
 

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

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. január 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

1/2018. (I. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Tájékoztató a Komló Város Önkormányzat és 
a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt bizottsága között fennálló bírósági üggyel 
kapcsolatban” tárgyú beszámolót megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság megismerte és tudomásul veszi a 
beszámolóban foglaltakat. 

 
  
 
 

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  

2018. január 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

2/2018. (I. 24.) JÜKB határozata 
 

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

Gorkij utca 1. 1. 1. szám, 1333/A/16. hrsz. alatti, 55,88 m² alapterület , két 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 Király Gábor 7305 Mecsekpölöske, Hársfa u. 6. 

szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Gorkij utca 1. 1. 1. szám, 1333/A/16. 

hrsz. alatti, 55,88 m² alapterület , két szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott id re – a Komlói 

Rend rkapitányságon létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történ  bérbeadásával. A lakásba 

élettársával, dr. Nagy Melániával költözik.  

 

Határid : 2018. február 14. 

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  

2018. január 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

3/2018. (I. 24.) 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: 
- A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
- A bizottság a legkedvez bb és érvényes ajánlatot tev  Sz cs Controll Kft-t (8420 Zirc, 
Kossuth u. 35.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként és felkéri a polgármestert, hogy a tervezési 
szerz dést a nyertes céggel 16.780.000,-Ft + ÁFA, bruttó 21.310.600,-Ft összeggel kösse  
 
Határid : 2018. február 6. 
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  

2018. január 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

4/2018. (I. 24.) 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 „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között" cím  
pályázathoz kapcsolódó 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. Sziládi Zoltán e.v. (7624 Pécs, Jurisics M. u. 36.) 
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 : 2018. január 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  

2018. január 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

5/2018. (I. 24.) 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 TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, 
„Iparterületek elérhet ségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése 
Komló-Körtvélyes városrészben” cím  pályázathoz kapcsolódó kötelez  nyilvánossággal 
összefügg  feladatok 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. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 

2. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L u. 21.) 
3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) 

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

 
Határid : 2018. február 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  

2018. január 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

6/2018. (I. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI.4. 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 közbeszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és - a bíráló bizottság javaslata alapján - az alábbi határozatot hozza (eljárást 
lezáró döntés): 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
A bizottság a "SOLTÚT" Kft., 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (adószám: 10642166-2-03) 
ajánlattev  ajánlatát a bíráló bizottság javaslata és indoklása alapján a felvilágosítás adási 
kötelezettségének elmulasztása, illet leg az árazott költségvetés ajánlatban történ  hibás 
tartalommal történ  benyújtása miatt a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint 
érvénytelenné nyilvánítja. 
 
A bizottság a gazdaságilag legel nyösebb érvényes ajánlatot megajánló Wolfbau Team Kft.-
t, 7630 Pécs, Kisbalokány d  5. (adószám: 11540445-2-02) 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 169.997.170.- 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  

2018. január 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

7/2018. (I. 24.) 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 „TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Iparterületek 
elérhet ségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes 
városrészben cím  pályázathoz kapcsolódó 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 : 2018. január 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  

2018. január 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

8/2018. (I. 24.) 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 TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú 
„Iparterületek elérhet ségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése 
Komló-Körtvélyes városrészben" cím  pályázathoz kapcsolódó környezeti állapotfelmérés 
készítése 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. Aqualex Kft. (7634 Pécs, Újfasor u. 33/c) 

2. Productus Bt. (7695 Óbánya, F  u. 21.) 
3. Szamaterv Kft. (2051 Biatorbágy, Szarvashegy 4214 hrsz.) 

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

 
Határid : 2018. január 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  

2018. február 2-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

9/2018. (II. 2.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal 
„Óvodák és bölcs de fejlesztése Komlón" megnevezés  pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházáshoz 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. 
 
a) Formatív-út Kft     (7300 Komló, Kossuth L. u.13.; email: formativ.kft@gmail.com) 
b) Gerle Kft                 (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.; email: Rerlekft@gmail.com) 
c) Sebestyén Zoltán     (7150 Bonyhád, dr Lotz J. u. 35.; email: tothnoemi69@,Rmail.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 jegyz t, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történ  
megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. február 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  

2018. február 2-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

10/2018. (II. 2.) JÜKB határozata 
 

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

Bajcsy-Zs. u. 23. 4. 14. szám, 913/2/A/37. hrsz. alatti, 57,00 m² alapterület , két és fél 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 Oláh Ildikó 7300 Komló, Kossuth L. u. 46. 1. 3. 

szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 23. 4. 14. szám, 

913/2/A/37. hrsz. alatti, 57,00 m² alapterület , két és fél szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott 

id re – a Komlói Egészségcentrumnál létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történ  

bérbeadásával. A lakásba élettársával, Orsós Róberttel és két kiskorú gyermekével költözik.  

 

 

Határid : 2018. február 23. 

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  

2018. február 2-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 

11/2018. (II. 2.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Képvisel -testület Szervezeti és 
ködési Szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. sz. 

melléklet V/A. 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-
00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és 
Komló belváros között” cím  pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok 
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 felel s 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat kérje fel ajánlattételre: 
 

1. Dr. Komlódi András (7621 Pécs, Fels malom u. 18.) 
2. Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) 
3. Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann János u.20.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
felel s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók 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  

2018. február 7-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

12/2018. (II. 7.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal „Óvodák 
és bölcs de fejlesztése Komlón" megnevezés  pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez 
kapcsolódó közbeszerzés eljárást megindító 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. 
 
a)     Gra-fa Press Bt                  (7633  Pécs, Esztergár  Lajos utca    9/C.    3. em. 3. 
                                                    email: grafapre ss@gmail. com) 
b) Pagát Kft (7623 Pécs, Mártírok útja 17.; email: pagat@pagat.hu) 
c) Fair Play Trade Kft             (1171 Budapest, Lokátor utca 7. ; email: csekemate@fahplavtrade.hu) 
 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az eljárást megindító felhívásnak a fenti cégek részére történ  
megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2018. február 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: 



 

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

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2018. február 21-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

13/2018. (II. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a EFOP-1.5.2-16-17-00028 azonosítószámú. ..Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" elnevezés  pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárási 
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. 38/A.) 
c) Mihalovics Gábor e.v. (7636 Pécs, Neumann János u.20.) 

 

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

Határid : 2018. február 26.  
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
  
 
 

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  
2018. február 21-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

14/2018. (II. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében TOP-2.1.1-15-
BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadid park és Vállalkozók Háza Komlón" 
megnevezés  projekthez tartozó m szaki ellen r kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi 
felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

1. Schmalcz és Tárai Kft. (7634 Pécs, Fülemüle u. 34.) 
2. Anker SPK Kft. (7627 Pécs, Kispiricsizma d  15.) 
3. Beckra Center Bt. (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) 

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

Határid : 2018. február 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  
2018. február 21-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

15/2018. (II. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében TOP-2.1.1-15-BA1-
2016-00001 azonosító számú „Szabadid park és Vállalkozók Háza Komlón" megnevezés  projekthez 
tartozó marketing és kommunikációs feladatokat elvégz  vállalkozó kiválasztásához kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
 

1.  Dél-Nyugat Reklámstúdió Kft (7632 Pécs, Béke utca 1.) 
2. FERL1NG Kft (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
3. PTI Comunications Kft (7621 Pécs Ferencesek út 7/b) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. február 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  
2018. február 21-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

16/2018. (II. 21.) 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 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 Dr. Zoric Ildikó felel s akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót (7800 Siklós, Felszabadulás utca 38/A.) 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 1.750.000,- 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  
2018. február 21-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

17/2018. (II. 21.) 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 kapcsolódó 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 1.845.000,- 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  
2018. február 21-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

18/2018. (II. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító 
számú, „Iparterületek elérhet ségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának 
kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” 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 nettó 290.000,- 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  
2018. február 21-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

19/2018. (II. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító 
számú, „Iparterületek elérhet ségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának 
kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” cím  pályázathoz kapcsolódó 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 2.125.000,- 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  
2018. február 21-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

19/2018. (II. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító 
számú, „Iparterületek elérhet ségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának 
kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” cím  pályázathoz kapcsolódó 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 2.125.000,- 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  
2018. március 5-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

20/2018. (III. 5.) 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. Munkácsy Mihály utca felújításához 
kapcsolódóan a meglév 'földgázvezeték kiváltása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását -megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat az E.ON Dél-dunántúli 
Gázhálózati Zrt.-nél akkreditációval, megfelel  min sítéssel rendelkez  alábbi gazdasági 
szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 

1. Somogy Plusz Kft. (7400 Kaposvár, Cseri u. 2.) 
2. Platina Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 
3. Terra 21 Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi u. 11.) 

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

 
Határid : 2018. március 9. 
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  

2018. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

21/2018. (III. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.1-15-BAl-2016-00001" 
Szabadid park és Vállalkozók Háza Komlón" megnevezés  projekt m szaki ellen ri 
feladatok ellátása beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Beckra Center Bt-t (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. március 20. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 5.800.000,¬Ft (alanyi adómentes) összeggel kösse meg. 
 
Határid : 2018.03.23. 
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  

2018. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

22/2018. (III. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.1-15-BAl-2016-
00001"Szabadid park és Vállalkozók Háza Komlón" megnevezés  projekt marketing és 
kommunikációs feladatai ellátása beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Ferling Kft-t (7621 Pécs, Mária u. 8.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. március 20. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 4.650.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
Határid : 2018.03.23. 
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  

2018. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

23/2018. (III. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal 
„Óvodák és bölcs de fejlesztése Komlón” megnevezés  pályázathoz kapcsolódó „TOP-1.4.1-
15-BA1-2016-00011 A foglalkoztatás és az életmin ség javítása családbarát, munkába állást 
segít  intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú eljárás értékelését megvitatta, és a 
következ  határozatot hozza: 
 
A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján mind a hét részajánlat tekintetében Péter ’99 Kft-t (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. március 19. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a rész ajánlatok 
tekintetében a vállalkozási szerz déseket az alábbi összegekkel kösse meg:  
 
1. rész ajánlat (Komló Városi Óvoda) 5.829.405,- + Áfa 
2. rész ajánlat (Hunyadi Óvoda)     8.985.225,- + Áfa 
3. rész ajánlat (Gesztenyési Óvoda)     5.685.585,- + Áfa 
4. rész ajánlat (Kökönyösi Óvoda)     9.236.316,- + Áfa 
5. rész ajánlat (Körtvélyesi Óvoda)   10.182.712,- + Áfa 
6. rész ajánlat (Mecsekjánosi Óvoda)  6.933.250,- + Áfa 
7. rész ajánlat (Szilvási Bölcs de)   10.837.314,- + Áfa 
 
Határid : 2018. március 26. 
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  

2018. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

24/2018. (III. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal 
„Óvodák és bölcs de fejlesztése Komlón” megnevezés  pályázathoz kapcsolódó „Óvodai 
játékok, kerti eszközök és egyéb tartozékok szállítása és üzembe helyezése II. a TOP-1.4.1-
15-BA1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében” tárgyú összefoglaló tájékoztatót 
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. 

 
a) Gra-fa Press Bt (7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 9/C. 3. em. 3.; email: 

grafapress@gmail.com) 
b) Pagát Kft   (7623 Pécs, Mártírok útja 17. ; email: pagat@pagat.hu) 
c) Fair Play Trade Kft (1171 Budapest, Lokátor utca 7. ; email: 

csekemate@fairplaytrade.hu) 
 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az eljárást megindító felhívásnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen.  
 

Határid : 2018. március 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  

2018. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

25/2018. (III. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat 
VI. rész 6. pontjában foglaltak alapján a „Komló, önkormányzati tulajdonú belterületi közutak 
felújítása" 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. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. [Infopark 
D. épület]) 

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

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

4. Wolfbau Team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dül  5.) 

5. 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 : 2018. március 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  

2018. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

26/2018. (III. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „EFOP-l.5.2.-16-2017-00028 azonosítószámú 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházások ellátása" tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Kalatherm Kft. (7300 Komló, Nagyrét u. 4.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. március 19. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 5.803.486,- Ft (nettó) összeggel kösse meg. 
  
Határid : 2018. március 20. 
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  

2018. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

27/2018. (III. 14.) JÜKB határozata 
 

1. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának IV.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján 
megtárgyalta Komló Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét, és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

 
2. A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 

2018. évi közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történ  közzétételér l 
intézkedjen. 
 

Határid : 2018. március 31. 
Felel s:  dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

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  

2018. március 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

28/2018. (III. 22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „EFOP-l.5.2.-16-2017-00028 azonosítószámú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" 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 Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 

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

Határid : 2018. március 22. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 

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

 
Határid : 2018. március 26. 
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  

2018. március 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

29/2018. (III. 22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója" 
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. Irodaszerek és irodai eszközök beszerzése 
  
a) TF Center Kft. 
b) PBS Hungária Kft. 
c) Hortobágyi Csaba e.v. 
(7300 Komló, Pécsi út 1.) (7634 Pécs, Makayu6/1.) (7400 Kaposvár, Uránia lakótelep 11.) 
  
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. március 23.  
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  

2018. március 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

30/2018. (III. 22.) 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 irodaszer beszerzésre 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) TF Center Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1. 
b) Hortobágyi Csaba 7400 Kaposvár, Uránia ltp 11 
c) PBS Hungária 7634 Pécs, Makay I. u. 6/1. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére történ  
megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. március 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  

2018. április 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

31/2018. (IV. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI. rész 6. pontjában foglaltak alapján a TOP-3.1. l-l5-BA1-2016-00007 azonosító 
számú, ,,Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között" cím  
pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 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. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. [Infopark D. épület]) 
- bela.bauer@strabag.com 
2. SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) - soltut@soltut.hu 
3. Közúti Épít  és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Holdfény u. 3.) -kozuti.epito@t-
online.hu 
4. „MIND-ÉP" Mindszentgodisai Épít ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (7370 Sásd, 
Mártírok u. 5.) - iroda@mind-ep.hu 
5. P-R Útépít  Épít ipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) -
prutepitokft@gmail.com 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. április 9. 
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  

2018. április 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

32/2018. (IV. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Komló, Munkácsy Mihály és Mecsekfalui 
utcákban földgázvezeték kiváltás tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a Platina-Bau Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev t 
tájékoztassa. 

Határid : 2018. április 5. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 13.464.820,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2018. április 5. 
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  

2018. április 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

33/2018. (IV. 4.) 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. Irodaszer és irodai eszközök beszerzése 

1. PBS Hungária Kft.           (7634 Pécs, Makay u 6/1.) ajánlata érvényes 
2. TF Center Kft.                 (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes 
3. Hortobágyi Csaba e.v.     (7400 Kaposvár, Uránia lakótelep 11.) 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 TF Center Kft.(7300 Komló, Pécsi út 1.) 
 
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 : 2018. április 4. 
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  

2018. április 5-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

34/2018. (IV. 5.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervének 1. számú módosítását a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
 
 

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  

2018. április 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

35/2018. (IV. 11.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.l- l5-2016-00001 azonosítószámmal 
„Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón" megnevezés  pályázathoz 
kapcsolódó építési beruházás tárgyú közbeszerzés Összefoglaló tájékoztatását 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. 
 
a) Landan Invest Ingatlanhasznosító Kft (7630 Pécs, Basamalom u. 27.; email: 
info@landan.hu) 
b) BGW Épít ipari és Szolgáltató Kft      (7696 Hidas, Kodály Z. u. 62..; email: 
bgw@bgwkft.hu) 
c) Benkala Kft (1115 Budapest, Bártfai u. 44. fsz. ; email: 
info@benkala.hu) 
 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az eljárást megindító felhívásnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2018. április 23. 
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  

2018. április 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

36/2018. (IV. 11.) 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 irodaszer 
beszerzése tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2018. április 11. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 469.948,- + Áfa (bruttó 596.834,- Ft) összeggel kösse meg. 

 
Határid : 2018. április 
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  
2018. április 25-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

37/2018. (IV. 25.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezés  
projekt komlói fejlesztési eleméhez szükséges megvalósíthatósági és újrahasznosítási koncepciót 
készít  vállalkozó kiválasztásához kapcsolódó 1. sz. mellékletben foglalt ajánlattételi felhívást 
megvitatta, és azt a mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
1. A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
- MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1. 
- EU-Winner Kft. (7900 Szigetvár, József Attila utca 16.) 
- Agroverde Kft. (7940 Szentl rinc, Attila utca 70.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
  
Határid : 2018. április 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  
2018. április 25-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

38/2018. (IV. 25.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezés  
projekt komlói beruházásához tartozó tervezési feladatokat elvégz  vállalkozó kiválasztásához 
kapcsolódó 1. sz. melléklet szerint ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 

1. A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

- Sz-bau Építész Stúdió (7623 Pécs, Szabadság út 28.) 
- APM Consulting Kft. (7621 Pécs, Király u. 34.) 
- Fontán Art Kft. (7633 Pécs, Tüzér u. 8.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
  
Határid : 2018. április 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  
2018. április 25-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

39/2018. (IV. 25.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezés  
projekt komlói beruházásához tartozó szórólap és brossúra készít  vállalkozó kiválasztásához 
kapcsolódó 1. sz. mellékletben foglalt ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 

1. A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

- HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
- PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 7/b. 
- Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
  
 
Határid : 2018. április 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  
2018. április 25-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

40/2018. (IV. 25.) 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 „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, „Komló, Nagyrét 
utcai meglév  ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése" cím  pályázathoz kapcsolódó kötelez  
nyilvánossággal összefügg  feladatok 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. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 

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

3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 

 
Határid : 2018. április 25. 
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  
2018. április 25-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

41/2018. (IV. 25.) 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. Beteg fák eltávolítása és növényzet ápolása 
a) Szetteli Zsolt e.v. (7300 Komló, Alkotmány u. 14.) 
b) Horony Imre e.v. (7300 Komló, Damjanich u. 15.) 
c) Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
d) Quad-Ferro_Trans Kft. (7300 Komló, Batthyány u. 4.) 
e) Strabag Általános Épít  Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 
2.) 

 

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

Határid : 2018. április 25.  
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  

2018. április 27-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

42/2018. (IV. 27.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat 
VI.4. pontjában foglaltak alapján a „Komló, önkormányzati tulajdonú belterületi közutak felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és – a bíráló bizottság javaslata alapján – név 
szerinti szavazással 2 db igen, 0 db nem, 0 db tartózkodással az alábbi határozatot hozza (eljárást 
lezáró döntés): 

 

1. A bizottság az alábbi ajánlattev k ajánlatát érvényesnek nyilvánítja mind a négy részajánlati 
körben a bíráló bizottság javaslata alapján: 

1. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: Sztráda 92 Kft., (7630 Pécs, Edison u. 3/A.) 

2. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: STRABAG Általános Épít  Kft., (1117 Budapest, Gábor 
Dénes utca 2. [Infopark D. épület]) 

3. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: Soltút Kft., (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 

4. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: PLATINA-BAU Zrt., (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 

5. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: Wolfbau Team Kft., (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) 

2. A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, mivel Komló Város 
Önkormányzat képvisel -testülete a 40/2018. (III.22.) számú határozatával mind a négy 
részajánlati körben biztosítja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet. 

3. A bizottság az egyes részajánlati körök vonatkozásában az alábbi ajánlattev ket hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként: 

1. rész: Komló, Körtvélyesi gy jt út, valamint Széchenyi I. utcák egy szakaszának a 
felújítása 

Ajánlattev  neve és címe: STRABAG Általános Épít  Kft., (1117 Budapest, Gábor Dénes 
utca 2. [Infopark D. épület]) 

1. részszempont: Egyösszeg  Nettó Ajánlati Ár (HUF): 28.000.000,- Ft 

2. részszempont: A jótállás vállalt id tartama (hibajelentési id szak) egész hónapban 
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap): 36 hónap 

3. részszempont: Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazásnak megajánlott 
átlagos mértéke a kivitelezés id tartama alatt (f ) (max.3 f ): 3 f  

4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 

 

2. rész: Komló, Széchenyi I. utca felújítása (II. ütem) 

Ajánlattev  neve és címe: STRABAG Általános Épít  Kft., (1117 Budapest, Gábor Dénes 
utca 2. [Infopark D. épület]) 



 

1. részszempont: Egyösszeg  Nettó Ajánlati Ár (HUF): 31.684.020,- Ft 

2. részszempont: A jótállás vállalt id tartama (hibajelentési id szak) egész hónapban 
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap): 36 hónap 

3. részszempont: Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazásnak megajánlott 
átlagos mértéke a kivitelezés id tartama alatt (f ) (max.3 f ): 3 f  

4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 

 

3. rész: Komló, Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének útfelújítása keretében 
3db, a Munkácsy Mihály utcához közvetlenül csatlakozó utca útburkolatának felújítása 

Ajánlattev  neve és címe: STRABAG Általános Épít  Kft., (1117 Budapest, Gábor Dénes 
utca 2. [Infopark D. épület]) 

1. részszempont: Egyösszeg  Nettó Ajánlati Ár (HUF): 61.174.472,- Ft 

2. részszempont: A jótállás vállalt id tartama (hibajelentési id szak) egész hónapban 
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap): 36 hónap 

3. részszempont: Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazásnak megajánlott 
átlagos mértéke a kivitelezés id tartama alatt (f ) (max.3 f ): 3 f  

4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 

 

4. rész: Komló, Munkácsy Mihály utca egy szakaszán közm építést követ  útpályaszerkezet 
és útburkolat felújítás 
Ajánlattev  neve és címe: STRABAG Általános Épít  Kft., (1117 Budapest, Gábor Dénes 
utca 2. [Infopark D. épület]) 

1. részszempont: Egyösszeg  Nettó Ajánlati Ár (HUF): 4.995.583,- Ft 

2. részszempont: A jótállás vállalt id tartama (hibajelentési id szak) egész hónapban 
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap): 36 hónap 

3. részszempont: Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazásnak megajánlott 
átlagos mértéke a kivitelezés id tartama alatt (f ) (max.3 f ): 3 f  

4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy intézkedjen tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az 
eljárást lezáró összegezés megküldésér l. 

Határid : 2018. május 2. 
Felel s: dr. Vaskó Ern   címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz déseket mind a négy részajánlati kör vonatkozásában kösse meg.  

 
Határid : 2018. május 8. 
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  

2018. április 27-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

43/2018. (IV. 27.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI.4. pontjában foglaltak alapján „A TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító 
számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” 
cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és – a bíráló bizottság javaslata alapján – név szerinti szavazással 2 db igen, 0 db 
nem, 0 db tartózkodással az alábbi határozatot hozza (eljárást lezáró döntés): 
 

1. A Bíráló Bizottság közbens  döntési javaslata alapján Polics József polgármester 
2018. április 18-án kelt közbens  döntésében érvénytelenné nyilvánította a P-R 
Útépít  és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) ajánlattev  ajánlatát mindkét 
részajánlati körben a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján, amelyet a bizottság elfogad. 

2. A bizottság az alábbi ajánlattev k ajánlatát érvényesnek nyilvánítja mindkét 
részajánlati körben a bíráló bizottság javaslata alapján: 

1. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: "MIND-ÉP" Kft., 7370 Sásd, Mártírok útja 5. 
2. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: KÉSZ Közúti Épít  és Szolgáltató Kft., 7100 
Szekszárd, Holdfény u. 3. 

3. A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, mivel Komló Város 
Önkormányzat képvisel -testülete a 47/2018. (IV.26.) számú határozatával mindkét 
részajánlati körben biztosítja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet. 

4. A bizottság az egyes részajánlati körök vonatkozásában az alábbi ajánlattev ket hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként: 

1. rész: Önálló kerékpárút építése 
Ajánlattev  neve és címe: KÉSZ Közúti Épít  és Szolgáltató Kft., (7100 Szekszárd, 
Holdfény u. 3.) 

1. részszempont: nettó vállalkozói díj: 127.967.876,- Ft 

2. részszempont: Az M.1) alkalmassági körben el írt szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 
hónap - max. 60 hónap): 41 hónap 
3. részszempont: A kötelez  24 hónap jótállás felett vállalt jótállás id tartama 
(min. 0 hó-max. 36 hó): 12 hónap 

A legmagasabb összpontszámot elér  legkedvez bb érvényes ajánlatot a KÉSZ Közúti 
Épít  és Szolgáltató Kft. tette 852,40 összesített ponttal.  
 



 

 

 

2. rész: Meglév  önkormányzati és országos közutakon kerékpáros nyom kialakítása 
és meglév  kisforgalmú önkormányzati tulajdonú közút burkolat-felújítása 
Ajánlattev  neve és címe: KÉSZ Közúti Épít  és Szolgáltató Kft., (7100 Szekszárd, 
Holdfény u. 3.) 

1. részszempont: nettó vállalkozói díj: 33.218.048,- Ft 

2. részszempont: Az M.1) alkalmassági körben el írt szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 
hónap - max. 60 hónap): 41 hónap 
3. részszempont: A kötelez  24 hónap jótállás felett vállalt jótállás id tartama 
(min. 0 hó-max. 36 hó): 12 hónap 

A legmagasabb összpontszámot elér  legkedvez bb érvényes ajánlatot a KÉSZ Közúti 
Épít  és Szolgáltató Kft. tette 852,40 összesített ponttal. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy intézkedjen tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában az eljárást lezáró összegezés megküldésér l. 

Határid : 2018. április 27. 
Felel s: dr. Vaskó Ern   címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést mindkét részajánlati kör vonatkozásában kösse meg.  

 
Határid : 2018. május 3. 
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  

2018. május 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

44/2018. (V. 9.) 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. Komló Város Önkormányzat által 2018 évben kiosztásra kerül  települési szociális célú 

zifa juttatás beszerzése komlói telephelyre szállítással 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) Pásztó Szolgáltatóház Kft. (730 Komló, Mikszáth K. u. 7/D, E-mail: 

pasztocs@gmail.com) 
 
  
 
 

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  

2018. május 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

45/2018. (V. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, 
„Komló, Nagyrét utcai meglév ' ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése" 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 HegyhátMédía 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 : 2018. május 10. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási szerz dést nettó 
165.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
  
Határid : 2018. május 12.  
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  

2018. május 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

46/2018. (V. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a IV. Komlói Amat r Színházi Találkozó 2018. 
évi megvalósításához kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat elvégz  vállalkozó 
kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
1. Mevid Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14-16.) 
2. FERLING Kft (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
3. „Súgólyuk" Színjátszókat és El adóm vészeket Támogató Egyesületet (7300 Komló, 
Kossuth L. u. 97.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. május 09.  
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  

2018. május 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

47/2018. (V. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a IV. Komlói Amat r Színházi Találkozó 2018. 
évi megvalósításához kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat elvégz  vállalkozó 
kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

1. Mevid Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14-16.) 
2. FERLING Kft (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
3. „Súgólyuk" Színjátszókat és El adóm vészeket Támogató Egyesületet (7300 Komló, 

Kossuth L. u. 97.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. május 09. 
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  

2018. május 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

48/2018. (V. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 
elnevezés  pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági és újrahasznosítási koncepció 
készítése tárgyban kiírt beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-t (7621 Pécs, Megye u. 7/1. 
fsz.2.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 

 
Határid : 2018. május 11. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 1.782.677,-Ft+AFA összeggel kösse meg. 

 
Határid : 2018. május 18. 
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  

2018. május 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

49/2018. (V. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 
elnevezés  pályázathoz kapcsolódó tervez i feladatok ellátása tárgyban kiírt beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Sz-Bau Építész Stúdió Bt-t (7623 Pécs, Szabadság u. 28.) hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 

 
Határid : 2018. május 11. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 1.550.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

 
Határid : 2018. május 18. 
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  

2018. május 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

50/2018. (V. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 
elnevezés  pályázathoz szórólap és brossúra készítése tárgyban kiírt beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattételre felkért 
vállalkozások részér l ajánlat benyújtására a megadott határid ig nem került sor. A bizottság 
utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az érintett vállalkozásokat 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. május 11. 
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  

2018. május 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

51/2018. (V. 9.) 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. Közbeszerzési szakért i feladatok ellátása 
a) Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Fels malom u. 18.) 
b) Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) 
c) Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Kft.                  (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
 

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

Határid : 2018. május 11.  
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  

2018. május 16-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

52/2018. (V. 16.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a IV. Komlói Amat r Színházi Találkozó 2018. 
évi megvalósításához kapcsolódó rendezvényszervezés („Nemzeti Kulturális Alap által 
nyújtott támogatásból") beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot 
hozza: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Súgólyuk Színjátszókat és El adóm vészeket Támogató 
Egyesület (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. május 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést az ajánlattételi felhívás III. 1.2. pontjában rögzített hatályba léptet  feltétellel 
bruttó 2 450 000,- Ft összeggel kösse meg. 
  
Határid : 2018.05.18. 
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  

2018. május 16-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

53/2018. (V. 16.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a IV. Komlói Amat r Színházi Találkozó 2018. 
évi megvalósításához kapcsolódó rendezvényszervezés („EMMI támogatás") beszerzési 
eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Súgólyuk Színjátszókat és El adóm vészeket Támogató 
Egyesület (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. május 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 10 000 000,- Ft összeggel kösse meg. 
 
Határid : 2018.05.18. 
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  

2018. május 16-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

54/2018. (V. 16.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében az EFOP-2.4.2.-
17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. 
utcában" megnevezés  projekthez tartozó közbeszerzési szakért i feladatokat elvégz  
vállalkozó kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt 
formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. Vilyevácz József e.v. (7630 Pécs, Barázda u. 12/1.) 
2. DUNABER Beruházó és Szaktanácsadó Kft. (7623 Pécs, Pet fi Sándor u. 53. fszt. 
2.) 
3. Dr. Fábry György ügyvéd (Fábry & Társa Ügyvédi Iroda, 1036 Budapest, Kolosy 
tér 5¬6.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
  
Határid : 2018. május 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  

2018. május 16-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

55/2018. (V. 16.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 
elnevezés  projekt komlói beruházásához tartozó brossúra készít  vállalkozó kiválasztásához 
kapcsolódó 1. sz. mellékletben foglalt ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
1. A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 

fel ajánlattételre: 

- HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
- PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 7/b. 
- Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. május 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  

2018. május 16-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

56/2018. (V. 16.) 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. Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Fels malom u. 18.) ajánlata érvényes, 
2. Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Kft. (7090 Tamási, Vas Gereben utca 1.) ajánlata 

érvényes, 
3. Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) 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 : 2018. május 17. 
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  
2018. május 30-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

57/2018. (V. 30.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító számú 
„Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” megnevezés  projekt 
közbeszerzési szakért  kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Dunaber Beruházó és Szaktanácsadó Kft-t (7623 Pécs, Pet fi u. 
53. fszt. 2.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. május 31. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel, a képvisel -testület 
erre vonatkozó határozata alapján, a vállalkozási szerz dést bruttó 444 500,- Ft összeggel 
kösse meg.  
 
Határid : 2018.05.31. 
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  
2018. május 30-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

58/2018. (V. 30.) 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. Pásztó Szolgáltatóház Kft. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/D) ajánlata érvényes, 
3. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Mecsekerd  

Zrt. Árpádtet i Erdészet (7628 Pécs, Árpádtet  3.) tette, 
4. Az eljárás eredményes volt, 
5. Az eljárás nyertese Mecsekerd  Zrt. Árpádtet i Erdészet (7628 Pécs, Árpádtet  3.). 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerz dés aláírására. 
 
 
Határid : 2018. 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  
2018. május 30-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

59/2018. (V. 30.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az „Interreg Refresh Central Europe CE 1013 
elnevezés  pályázathoz brossúra készítése" tárgyban kiírt 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 eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 

 
Határid : 2018. május 31. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 92.126,-Ft+AFA összeggel kösse meg. 

 
Határid : 2018. június 1. 

            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  
2018. május 30-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

60/2018. (V. 30.) 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 visszavonja. 
 

Az eljárás visszavonását indokolja, hogy a 2014-2020 programozási id szakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjér l szóló 272/2014. 
(XI.5.) Kormányrendelet alapján, a piaci ár igazolására felkért ajánlattev knek az 
ajánlatkér l teljesen függetlennek kell lennie. Amely tény a 2018. április 25-én tárgyalt 
el terjesztés visszavonását indokolja, miután az abban felkért ajánlatkér k között szerepelt 
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága. 
 

A Közrem köd  Szervezet állásfoglalásának megérkezéséig az ajánlattételi felhívások 
kiküldésére nem került sor, így azok visszavonása nem szükséges, azonban új eljárás 
megindítása a projekt végrehajtása érdekében mihamarabb indokolt. 
 
 

Határid : 2018. június 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  

2018. június 1-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

61/2018. (VI. 1.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal 
„Óvodák és bölcs de fejlesztése Komlón" megnevezés  pályázathoz kapcsolódó "Játszótéri 
eszközök, óvodai játékok, kerti eszközök és egyéb tartozékok szállítása és üzembe helyezése. 
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében" tárgyú eljárás 
értékelését megvitatta, és a következ  határozatot hozza: 
 
A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján az egyes és hármas részajánlat tekintetében GRA-FA Press Bt-t (7633 Pécs, 
Esztergár u. 9/C), míg a második részajánlat tekintetében Fair Play Trade Kft-t (1171 
Budapest, Lokátor u. 7.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. június 07. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev kkel a rész ajánlatok 
tekintetében a vállalkozási szerz déseket az alábbi összegekkel kösse meg: 

1. rész ajánlat 11.691.000,- + Áfa (GRA-FA Press Bt) 
2. rész ajánlat 3.214.100,- + Áfa (Fair Play Trade Kft) 
3. rész ajánlat 2.284.808,- + Áfa (GRA-FA Press Bt) 
 
Határid : 2018. június 18. 
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  

2018. június 1-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

62/2018. (VI. 1.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal 
„Óvodák és bölcs de fejlesztése Komlón" megnevezés  pályázathoz kapcsolódó "Játszótéri 
eszközök, óvodai játékok, kerti eszközök és egyéb tartozékok szállítása és üzembe helyezése II. 
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében"tárgyú eljárás értékelését 
megvitatta, és a következ  határozatot hozza: 
 
A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján mind a kett  részajánlat tekintetében GRA-FA Press Bt-t (7633 Pécs, Esztergár u. 
9/C) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. június 07. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a rész ajánlatok 
tekintetében a vállalkozási szerz déseket az alábbi összegekkel kösse meg: 

1. rész ajánlat 170.000,- + Áfa 
2. rész ajánlat 530.000,- + Áfa 
 
Határid : 2018. június 18. 
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  

2018. június 1-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

63/2018. (VI. 1.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója" 
elnevezés  pályázathoz kapcsolódó irodaszer és irodai eszközök beszerzése tárgyában hozott 
29/2018. (III.22.) és 33/2018. (IV.4.) számú határozatait továbbra is fenntartja, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az eljárás nem a projektmenedzsmenthez, hanem a beruházás 
lebonyolításához kapcsolódó irodaszer és irodai eszközök beszerzését tartalmazza. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a fent rögzített módosítások figyelembevételével a tárgyi 
beszerzési eljárásban korábban kihirdetett nyertes ajánlattev vel a vállalkozási szerz dést 
megkösse. 
 
Határid : 2018. június 10.  
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  

2018. június 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

64/2018. (VI. 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'' megnevezés  pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás és eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzés Összefoglaló tájékoztatását 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. részajánlat esetében: 
 
a) Korintex Global Kft.                        7666 Pogány, Zrínyi utca 3/b;  

e-mail: korintex@t-online.hu 
 

 b) Strabag Általános Épít  Kft.            1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.;  
e-mail: info.strabagaltalanos@strabag.com   
  

c) PJ Holding Kft.                          1026 Budapest, Törökvész lejt  12.;  
e-mail: paljanos.andras@paljanos.com 
 

2. részajánlat esetében: 
 
a) Strabag Általános Épít  Kft.   1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. ;  

e-mail: info.strabagaltalanos@strabag.com 
 

b) Platina-Bau Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
7632 Pécs, Faiskola utca 3.;  
e-mail: info@platinabau.hu 
 

c) Wolfbau Team Épít ipari és Kereskedelmi Kft. 
7630 Pécs, Kisbalokány dül  5.;  
e-mail: wolft@t-online.hu 

  
3. részajánlat esetében: 
 

a) Benkala Kft.    1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.;  
e-mail: info@benkalakft.hu 
 

b) Péter 99 Kft.   7300 Komló, Táncsics u 6/d.;  
e-mail: peter.karoly2@gmail.com 

 



 

c) Gerle Kft.    7300 Komló, Kossuth L utca 3.  
e-mail: gerlekft@gmail.com 

 
4. részajánlat esetében: 
 

a) Benkala Kft.    1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.;  
e-mail: info@benkalakft.hu 

 
b) Péter 99 Kft.    7300 Komló, Táncsics u 6/d.;  

e-mail: peter.karoly2@gmail.com 
 

c) Gerle Kft.    7300 Komló, Kossuth L utca 3.  
e-mail: gerlekft@gmail.com 

 
 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az eljárást megindító felhívásnak a fenti cégek részére történ  
megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. június 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: 
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KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2018. június 20-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

65/2018. (VI. 20.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekt megvalósításához 
kapcsolódó eszközök beszerzése /Magyarszék/” 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. Aknai és Aknai Kft. (7396 Magyarszék, Árpád u. 2.) 
2. Kondi Sport (7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 30.) 
3. Fitness-Vital Trade Kft. (7622 Pécs, Vasúti u. 2.) 

 
 

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

Határid : 2018. június 21. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
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KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2018. június 20-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

66/2018. (VI. 20.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezés  projekthez 
kapcsolódó informatikai eszközök és immateriális javak beszerzése /Magyarszék/” 
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.    Aknai és Aknai (7396 Magyarszék, Árpád u. 2.) 

2.    Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1. ) 
3.    Gyurisán László e.v. (7396 Magyarszék, Zrínyi u. 9.) 

4.     TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.)  
5.     VH Com Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 72.) 

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

 
Határid : 2018. június 21. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
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a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2018. június 20-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

67/2018. (VI. 20.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban megnevezés  projekthez kapcsolódó 
informatikai eszközök és immateriális javak beszerzése” 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. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1. ) 

3. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 

4. VH Com Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 72.) 

5.  Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 

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

 
Határid : 2018. június 21. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
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a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2018. június 20-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

68/2018. (VI. 20.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez kapcsolódó 
kötelez  nyilvánossággal összefügg  feladatok 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. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 
2. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L u. 

21.) 
3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 

3.) 
 

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

 
Határid : 2018. június 21. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
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KÉPVISEL -TESTÜLETE 
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a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2018. június 20-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

69/2018. (VI. 20.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekt megvalósításához 
kapcsolódó sporteszközök beszerzése /Szászvár/” 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. Aknai és Aknai Kft. (7396 Magyarszék, Árpád u. 2.) 
2. Kondi Sport (7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 30.) 
3. Fitness-Vital Trade Kft. (7622 Pécs, Vasúti u. 2.) 

 
 

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

Határid : 2018. június 21. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
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a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2018. június 20-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

70/2018. (VI. 20.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezés  projekthez 
kapcsolódó informatikai eszközök és immateriális javak beszerzése /Egyházaskozár/” 
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.    Magyarszék Község Nonprofit Kft. (7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.) 

2.    Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1. ) 
3.    Gyurisán László e.v. (7396 Magyarszék, Zrínyi u. 9.) 

4.     TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.)  
5.     VH Com Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 72.) 

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

 
Határid : 2018. június 21. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
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KÉPVISEL -TESTÜLETE 
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a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  
2018. június 20-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

71/2018. (VI. 20.) 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 TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, 
„Komló, Nagyrét utcai meglév  ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” cím  
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakért i feladatok 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 felel s 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat kérje fel ajánlattételre: 
 

1. Dr. Szabó-Gothard Máté (7633 Pécs, Épít k útja 11/B.) 
2. PRV Dunántúl Kft. - Dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Jókai u. 30. I. em. 7.) 

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

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatételi felhívásnak a fenti felel s 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók részére történ  megküldésér l intézkedjen.  

 
Határid : 2018. június 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: 
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a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

72/2018. (VII. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító 
számú, „Komló, Nagyrét utcai meglév  ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” cím  
pályázathoz 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 dr. Szabó-Gothard Máté felel s akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót (7633 Pécs, Épít k útja 11/b. I/5.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2018. július 6. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 2.700.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2018. július 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: 
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a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

73/2018. (VII. 4.) 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" megnevezés  pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás és eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzés ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról intézkedjen. 

Határid : 2018. július 9. 
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: 
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a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

74/2018. (VII. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében az EFOP-2.4.2-
17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy Ferenc 
utcában” megnevezés  projekthez tartozó m szaki ellen r kiválasztása ajánlattételi felhívást 
megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. Schmalcz és Tárai Kft. (7634 Pécs, Fülemüle u. 34.) 
2. Anker SPK Kft. (7627 Pécs, Kispiricsizma d  15.) 
3. Beckra Center Bt. (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. július 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: 
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a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

75/2018. (VII. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Szászvár/” 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. MÁGOCSI TET  Kft.. (7342 Mágocs, Ady E. u. 86/A.) 

3. GEFA TRADE Kft. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C.) 

4. GÉPLAK Kft. ( 7631 Pécs, Köves-földi út 33.) 

5. BACSKAY Épít ház Kft. ( 7694 Hosszúhetény, F  u. 109.)  

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

 
Határid : 2018. július 06. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
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a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

76/2018. (VII. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” megnevezés  projekthez kapcsolódó informatikai eszközök és immateriális 
javak beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
 

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

Határid : 2018. július 05. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 912.749.- Ft (bruttó) összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2018. július 18. 
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  

2018. július 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

77/2018. (VII. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” megnevezés  projekthez kapcsolódó informatikai eszközök és immateriális 
javak beszerzése/Egyházaskozár/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
 

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

Határid : 2018. július 05. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 664.845.- Ft (bruttó) összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2018. július 18. 
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  

2018. július 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

78/2018. (VII. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” megnevezés  projekthez kapcsolódó informatikai eszközök és immateriális 
javak beszerzése/Magyarszék/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
 

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

Határid : 2018. július 05. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést 188.778.- Ft (bruttó) összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2018. július 18. 
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  

2018. július 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

79/2018. (VII. 11.) 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. Péter'99 Kft 7300 Komló, Táncsics u. 6/d 
3. Sebestyén Zoltán 7150 Bonyhád, dr Lotz J. u. 35. 

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

Határid : 2018. július 12. 
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  

2018. július 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

80/2018. (VII. 11.) 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.  A pályázatoz kapcsolódó képzések lebonyolítása és a szükséges tananyag beszerzése 

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

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
  
 
Határid : 2018. július 12.  
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  

2018. július 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

81/2018. (VII. 11.) 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. Beteg fák eltávolítása és növényzet ápolása 
  

a) Horony Imre e.v.     (7300 Komló, Damjanich u. 15.) 
b) CSI&GO Épít ipari és Kereskedelmi Kft. (7300 Komló, Széchenyi u. 63.) 
c) Strabag Általános Épít  Kft.   (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. július 12.  
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  

2018. július 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

82/2018. (VII. 11.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" megnevezés  projekt 
megvalósításához kapcsolódó eszközök és immateriális javak beszerzése /Komlói 
Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat/" 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. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bitmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1. 8. em. 24.) 
 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
  
Határid : 2018.július 12. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
  
 

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  

2018. július 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

83/2018. (VII. 11.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" megnevezés  projekthez 
kapcsolódó informatikai eszközök és immateriális javak beszerzése /Hosszúhetény/ 
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. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bitmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1. 8. em. 24.) 
 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
  
Határid : 2018. július 12. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
  
 
 

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  

2018. július 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

84/2018. (VII. 10.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" cím  projekt megvalósításához 
kapcsolódó eszközök beszerzése /Magyarszék/" 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. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bitmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1. 8. em. 24.) 
 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
  
Határid : 2018. július 12. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz   
 
  
 

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  

2018. július 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

85/2018. (VII. 11.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" cím  projekthez kapcsolódó 
kötelez  nyilvánossággal összefügg  feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
1. A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a Komló Város Önkormányzat az alábbi 
gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 
2. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L u. 21.) 
3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) 

 
2. A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. július 12. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
  
 
 

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  

2018. július 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

86/2018. (VII. 11.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" cím  projekt megvalósításához 
kapcsolódó informatikai eszközök és immateriális javak beszerzése (Szászvár) 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. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bitmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1. 8. em. 24.) 
 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
  
Határid : 2018. július 12. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz   
 
 

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  

2018. július 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

87/2018. (VII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosító számú 
„Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezés  
projekthez tartozó m szaki ellen r kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Beckra Center Bt. (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. július 19. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 260 000,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2018.07.20 
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: 
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KÉPVISEL -TESTÜLETE 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

88/2018. (VII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” megnevezés  projekthez kapcsolódó építési beruházás /Szászvár/” tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2018. július 20. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

89/2018. (VII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-3.1.2-16 azonosítószámú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszer sítése,, cím  pályázati felhíváshoz 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. Projektterv készítése 

a) Sunfarm Kft. 
b) CoeptisKft. 
c) ProtaskKft. 

2. Energetikai tanúsítvány készítése 

a ) SZTIBauKft. 
a) Sunfarm Kft. 
b) Szabó Róbert e.v. 

 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. július 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: 

(7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) 
(9022 Gy r, Batthyány tér 4.)  
(7633 Pécs, Esztergár L. u. 4.) 

( 7632 Pécs, Melinda u. 37.)  
(7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) 
(7300 Komló, Vértanuk u. 56.) 
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KÉPVISEL -TESTÜLETE 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

90/2018. (VII. 26.) 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, Gagarin 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 : 2018. július 26. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 1.548.400,- 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: 
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KÉPVISEL -TESTÜLETE 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

91/2018. (VII. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-3.1.2-16 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszer sítése„ cím  pályázati felhíváshoz kapcsolódó beszerzési eljárások eredményét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

I. Projektterv készítése 
 

1. Sunfarm Kft.  (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) ajánlata érvényes, 
2. Coeptis Kft.  (9022 Gy r, Batthyány tér 4.) ajánlata érvényes, 
3. Protask Kft.   (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4.) 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. 
 

II. Energetikai tanúsítvány készítése 
 

1. Szabó Róbert e.v. (7300 Komló, Vértanúk u. 56. ajánlata érvényes, 
2. SZTI-BAU Kft.               (7632 Pécs, Melinda u. 37.) ajánlata érvényes, 
3. Sunfarm Kft.  (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot SZTI-BAU Kft. (7632 Pécs, 

Melinda u. 37.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese SZTI-BAU Kft. (7632 Pécs, Melinda u. 37.) 

 
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 : 2018. július 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: 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

92/2018. (VII. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság által 2018. július 12-én hozott 80/2018. (VILI 1.) 
számú határozata visszavonásra kerül, miután az abban megjelölt vállalkozások alkalmassága 
a megjelölt feladatra bizonytalan. Ennek okán új beszerzési eljárás meghirdetése indokolt az 
alábbiak szerint: 
 

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. A pályázatoz kapcsolódó képzések lebonyolítása és a szükséges tananyag beszerzése 
a) Pilotinvest Kft. (7621 Pécs, Bocskai u. 5.) 
b) MGM Humán Tanácsadó Kft. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 
c) DFT Hungária Zrt.       (1052 Budapest, Semmelweis u. 25.) 

 

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

Határid : 2018. július 27.  
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: 
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KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

93/2018. (VII. 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 a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, 
„Komló, Nagyrét utcai meglév  ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” cím  
pályázathoz kapcsolódó közútépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 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. GEO-PROFIL Kft. (7634 Pécs, Kétágú utca 22.) 

2. KREA-VIA Kft. (7150 Bonyhád, Gyár u. 5. II/6.) 
3. PLAN-DENT Kft. (7629 Pécs, Komjáth A. u. 27.) 

4. Ládonyi Mérnöki Kft. (7623 Pécs, Ungvár u. 22. I/2.) 
5. VARVIK PLAN Mérnöki Iroda Kft. (5300 Karcag, Bercsényi u. 14.) 

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

 
Határid : 2018. július 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: 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

94/2018. (VII. 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 a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, 
„Komló, Nagyrét utcai meglév  ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” cím  
pályázathoz kapcsolódó ivóvíz- és szennyvízhálózat építés engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítése 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. Pécsi Mélyépít  Iroda Kft (7624 Pécs, Budai N. A. u. 1.) 

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

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

 
Határid : 2018. július 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: 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

95/2018. (VII. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Magyarszék/” 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. E&P Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7396 Magyarszék, Erd alja u. 13) 

2. Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.   (7694 Hosszúhetény, F  

u. 166.)  

3. Simon László e.v. ( 7396 Magyarszék, Sz hegy u. 25) 

4. Germiko Bt. ( 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 39/A) 

5. Gerle Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

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

 
Határid : 2018. július 27 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
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K I V O N A T 
 

a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 2018. 
július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

96/2018. (VII. 26.) JÜKB határozata 
 
 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” megnevezés  projekthez kapcsolódó eszközök és immateriális javak 
beszerzése /Szászvár/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 

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

 
 
Határid : 2018. július 27. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
 
 
 
k.m.f. 

dr. Vaskó Ern  s.k. 
címzetes f jegyz  

dr. Makra István Edéné s.k. 
bizottság elnöke 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
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K I V O N A T 
 

a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 2018. 
július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

97/2018. (VII. 26.) JÜKB határozata 
 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" 
megnevezés  projekthez kapcsolódó megnevezés  projekthez kapcsolódó 
eszközök beszerzése /Magyarszék/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. július 27.  
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
 
 
 
k.m.f. 

dr. Vaskó Ern  s.k. 
címzetes f jegyz  

dr. Makra István Edéné s.k. 
bizottság elnöke 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

98/2018. (VII. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” ” megnevezés  projekthez kapcsolódó informatikai eszközök és immateriális 
javak beszerzése /Hosszúhetény/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdeti  ki  az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. július 27. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
 
 
 

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  

2018. július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

99/2018. (VII. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” megnevezés  projekthez kapcsolódó eszközök és immateriális javak 
beszerzése /Komlói Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat/ tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdeti  ki  az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. július 27. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
  
 
 

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  

2018. július 26-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

100/2018. (VII. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító 
számú, „Humán Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez kapcsolódó 
kötelez  nyilvánossággal összefügg  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 az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. július 27. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
 
 

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  

2018. augusztus 3-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

101/2018. (VIII. 3.) 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. Képzések lebonyolítása és a szükséges tananyag beszerzése 
 

1. Pilotinvest Kft.     (7621 Pécs, Bocskai u. 5.) ajánlata érvényes, 
2. MGM Humán Tanácsadó Kft. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) ajánlata érvényes, 
3. DFT Hungária Zrt.   (1052 Budapest, Semmelweis u. 25.) ajánlata 

érvényes, 

4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Pilotinvest 
Kft. (7621 Pécs, Bocskai u. 5.) tette, 

 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Pilotinvest Kft. (7621 Pécs, Bocskai u. 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 : 2018. augusztus 8. 
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  
2018. augusztus 3-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 

 
102/2018. (VIII. 3.) JÜKB határozata 

A Bizottság az eljárást megindító Ajánlati Felhívást, egyben a közbeszerzési eljárás megindításáról 
szóló el terjesztést a megismert tartalommal a csatolt mellékleteivel együtt jóváhagyja, illetve 
elfogadja. 
 
A „Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában az EFOP-2.4.2.-17-2017-
00005. számú projekt keretében” tárgyban a Kbt. Harmadik Rész 115. § szerinti közvetlen ajánlattételi 
felhívás megküldésével indítandó nyílt közbeszerzési eljárásban a Bizottság Komló Város 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján aláíróként Komló Város polgármesterét bízza meg. 
 
A Bizottság továbbá jóváhagyja, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás megindító felhívását az alábbi öt 
gazdasági szerepl nek küldje ki, kérje fel ajánlattételre az alábbiak szerint: 
 

1. Ajánlattételre felhívott 
neve: 

Unió-Formen Kft 

 Székelye/Címe: 1081 , Budapest, Bezerédi út 19. 
 Adószáma: 13837402-2-42 
2. Ajánlattételre felhívott 

neve: 
Terc-Co Kft 

 Székelye/Címe: 7355, Nagymányok, Pet fi út 118. 
 Adószáma: 11288259-2-17 
3.  Ajánlattételre felhívott 

neve: 
Kalatherm Kft. 

 Székelye/Címe: 7300 Komló, Nagyrét utca 4. 
 Adószáma: 12708121-2-02 
4.  Ajánlattételre felhívott 

neve: 
Modern Ablak Kft. 

 Székelye/Címe: 7300 Komló, Damjanich utca 20. 
 Adószáma: 25529119-2-02 
5.  Ajánlattételre felhívott 

neve: 
Dömse Faipari Kft. 

 Székelye/Címe: 7370 Sásd, Hörnyék utca 24. 
 Adószáma: 12867956-2-02 

 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról intézkedjen.  

 
Határid : 2018.08.03. 
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: 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. augusztus 3-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

103/2018. (VIII. 3.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a vállalkozási szerz dés keretében az EFOP-2.4.2-17-
2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” 
megnevezés  projekthez tartozó nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi 
felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
 

1. HegyhátMédia Kft.          (7300 Komló, Kossuth L. u. 21., e-mail: info@hegyhatmedia.hu) 
2. PTI Communications Kft.      (7621 Pécs, Ferencesek u. 7/b., e-mail: info@ptigroup.hu) 
3. Ferling Kft.                             (7621 Pécs, Mária u. 8., e-mail: sebok.janos@ferling.hu) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. augusztus 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: 
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KÉPVISEL -TESTÜLETE 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. augusztus 8-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

104/2018. (VIII. 8.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámmal „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón” 
megnevezés  pályázathoz kapcsolódó „Szent Borbála Otthon ép.energetikai korszer sítése” 
tárgyú eljárás értékelését megvitatta, és a következ  határozatot hozza: 
 
A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján BGW Épít ipari és Szolgáltató Kft. (7696 Hidas, Kodály Zoltán Utca 62.) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül a 
tárgyi közbeszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. augusztus 8. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 369 930 402,- Ft+Áfa összeggel kösse meg. 
 
Határid : 2018. augusztus 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: 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. augusztus 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

105/2018. (VIII. 22.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” megnevezés  projekthez kapcsolódó építési beruházás /Magyarszék/” tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Simon László e.v. (7396 Magyarszék, Sz hegy u. 25.) hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2018. augusztus 24. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. augusztus 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

106/2018. (VIII. 22.) 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 EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú pályázat 
keretében „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez 
kapcsolódó tanulmányok elkészítése (innovatív programok és tematikák kidolgozása) 
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. Nexxprertise Kft. (7831 Pellérd, Vasút u. 6/1.) 
2. MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 
3. EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 71.) 
4. AGROVERDE Kft. (7940 Szentl rinc, Attila u. 70.) 
5. Eco-Cortex Kft. (7622 Pécs, Dohány u. 7.) 

 
 

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

Határid : 2018. augusztus 24. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

  
 
 

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  

2018. augusztus 22-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

107/2018. (VIII. 22.) 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 EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezés   projekt 
megvalósításához szükséges eszközök beszerzése /Hosszúhetény/ 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. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bittmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1.) 

 
 

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

Határid : 2018. augusztus 24. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

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  

2018. augusztus 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

108/2018. (VIII. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú „Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” 
megnevezés  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás és eszközbeszerzés tárgyú 
közbeszerzés Összefoglaló tájékoztatását 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. Benkala Kft.     1119 Budapest, Andor u. 21.  
e-mail: kivitelezes@benkalakft.hu 
 

2. Vitoép Kft.     7300 Komló, Kossuth L. utca 3.  
e-mail: vitoep2003@gmail.com 
 

3. Wolfbau Team Kft.    7630 Pécs, Kisbalokány D  5. 
e-mail: wolft@t-online.hu 

 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az eljárást megindító felhívásnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen.  
 

Határid : 2018. augusztus 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: 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. augusztus 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

109/2018. (VIII. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Komló Város Önkormányzata villamos energia 
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívást megvitatta, és a következ  
határozatot hozza: 
 
1./ A Bizottság a mellékelt formában utólag jóváhagyja a Komló Város Önkormányzata 
villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. 
 
2./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Bizottság támogatja, hogy valamennyi Ajánlattev  
részt vegyen az elektronikus árlejtésben.  
 
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: 
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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. augusztus 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

110/2018. (VIII. 29.) 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  
pályázat vonatkozásában a szemléletformáló kampány megvalósításával 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 az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen.  

 
Határid : 2018. augusztus 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  

2018. augusztus 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

111/2018. (VIII. 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 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. Beteg fák eltávolítása és növényzet ápolása 
a) Horony Imre e.v. (7300 Komló, Damjanich u. 15.) 
b) CSI&GO Épít ipari és Kereskedelmi Kft. (7300 Komló, Széchenyi u. 63.) 
c) Benkala Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21.) 

 

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

Határid : 2018. augusztus 31. 
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  

2018. augusztus 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

112/2018. (VIII. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosító számú 
„Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezés  
projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása ellátására vonatkozó 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 eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. augusztus 30. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 167 640,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2018.09.07. 
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  

2018. augusztus 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

113/2018. (VIII. 29.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosító számú 
„Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezés  projekt 
építési beruházására vonatkozó közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyerteseként a 
Kalatherm Kft-t (7300 Komló, Nagyrét u. 4.) nevezi meg. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményér l a Kbt. 
idevonatkozó rendelkezései szerint tájékoztassa az ajánlattev ket. 
 
Határid : 2018. szeptember 3. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a Kbt. idevonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembevételével a vállalkozási szerz dést bruttó 26 610 614,- Ft 
összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2018.09.30. 
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  

2018. augusztus 29-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

114/2018. (VIII. 29.) 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 „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" megnevezés  projekthez kapcsolódó 
eszközök és immateriális javak beszerzése /Szászvár/ 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. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bittmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1.) 
 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
  
Határid : 2018. augusztus 31. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
  
 
 

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  

2018. szeptember 5-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

115/2018. (IX. 5.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú pályázat 
keretében „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez 
kapcsolódó tanulmányok elkészítése (innovatív programok és tematikák kidolgozása) 
tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2018. szeptember 07. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

116/2018. (IX. 12.) 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. Beteg fák eltávolítása és növényzet ápolása 

1. Benkala Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21.) ajánlata érvényes, 
2. CSI&GO Kft.        (7300 Komló, Széchenyi u. 63.) ajánlata érvényes, 
3. Horony Imre e.v.     (7300 Komló, Damjanich u. 15.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

CSI&GO Kft. (7300 Komló, Széchenyi u. 63.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese CSI&GO Kft. (7300 Komló, Széchenyi u. 63.). 
 
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 : 2018. szeptember 17. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
 
 
 k.m.f. 

 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

117/2018. (IX. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító 
számú, „Komló, Nagyrét utcai meglév  ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” cím  
pályázathoz kapcsolódó ivóvíz- és szennyvízhálózat építés engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítése 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 : 2018. szeptember 14. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a tervezési 
szerz dést nettó 2.750.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2018. szeptember 20. 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

118/2018. (IX. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító 
számú, „Komló, Nagyrét utcai meglév  ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” cím  
pályázathoz kapcsolódó közútépítés engedélyezési és kiviteli terveinek 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 Mérnöki Iroda Kft.-t (7634 Pécs, Kétágú u. 
22.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2018. szeptember 14. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a tervezési 
szerz dést nettó 5.300.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2018. szeptember 20. 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

119/2018. (IX. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezés  projekt 
megvalósításához szükséges eszközök beszerzése /Hosszúhetény/" tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2018. szeptember 14. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

120/2018. (IX. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" megnevezés  projekthez kapcsolódó eszközök és 
immateriális javak beszerzése /Szászvár/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
megajánló TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 

 

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

 
 
Határid : 2018. szeptember 14. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

121/2018. (IX. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében TOP-3.1.1-16-BA1-2017-
00011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” 
megnevezés  projekthez tartozó tervez  kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, 
és azt a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
 
1. A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) e-mail: a.plus.arch@gmail.com 
2. 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. (7635 Pécs, Donátusi út 61.) e-mail: 5tervkft@gmail.com 
3. C.S. . Építésziroda Kft. (7625 Pécs, Antónia utca 19.) e-mail: csokkft@gmail.com 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018.szeptember 14. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 20-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 

122/2018. (IX. 20.) 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 „Komló-
Pet fi tér és környezetének rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárás bontási jegyz könyvét, az 
eljárás lezárásra vonatkozó összegzés tervezetét megvitatta és jóváhagyta, valamint az eljárást lezáró 
döntését meghozta. Mindezek értelmében a következ  határozatot hozza: 
  

1. A bizottság a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körében lefolytatott eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Korintex Global Kft. (7666 
Pogány, Zrínyi u. 3/b.) és a Walter K faragó Bt. (7781 Sárok, Kossuth L. u. 1.) közös 
ajánlattev ket hirdeti ki az eljárás 1. részajánlati körének nyerteseként.   

 
2. A bizottság a közbeszerzési eljárás 2. részajánlati körében lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Wolfbau Team Épít ipari 
és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány D  5.) ajánlattev t hirdeti ki az eljárás 2. 
részajánlati körének nyerteseként.   
 

3. A bizottság a közbeszerzési eljárás 3. részajánlati körében lefolytatott eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a projektet támogató Irányító Hatóság a 
3. részajánlati körben lév  futófolyosó korszer sítésének elhagyását engedélyezte, miután a 
megvalósításához szükséges saját forrást Komló Város Önkormányzata nem tudja biztosítani.   

 
4. A bizottság a közbeszerzési eljárás 4. részajánlati körében lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Péter’99 Épít ipari, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7300 Komló, Táncsics Mihály u. 6/d.) ajánlattev t 
hirdeti ki az eljárás 4. részajánlati körének nyerteseként.   

 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül a tárgyi 
közbeszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. szeptember 30. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. 113.§ 9. bekezdésének figyelembevételével a 
nyertes ajánlattev kkel a vállalkozási szerz déseket megkösse, az alábbiak szerint: 
 

1. részajánlati kör esetében nettó 207.874.986.-Ft + Áfa összeggel, 
2. részajánlati kör esetében nettó 166.900.000.-Ft + Áfa összeggel, 
4. részajánlati kör esetében nettó 21.975.493.-Ft + Áfa összeggel. 

 
Határid : 2018. október 30. 
Felel s: Polics József 

k.m.f. 
 
dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 20-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

123/2018. (IX. 20.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Komló Város Önkormányzata villamos energia 
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és a következ  határozatot 
hozza: 

1. / A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján az I. rész tekintetében az MVM Partner Energiakereskedelmi Kft-t, míg a II. 
rész tekintetében az EON Energiakereskedelmi Kft-t hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

2. / A bizottság utasítja az Jegyz t, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül 
a tárgyi közbeszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 26-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

124/2018. (IX. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervének 2. számú módosítását a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a módosított közbeszerzési terv Komló Város 
Önkormányzat hivatalos honlapjára feltöltésre kerüljön. 
 
Határid : 2018. szeptember 28. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 26-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

125/2018. (IX. 26.) 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  pályázat vonatkozásában a szemléletformáló kampány megvalósításával 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 : 2018. szeptember 28. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 3.700.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2018. október 5. 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. szeptember 26-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

126/2018. (IX. 26.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében TOP-3.1.1-16-BA 
1-201700011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése" megnevezés  projekthez tartozó közbeszerzési szakért  
kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Teréz utca 11-13.) 
2. dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) 
3. dr. Komlódi ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Fels malom utca 18.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. szeptember 27. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

127/2018. (X. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító 
számú, „Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” cím  
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. Irodaszerek és irodai eszközök beszerzése 

a) CP Info Tech Bt.   (7300 Komló, Mecsekfalu utca 5.) 
b) TF Center Kft.   (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
c) DigitalPlus Bt.   (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc utca 10.) 

 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. október 5. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

128/2018. (X. 9.) JÜKB határozata 
 

A jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Komló, Vörösmarty utcai 2 db kamera 
pótlásához kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és a következ  
határozatot hozza: 
 
1. A bizottság az el terjesztés 1. sz. mellékletét képez  ajánlattételi felhívást jóváhagyja és 
hozzájárul, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre. 

a) Multi Alarm Zrt. (7630 Pécs, Basamalom u. 33.) 
b) TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
c) TG NETCOM Kft. (7630 Pécs, Francia u. 1.) 
 
A Bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlattételi felhívás fenti vállalkozások részére történ  
megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. október 9. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

129/2018. (X. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” megnevezés  projekthez tartozó közbeszerzési szakért  kiválasztása” 
tárgyú el terjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló dr. Komlódi Ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Fels malom utca 18.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. október 10. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 1.790.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

130/2018. (X. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” megnevezés  projekthez tartozó tervez  kiválasztása” tárgyú 
el terjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. október 10. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 14.300.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

131/2018. (X. 17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a vállalkozási szerz dés keretében az 1255-
9/2018/HERMAN számú „zártkerti besorolású földrészletek mez gazdasági hasznosítását 
segít , infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” tárgyú projekt útfelújítási 
munkálatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. BEST CONTRAST 75 Kft. (7677 Orf , Lapisi utca 16.) 
2. Kapizol Kft. (7664 Berkesd, Kossuth Lajos utca 28.) 
3. Wolfbau Team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) 

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

Határid : 2018. október 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

132/2018. (X. 17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosító számú 
„Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezés  
projekthez kapcsolódó, a projektmenedzseri feladatok ellátásához szükséges irodaszerek és 
irodai eszközök beszerzésére vonatkozó eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
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. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. október 18. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 279 999,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2018.10.19. 
Felel s: Polics József polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

133/2018. (X. 17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Liget/” 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. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány d  5. 

2. Forrás-Bau Kft. 7150 Bonyhád Rákóczi u. 17.  

3. Ép-Tet  Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59. 

4. Vitoép Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 

5. Branau Épít ipari Kft. 7630 Pécs, Tüskésréti u. 32.  

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

Határid : 2018. október 18. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

134/2018. (X. 17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Magyaregregy/” 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. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány d  5. 
2. Forrás-Bau Kft. 7150 Bonyhád Rákóczi u. 17.  
3. Ép-Tet  Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59. 
4. Szatmári Antal ev. 7349 Szászvár, Karikás F. u. 1. 
5. Német Zoltán Kémény és Épít ipari vállalkozó, 7300 Komló, Gagarin u. 21. 

 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen.  
 
Határid : 2018. október 18. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

135/2018. (X. 17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Oroszló/” 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. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány d  5. 

2. Forrás-Bau Kft. 7150 Bonyhád Rákóczi u. 17.  

3. Ép-Tet  Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59. 

4. Vitoép Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 

5. Branau Épít ipari Kft. 7630 Pécs, Tüskésréti u. 32.  

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

Határid : 2018. október 18. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

136/2018. (X. 17.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Magyarhertelend/” 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. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány d  5. 

2. Forrás-Bau Kft. 7150 Bonyhád Rákóczi u. 17.  

3. Ép-Tet  Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59. 

4. Vitoép Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 

5.  Branau Épít ipari Kft. 7630 Pécs, Tüskésréti u. 32.  

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

Határid : 2018. október 18. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

137/2018. (X. 17.) JÜKB határozata 
 

A jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a polgármester el terjesztésében a „Komló, 
Vörösmarty utcai térfigyel  kamerák pótlása tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetése" 
cím  el terjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb összeg  
ellenszolgáltatást megajánló Multi Alarm Zrt-t (7630 Pécs, Basamalom u. 33.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

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

 
Határid : 2018. október 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozói 
szerz dést bruttó 591.820,-Ft kivitelezési összeggel megkösse. 

 
Határid : 2018. október 25. 
Felel s: Polics József polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

138/2018. (X. 17.) 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 EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú pályázat 
keretében „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez 
kapcsolódó egészségügyi tanácsadás 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. Zirci Erzsébet Kórház és Rendel intézet 8420 Zirc, József Attila u. 17-19. 
2. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürd kórház Nonprofit Kft.  

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. 
3. Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7. 
4. Siklósi Kórház Közhasznú Nonprofit Kft. 7800 Siklós, Baross G. u. 6. 
5. Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezel  és Éjjeli Szanatórium 

Egészségügyi Központ 7300 Komló, Majális tér 1. 
 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szerepl k részére történ  megküldésér l intézkedjen.  
 
 

Határid : 2018. október 18. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 19-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

139/2018. (X. 19.) JÜKB határozata 
 

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

Komló, Függetlenség u. 36. mfsz. 4. szám, 3863/3/A/67. hrsz. alatti, 32,00 m² alapterület , egy 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 Karmanóczki Imréné 7694 

Hosszúhetény, Ormándi u. 68. szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, 

Függetlenség u. 36. mfsz. 4. szám, 3863/3/A/67. hrsz. alatti, 32,00 m² alapterület , egy szobás, 

összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott id re – a Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokságánál létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történ  bérbeadásával. A 

lakásba egyedül költözik.  

 

Határid : 2018. november 09. 

Felel s: Bogyay László intézményvezet  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 19-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

140/2018. (X. 19.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez kapcsolódó képzések 
tárgyú közbeszerzési 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. DFT-Hungária Zrt. 1052 Budapest  Semmelweis u.25. 
2. MyPro Consult ing 7636 Pécs Szentegyház u. 34. 
3. Karaunosz Projektfejleszt  Kft. 6000 Kecskemét Jókai u. 40. 
 
 

A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról intézkedjen. 
 
 

Határid : 2018. október 31. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 19-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

141/2018. (X. 19.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez kapcsolódó rendezvények 
tárgyú közbeszerzési 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. Humánfejlesztés Programiroda Kft. 7626 Pécs, Fels vámház u. 26.  
2. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7621 Pécs, Mária u. 8.  
3. PILOTINVEST Kft. 7629 Pécs, Bocskai u. 5. 
 
 

A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról intézkedjen. 
 
 

Határid : 2018. október 31. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

142/2018. (X. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az 1255-9/2018/HERMAN számú „zártkerti 
besorolású földrészletek mez gazdasági hasznosítását segít , infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatása” tárgyú projekt útfelújítási munkálataira vonatkozó 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Wolfbau Team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. október 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó  
9 000 000,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2018.10.26. 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

143/2018. (X. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a vállalkozási szerz dés keretében az 1255-
9/2018/HERMAN számú „zártkerti besorolású földrészletek mez gazdasági hasznosítását 
segít , infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” tárgyú projekt vadvédelmi 
kerítés építése a 023/3 és 026 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon munkálatok 
ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. Kalemegdan Kft. (4482 Kótaj, Ibrányi u. 78.) 
2. Kemecsei Úti Vas-M szaki Bolt Kft. (4400 Nyíregyháza, Kemecsei út 22.) 
3. Gáz- r Kft (7400 Kaposvár, Pécsi utca 11.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. október 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

144/2018. (X. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében TOP-2.1.1-16-
BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnemz s területek rehabilitációja Komlón” 
megnevezés  projekthez tartozó m szaki ellen r kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi 
felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1.Bau-Kontrolleur Kft. (7636 Pécs, Fels  út 84/1.) 
2.Schmalz és Társai Kft. (7634 Pécs, Fülemüle u. 26.) 
3.BECKRA-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7630 Pécs, Iparsziget u. 
15/1.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. szeptember 26. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

145/2018. (X. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság vállalkozási szerz dés keretében „TOP-3.1.1-16-
BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” megnevezés  projekthez tartozó megvalósíthatósági tanulmány és 
költség-haszon elemzés elkészítése” tárgyú ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt 
formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1.Gekko Consulting Kft. (1125 Budapest Istenhegyi út 59-61.) 
2.Protask Kft. (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.) 
3.Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady E. u. 4/D 2.em. 2) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. szeptember 26. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

146/2018. (X. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a támogatási szerz dés keretében „TOP-3.1.1-16-
BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” megnevezés  projekthez tartozó nyilvánosság biztosítása” tárgyú 
ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
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 a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. szeptember 26. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. október 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

147/2018. (X. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében TOP-3.1.1-16-
BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” megnevezés  projekthez tartozó közlekedés biztonsági célú szemlélet 
formáló kampány megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a 
mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
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 a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. szeptember 26. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 5-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

148/2018. (XI. 5.) 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. A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés 

a) Korintex Global Kft.  (7666 Pogány, Zrínyi u. 3/B.) 
b) Walter Bt.     (7781 Sárok, Kossuth utca 1.) 
c) Péter ’99 Kft.   (7300 Komló, Táncsics u 6/d.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2018. november 5. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 5-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

149/2018. (XI. 5.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú 
„A helyi identitás és kohézió er sítése a Komlói járásban” megnevezés  projekthez tartozó 
megalapozó dokumentum 2. (interjú) elkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást 
megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1.”Mocsolád Civilház” Nonprofit Kft.(7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.) 
2. Millefolium Kft (1162 Budapest, Fürge u. 39.) 
3. Vidák Krisztina ev.(7349 Szászvár, Bánya u. 60.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018.11.05. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
 
Komló, 2018. október 31. 
 
  
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 8-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

150/2018. (XI. 8.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú pályázat 
keretében „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez 
kapcsolódó egészségügyi tanácsadás tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást megajánló Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezel  és Éjjeli 

Szanatórium Egészségügyi Központ 7300 Komló, Majális tér 1. hirdeti ki az eljárás 

nyerteseként. 
 

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

Határid : 2018. november 09. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

151/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

1. A Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 144/2018.(X.24.) határozatával elindított 
beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. 

2. A Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében TOP-2.1.1-16-
BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamez s területek rehabilitációja Komlón” 
megnevezés  projekthez tartozó m szaki ellen r kiválasztáshoz kapcsolódó új beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
 
1. Almolior Építész Kft. (7720 Pécsvárad Kodolányi u.3.) 
2. Schmalcz és Társai Kft. (7634 Pécs, Fülemüle u. 26.) 
3. BECKRA-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. november 13. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

152/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében EBR 406369 
azonosító számú „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" 
megnevezés  projekthez tartozó kivitelez  kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást 
és a szerz dés tervezetet megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

1. Strabag Általános Épít  Kft. (7628 Pécs, Eperfás u. 6.) 
2. Tervez  és Épít  Kft. (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 13/2 hrsz.) 
3. Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 
4. Terra-Mix Hungary Útépít  és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis u. 2.) 
5. Belfry PE Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

Határid : 2018.november 13. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

153/2018. (XI. 12.) 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. A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés 

1. Korintex Global Kft.                    (7666 Pogány, Zrínyi u. 3/b.) ajánlata érvényes, 
2. WalterBt.                                      (7781 Sárok, Kossuth u. 1.) ajánlata érvényes, 
3. Péter '99 Kft.                                (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) ajánlata érvényes, 

4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Korintex 
Global Kft. (7666 Pogány, Zrínyi u. 3/b.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Korintex Global Kft. (7666 Pogány, Zrínyi u. 3/b.). 

 
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 : 2018. november 15. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

154/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „A helyi identitás és kohézió er sítése a 
Komlói járásban" megnevezés  projekthez tartozó megalapozó dokumentum 2. (interjú) 
elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Vidák Krisztina ev.(7349 Szászvár, Bánya u. 60.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. november 13. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó=bruttó 1.293.000,- Ft összeggel, kösse meg. 
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

155/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 147/2018.(X.24.) határozatával elindított 
beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás érvénytelenítésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. november 13. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

156/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 146/2018.(X.24.) határozatával elindított 
beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás érvénytelenítésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. november 13. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

157/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Liget/” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

158/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Magyaregregy/” tárgyú beszerzési 
eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

159/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Oroszló/” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

160/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Magyarhertelend/” tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

161/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezés  projekthez 
kapcsolódó eszközök beszerzése /Társulás/ 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. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5..) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bittmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1.) 

 
 

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

Határid : 2018. november 13. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

162/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  pályázathoz kapcsolódó 
építési beruházás /Máza/ 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. KÉSZ Közúti Épít  és Szolgáltató Kft. (7140, Bátaszék, Bonyhádi u. 28.) 
2. Flesh- Bau Kft. (7149 Báta, F  u. 54.) 
3. Geotechnika’84 Víz- és Csatornaépít  Kft (7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.) 
4. „Tom” Trans Kft. (7300 Komló, Jószerencsét u. 11.) 
5. Alisca Bau Épít ipari Zrt.  ( 7140 Bátaszék, Bonyhád u. 30.) 

 
 

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

Határid : 2018. november 13. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

163/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Magyaregregy/” 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. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány d  5. 

2. Forrás-Bau Kft. 7150 Bonyhád Rákóczi u. 17.  

3. Ép-Tet  Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59. 

4. Szatmári Antal ev. 7349 Szászvár, Karikás F. u. 1. 

5. Német Zoltán Kémény és Épít ipari vállalkozó, 7300 Komló, Gagarin u. 21. 

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

 
Határid : 2018. november 13. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

164/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Oroszló/” 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. Reseterics Zoltán e.v. 7370 Sásd, Móricz Zs. u. 27. 

2. Maszek Ép-Ker Kft. 7370 Sásd, Attila u. 16. 

3. Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre u. 14. 

4. „NK” Épít  Kft. 7627 Pécs, Szántó L. u. 6. 

5.   Elter Zoltán e.v. 7300 Komló, Körtvélyes u. 21. 

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

 
Határid : 2018. november 13. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

165/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Magyarhertelend/” 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. Gazda-Sped Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7394 Magyarhertelend, Külterület 5. 

2. Gazda László e.v. 7304 Mánfa, Kaposvári u. 210/B 

3. Benkala Kft. 1119 Budapest, Andor u. 21. 

4. Mind-Ép Kft. 7370 Sásd, Mártírok u. 5. 

5. Ép-Tet  Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59.  

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

 
Határid :  2018. november 13. 
Felel s:  dr. Müller József  aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

166/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervének 3. számú módosítását a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a módosított közbeszerzési terv Komló Város 
Önkormányzat hivatalos honlapjára feltöltésre kerüljön. 
 
Határid : 2018. november 13.  
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

167/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság 1255-9/2018/HERMAN számú „zártkerti 
besorolású földrészletek mez gazdasági hasznosítását segít , infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatása” tárgyú projekt vadvédelmi kerítésépítés munkálatát elvégz  
vállalkozó kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Gáz- r Kft. (7400 Kaposvár, Pécsi u. 11.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. november 16. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 800 075,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2018.11.21. 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

168/2018. (XI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez kapcsolódó toborzási feladatok 
ellátása 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. Mindflow Szolgáltató Kft 5700 Gyula, Bodoky út 5. 
2. DELTA-HUMÁN Szolgáltató Kft 5661 Újkígyós, Szent István u. 17/1. 

3. Europerson Kft 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgrt. 52. 

4. Figyel  Háló Szociális Szövetkezet 5700 Gyula, Bodoky út 5. 

5. Pilotinvest Kft 7629 Pécs, Bocskai u. 5.  8/25. 

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

 
Határid : 2018. november 13. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 16-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

169/2018. (XI. 16.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében a „Komlói 
autóbusz parkolóhelyek megtervezése” elnevezés  ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a 
mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) e-mail: a.plus.arch@gmail.com 
2. 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. (7635 Pécs, Donátusi út 61.) e-mail: 
5tervkft@gmail.com 
3. C.S. . Építésziroda Kft. (7625 Pécs, Antónia utca 19.) e-mail: csokkft@gmail.com 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. november 17. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 16-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

170/2018. (XI. 16.) JÜKB határozata 
 

1. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez kapcsolódó 
rendezvények tárgyú közbeszerzési 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. PTI Communications Kft. 7621 Pécs, Ferencesek u. 38. 
2. Délnyugat Reklámstúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7632 Pécs, 

Béke u. 1. 
3. PILOTINVEST Kft. 7629 Pécs, Bocskai u. 5. 
 

A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról intézkedjen. 
 

Határid : 2018. november 19. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
2. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság jóváhagyja, hogy a EFOP-1.5.2-16-2017-
00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekthez 
kapcsolódó képzések tárgyú közbeszerzési eljárás során Komló Város Önkormányzat az 
alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. PILOTINVEST Kft. 7629 Pécs, Bocskai u. 5. 
2. Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Kft. 

1163. Budapest, Cziráki u. 24-32.  
3. Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képz  Kft. 7623 Pécs, Szabadság u. 34. 

 
Határid : 2018. november 19. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

171/2018. (XI. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 
azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” pályázathoz 
kapcsolódó építési beruházás /Máza/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást megajánló KÉSZ Közúti Épít  és Szolgáltató Kft. (7140, Bátaszék, 

Bonyhádi u. 28.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2018. november 27. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

172/2018. (XI. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 
azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  
projekthez kapcsolódó toborzási feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást megajánló Pilotinvest Kft. 7629 Pécs, Bocskai u. 5.  8/25. hirdeti ki az 

eljárás nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2018. november 27. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

173/2018. (XI. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító 
számú „Barnamez s területek rehabilitációja Komlón” megnevezés  projekthez tartozó 

szaki ellen r kiválasztás eredményhirdetése” tárgyú el terjesztést megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló BECKRA-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
(7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. november 29. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést bruttó 2 500 000,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 28-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

174/2018. (XI. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság kiírt EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  projekt megvalósításához 
kapcsolódó eszközök beszerzése /Magyarszék/ 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. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5..) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bittmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1.) 

 
 

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

Határid : 2018. november 30. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 28-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

175/2018. (XI. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 
azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” pályázathoz 
kapcsolódó építési beruházás /Magyaregregy/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást megajánló Ép-Tet  Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59. hirdeti 

ki az eljárás nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2018. november 30. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. november 28-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

176/2018. (XI. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 azonosítószámú 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás /Magyarhertelend/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást megajánló Gazda-Sped Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7394 

Magyarhertelend, Külterület 5. hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 
 

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

Határid : 2018. november 30. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 1-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

177/2018. (XII. 1.) 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 „Komlói piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” tárgyú 
közbeszerzési eljárás bontási jegyz könyvét, az eljárás lezárásra vonatkozó összegzés 
tervezetét megvitatta és jóváhagyta, valamint az eljárást lezáró döntését meghozta. Mindezek 
értelmében a következ  határozatot hozza: 
  

1. A bizottság a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körében lefolytatott eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Landan Invest 
Ingatlanhasznosító Kft. (1089 Budapest, K ris utca 29. fsz.1.) ajánlattev t hirdeti 
ki az eljárás 1. részajánlati körének nyerteseként.   

 
2. A bizottság a közbeszerzési eljárás 2. részajánlati körében lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Benkala Gyártó, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C ép. fszt.1.) 
ajánlattev t hirdeti ki az eljárás 2. részajánlati körének nyerteseként.   
 

3. A bizottság a közbeszerzési eljárás 3. részajánlati körében lefolytatott eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Benkala Gyártó, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C ép. fszt.1.) 
ajánlattev t hirdeti ki az eljárás 3. részajánlati körének nyerteseként.   

 
4. A bizottság a közbeszerzési eljárás 4. részajánlati körében lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Wolfbau Team 
Épít ipari és Kereskedelmi Kft. (7630Pécs, Kisbalokány d  5.) ajánlattev t 
hirdeti ki az eljárás 4. részajánlati körének nyerteseként.   

 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül a 
tárgyi közbeszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. december 31. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
 
 
 
 
 
 



 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. 113.§ 9. bekezdésének 
figyelembevételével a nyertes ajánlattev kkel a vállalkozási szerz déseket megkösse, az 
alábbiak szerint: 
 

1. részajánlati kör esetében nettó 239.445.508.-Ft + Áfa összeggel, 
2. részajánlati kör esetében nettó 187.507.941.-Ft + Áfa összeggel, 
3. részajánlati kör esetében nettó   29.077.207.-Ft + Áfa összeggel, 
4. részajánlati kör esetében nettó   39.370.076.-Ft + Áfa összeggel. 

 
Határid : 2018. december 31. 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

178/2018. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

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

Komló, Berek utca 10/A. 4. 3. szám, 3584/15/A/46 hrsz. alatti, 44,19 m² alapterület , egy 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 Surányi Sándor (sz.: Pécs 03., 

1964.05.31. an: Lakatos Angyalka) 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 29. szám alatti lakos részére 

szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Berek utca 10/A. 4. 3. szám, 3584/15/A/46 hrsz. 

alatti, 44,19 m² alapterület , egy szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott id re – a 

Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóságánál létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - 

történ  bérbeadásával. A lakásba egyedül költözik.  

 

Határid : 2018. december 27. 

Felel s: Bogyay László intézményvezet  

 
  
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

179/2018. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” megnevezés  projekthez tartozó megvalósíthatósági tanulmány és 
költség-haszon elemzés elkészítése” tárgyú el terjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló PROTASK Kft.(7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 4/1.) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018 december 10. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

180/2018. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Komlói autóbusz parkolóhelyek tervez jének 
kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredmény hirdetése” tárgyú el terjesztést 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. december 07. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 1.350.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József  polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

181/2018. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervének 4. számú módosítását a mellékelt formában jóváhagyja. 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a módosított közbeszerzési terv Komló Város 
Önkormányzat hivatalos honlapjára feltöltésre kerüljön. 

 
Határid : 2018. december 07. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

182/2018. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 
azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” pályázathoz 
kapcsolódó építési beruházás /Oroszló/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást megajánló Maszek Ép-Ker Kft. 7370 Sásd, Attila u. 16. hirdeti ki az 

eljárás nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2018. december 07. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

183/2018. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a támogatási szerz dés keretében TOP-2.1.1-16-
BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamez s területek rehabilitációja Komlón” 
megnevezés  projekthez tartozó nyilvánosság biztosítása” tárgyú ajánlattételi felhívást 
megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
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 a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. december 7. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 6-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

184/2018. (XII. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében TOP-2.1.1-16-
BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamez s területek rehabilitációja Komlón” 
megnevezés  projekthez tartozó a projekt infrastrukturális, beruházási fejlesztéseit kiegészít  
„soft” programok megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a 
mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
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 a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. december 7. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

185/2018. (XII. 11.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezés  projekthez kapcsolódó 
eszközök beszerzése /Magyarszék/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2018. december 11. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

186/2018. (XII. 11.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezés  projekthez 
kapcsolódó eszközök beszerzése /Társulás/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 11-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

187/2018. (XII. 11.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezés  projekthez 
kapcsolódó eszközök beszerzése /Társulás/ 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. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5..) 
3. Digitalplus Bt.  (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. ( 1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bittmann Bt. ( 7632 Pécs, Uitz B. u. 1.) 

 
 

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

Határid : 2018. december 11. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

188/2018. (XII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-7.1.1-16-H-036-2 azonosító számú "„Itt 
minden adott lesz" és „Értékeink a jöv nk". Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges 
kislépték  infrastruktúra fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása" megnevezés  pályázat 
benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum elkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi 
felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

1. hl Attila EV. 
(7632 Pécs, Eszék utca 35., e-mail: bohl.attila@gmail.com) 

2. Kristófné Wirth Anita EV. 
(7673 K vágósz s Rákóczi utca 76, e-mail: kristofne.wirthanita@gmail.com) 

3. Frank Veronika EV. 
(7300 Komló, Körtvélyes utca 25, e-mail: frankveronikaev@gmail.com) 

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

Határid : 2018. december 18. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

189/2018. (XII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-7.1.1-16-H-036-1 azonosító számú 
’’„Miénk itt a tér” – A Közösségfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva 
nyílt közösségi tér kialakítása’’ megnevezés  pályázat benyújtásához szükséges megalapozó 
dokumentum elkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt 
formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. hl Attila EV. (7632 Pécs, Eszék utca 35., e-mail: bohl.attila@gmail.com) 
2. Kristófné Wirth Anita EV (7673 K vágósz s Rákóczi utca 76, e-mail: 

kristofne.wirthanita@gmail.com) 
3. Frank Veronika EV (7300 Komló, Körtvélyes utca 25, e-mail: 

frankveronikaev@gmail.com) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2018. december 18. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

190/2018. (XII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az 1255-9/2018/HERMAN számú „zártkerti 
besorolású földrészletek mez gazdasági hasznosítását segít , infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatása” tárgyú projekt vadvédelmi kerítésépítés munkálatát elvégz  
vállalkozó kiválasztás beszerzési eljárás eredményhirdetését – 167/2018.(XI.12) JÜKB sz. 
határozat – visszavonja. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a beszerzési eljárás eredményhirdetésének 
visszavonásáról tájékoztassa az eljárásban nyertes ajánlattev ként kihirdetett Gáz- r Kft-t. 
 
Határid : 2018. december 18. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

191/2018. (XII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító 
számú „Barnamez s területek rehabilitációja Komlón” megnevezés  projekthez tartozó 
nyilvánosság biztosítása eredményhirdetése” tárgyú el terjesztést 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 utca 21.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. december 21. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést bruttó 177 800,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

192/2018. (XII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító 
számú „Barnamez s területek rehabilitációja Komlón” megnevezés  projekthez tartozó 
infrastrukturális, beruházási fejlesztéseit kiegészít  „soft” programok megvalósítása” 
eredményhirdetése tárgyú el terjesztést 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 utca 21.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. december 21. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést bruttó 1 000 125,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

193/2018. (XII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Szabadid park és Vállalkozók Háza Komlón 
megnevezés  (TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001) projekthez kapcsolódó kivitelez  
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindítása" tárgyú el terjesztést megvitatta és az 
el terjesztés mellékletét képez  ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 
 
A bizottság utasítja a aljegyz t, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról - a felhívásnak a 
miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felel s helyettes államtitkárság közbeszerzési 
felügyeleti f osztálya általi ellen rzését és jóváhagyását követ en - haladéktalanul 
gondoskodjon. 
 
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

194/2018. (XII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EBR 406369 azonosító számú „Pályázat 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" megnevezés  projekthez 
tartozó kivitelez  kiválasztása tárgyú el terjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló STRABAG Általános Épít  Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes 
u. 2. Infopark D. épület) hirdeti ki a Komló, Templom tér, és a Komló, Bajcsy - Zsilinszky 
utca útfelújítása esetében is az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. december 19. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést az 1. rész esetében nettó 15.116.283,- Ft+ÁFA összeggel, a 2. rész esetében nettó 
16.208.553,-Ft+AFA összeggel kösse meg. 
 
Határid : értelem szerint 
Felel s: Polics József polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér 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  

2018. december 21-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

195/2018. (XII. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezés  projekthez kapcsolódó 
eszközök beszerzése /Társulás/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2018. december 28. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  

 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 


