A bizottság a 137/2017. (XI.17.) sz. és a 147/2017.(XI.29.) sz. határozatát visszavonja. 
  
2. A bizottság jóváhagyja, hogy a közbeszerzési eljárás megindítását megel en Komló 
Város Önkormányzata, mint ajánlatkér  a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján az 1. sz. 
melléklet szerinti összefoglaló tájékoztatást jelentessen meg a Közbeszerzési hatóság 
honlapján, és egyidej leg az alábbi tervez  cégek adatait a hatóság részére megküldje. 
 
- Építészkör Kft. (7621 Pécs, Váradi Antal u. 5.) 
- A + Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) 
- Megaron Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.) 
 
Utasítja a jegyz t, hogy a fentiek megvalósítása érdekében a közbeszerzési szakért  
bevonásával a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
3. A közbeszerzési eljárás megindításáról és az ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról a 
bizottság a következ  ülésén önálló napirend keretében hoz döntést. 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

152/2017. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 
azonosítószámú, „Komló-Pet fi tér és környezetének rehabilitációja" elnevezés  pályázathoz 
kapcsolódó beszerzési eljárást és azok ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, 
beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 

1. Közbeszerzési szakért i feladatok ellátása 
a) Dr. Komlódi András (7621 Pécs, Fels malom u. 18.) 
b) Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 3 8/A.) 
c) Mihalovics Gábor e.v. (7636 Pécs, Neumann János u.20.) 

 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumot a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 

Határid : 2017. december 9. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

153/2017. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 
azonosítószámú, „Komló - Pet fi tér és környezetének rehabilitációja" elnevezés  
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárást és annak ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, 
beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 

1. Tételes tervez i költségbecslés készítése 
a) A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) 
b) 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. (7635 Pécs, Donátusi út 61.) 
c) C.S. . Építésziroda Kft. (7625 Pécs, Antónia utca 19.) 

 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 

Határid ; 2017. december 8. 
Felel s; dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

154/2017. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-2016-00001 
azonosítószámú, „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón” 
megnevezés  pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakért  kiválasztására irányuló 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 

a) Dr. Turi Ákos   (7621 Pécs, Teréz utca 11-13. ) 
b) Mihalovics Gábor   (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
c) Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda  (7621 Pécs, Fels malom u. 18.)  

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen.  
 
Határid : 2017. december 06. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

155/2017. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat IV.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének 3. számú módosítását, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a Kbt. 43.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a 2017. évi 
Közbeszerzési Terv 3. számú módosításának a Közbeszerzési Hatóság által m ködtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján történ  
közzétételér l, intézkedjen. 
 

Határid : azonnal 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

156/2017. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság A Komló Város Önkormányzat KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-01044 azonosítószámú „Komló Város Önkormányzat ASP Központhoz való 
csatlakozása” elnevezés  projekthez kapcsolódó, elektronikus ügyintézési feltételek kialakításához 
szükséges szolgáltatás megrendelése tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1) A tárgyi eljárásban a Bizottság az alábbi megállapításokat teszi: 
1. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu utca 5.) ajánlata érvényes, 
2. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes, 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc u. 10.) ajánlata érvényes, 
4. a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) tette. 
 

2) A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft.-t (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

 
3) A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 

tájékoztassa. 
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
4) A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállakozási 

szerz dést 720.000,- Ft összeggel kösse meg.  
 

Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

157/2017. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság A Komló Város Önkormányzat KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-01044 azonosítószámú „Komló Város Önkormányzat ASP Központhoz Való 
csatlakozása” elnevezés  projektjéhez kapcsolódó, m ködésfejlesztés és szabályozási keretek 
kialakításához szükséges szolgáltatás megrendelése tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A tárgyi eljárásban a Bizottság az alábbi megállapításokat teszi: 
1. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu utca 5.) ajánlata érvényes, 
2. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes, 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc u. 10.) ajánlata érvényes, 
4. a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) tette. 
 

2) A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft.-t (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

 
3) A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 

tájékoztassa. 
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
4) A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 

szerz dést 899.999,- Ft összeggel kösse meg.  
 

Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 

 
  

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

158/2017. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság A Komló Város Önkormányzat KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-01044 azonosítószámú „Komló Város Önkormányzat ASP Központhoz Való 
csatlakozása” elnevezés  projektjéhez kapcsolódó, teszteléshez, valamint élesítéshez szükséges 
szolgáltatás megrendelése tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1) A tárgyi eljárásban a Bizottság az alábbi megállapításokat teszi: 
1. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu utca 5.) ajánlata érvényes, 
2. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes, 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc u. 10.) ajánlata érvényes, 
4. a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) tette. 
 

2) A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft.-t (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

 
3) A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 

tájékoztassa. 
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
4) A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 

szerz dést 225.000,- Ft összeggel kösse meg.  
 

Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

159/2017. (XII. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón” cím  
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakért i feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mihalovics Gábor egyéni vállalkozót (7636 Pécs, Neumann 
János u. 20) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2017. december 13. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 3.500.000,- Ft (nettó=bruttó) összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2017. december 15. 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

160/2017. (XII. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 számú, 
„Komló-Pet fi tér és környezetének rehabilitációja” cím  pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I. Tételes tervez i költségbecslés készítése 
 
1. C.S. . Építésziroda Kft. (7625 Pécs, Antónia utca 19.) ajánlata érvényes, 
2. A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) ajánlata érvényes, 
3. 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. (7635 Pécs, Donátusi út 61.) ajánlata 

érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot A+ Építész 

Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.). 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. december 14. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

161/2017. (XII. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 számú, 
„Komló-Pet fi tér és környezetének rehabilitációja” cím  pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I. Közbeszerzési szakért i feladatok ellátása 
 
1. Dr. Komlódi András  (7621 Pécs, Fels malom u. 18.) ajánlata érvényes, 
2. Dr. Zoric Ildikó   (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) ajánlata érvényes, 
3. Mihalovics Gábor e.v. (7636 Pécs, Neumann János u. 20.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Dr. Zoric 

Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.). 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. január 15. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. december 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

162/2017. (XII. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság megtárgyalta a „Szabadid park és Vállalkozó 
Háza Komlón" cím  és TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projekt 
megvalósításához szükséges tervez  kiválasztására irányuló eljárással kapcsolatos 
el terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
  
1. A bizottság jóváhagyja az el terjesztés 1. sz. mellékletét képez  ajánlattételi felhívást és a 
tervez  kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
 
Utasítja a jegyz t, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi tervez  cégek részére küldje meg: 
 
- Építészkor Kft. (7621 Pécs, Váradi Antal u. 5.) 
- A + Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) 
- Megaron Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.) 
- UVATERV Út-, Vasúttervez  Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) 
- Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) 
- Global Terv Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 37-39.) 
- Sz cs Controll Kft. (8420 Zirc, Kossuth L. u. 35.) 
- Stílus Kft. (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 2.) 
- Top-Kvalitás Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1) 
 
 
Határid : 2017. december 14. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 


