
 

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

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2019. január 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

1/2019. (I. 9.) 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 elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Frank Veronikát (7300 Komló, Körtvélyes u. 25.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként.  
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. január 10. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 127 000,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2019.01.11. 
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  

2019. január 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

2/2019. (I. 9.) 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 elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Frank Veronikát (7300 Komló, Körtvélyes u. 25.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként.  
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. január 10. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 190 500,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2019.01.11. 
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  

2019. január 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

3/2019. (I. 9.) 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 rehabilitációs szakmérnök 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. Laki Tamás ev. (7635 Pécs, Erdész u. 81.) 
2.GAMATERV mérnökiroda Bt. (7140 Bátaszék, Flórián utca 2/C.) 
3.Németh Ágota ev. (7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 43.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. január 09. 
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  

2019. január 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

4/2019. (I. 9.) 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 rehabilitációs szakmérnök 
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. Laki Tamás ev. ( 7635 Pécs, Erdész u. 81.) 
2.GAMATERV mérnökiroda Bt. (7140 Bátaszék, Flórián utca 2/C.) 
3.Németh Ágota ev. (7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 43.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. január 09. 
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  

2019. január 9-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

5/2019. (I. 9.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az EBR 406369 azonosító számú „Pályázat 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 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. Aqua-Via Kft. (7630 Pécs, Téglaház d  5.) 
2. Mecsek Mérnökiroda Kft. (7623 Pécs, Szilágyi Dezs  u. 21.) 
3. MÉLYÉPINVEST Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. január 11. 
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  

2019. január 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

6/2019. (I. 23.) 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 közbeszerzési szakért  kiválasztása” tárgyú 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. Szabó-Gothard Máté (7633 Pécs, Épít k útja 11/b.) 

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

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019.01.25  
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  

2019. január 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

7/2019. (I. 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 
rehabilitációs szakmérnök kiválasztása-eredményhirdetés” tárgyú el terjesztést megvitatta, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló RAMPA Mester  Bt.  (7635  Pécs,  Erdész  u.  81.) hirdeti  ki  az  eljárás  
nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. január 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó=bruttó 615.000,-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  

2019. január 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

8/2019. (I. 23.) JÜKB határozata 
 

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

A bizottság a 145/2018. (X.24.) JÜKB számú határozatát és a 179/2018. (IX. 29.) JÜKB 
számú határozatát visszavonja. 
 
  
 
 

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  

2019. január 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

9/2019. (I. 23.) JÜKB határozata 
 

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

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló RAMPA Mester  Bt.  (7635  Pécs,  Erdész  u.  81.) hirdeti  ki  az  eljárás  
nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. január 24. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó=bruttó 480.000,-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  

2019. január 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

10/2019. (I. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EBR 406369 azonosító számú „Pályázat 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezés  projekthez 
tartozó m szaki ellen r kiválasztása 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. (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 : 2019. január 25. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 562.000,- 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  

2019. január 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

11/2019. (I. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázathoz 
kapcsolódó rendezvények tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és a következ  
határozatot hozza: 
 
1./ A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság, ( 
7621 Pécs Mária Utca 8., I. em. 3. a.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
  
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
 
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  

2019. január 30-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

12/2019. (I. 30.) 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 
/Hosszúhetény/” 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. F.Á.V. Kft 7694, Hosszúhetény, F  u. 61. 

2. GÖTZ ÉS TÁRSAI KFT., 7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 36. 

3. Bacskay Épít ház  Kft, 7694, Hosszúhetény F  u. 109. 

4. Hárságyi Roland e.v, 7349 Szászvár Diófa u 4 

5. KAPÉV Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság, 7635 Pécs, Bálicsi út 64. 
 

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

 
Határid : 2019. január 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  

2019. február 1-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

13/2019. (II. 1.) 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 szakmérnök (statikus) 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.Építész Kétszög Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 20.) iroda@epiteszhetszog.hu 
2.SZTI-BAU Kft. (7632 Pécs, Melinda u. 37.) sztibau@gmail.com 
3.U-Projekt Bt. (7624 Pécs, Napvirág u. 2.) up@uprojekt.t-online.hu 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. február 02. 
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  

2019. február 1-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

14/2019. (II. 1.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE1013 
elnevezés  projekt komlói beruházásához személyfelvonó lift beszerzését és kiépítését 
elvégz  vállalkozó kiválasztásához kapcsolódó 1. sz. melléklet szerint ajánlattételi felhívást 
megvitatta és azt a mellékelt formában jóváhagyja.  
 

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

 
1. Liftgenerál Kft. (8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.) e-mail: liftgen@t-online.hu 
2. Keller Hidrolift Kft. (1032 Budapest, Kiscelli u. 4.) e-mail: kellerandras@invitel.hu 
3. Mesterlift Kft. (7630 Pécs, Basamalom út 6.) e-mail: mesterlift@t-online.hu 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : azonnal 
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  

2019. február 1-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

15/2019. (II. 1.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002” 
azonosítószámú projekt Komló, Nagyrét utcai meglév  ipari terület alapinfrastruktúra 
fejlesztése kapcsán felmerült kis érték  tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó eljárás 
megindítását jóváhagyja.  
 

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

 
1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út. 1.) e-mail: info@tfcenter.hu 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) e-mail: petre.g@komloikorhaz.hu 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc u. 10.) e-mail: 
forpinter@digitalplus.hu 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. február 06. 
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  

2019. február 8-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

16/2019. (II. 8.) 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 
beruházás /Hosszúhetény/" tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást megajánló Bacskay Épít ház Kft. 7694 Hosszúhetény, F  u. 109. hirdeti 

ki az eljárás nyerteseként. 
 
 

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

 

Határid : 2019. február 12. 
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  

2019. február 8-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

17/2019. (II. 8.) 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 
közbeszerzési szakért  kiválasztás eredményhirdetése” tárgyú el terjesztést megvitatta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozót (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 : 2019. február 12. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést bruttó 1.840.000,-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  

2019. február 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

18/2019. (II. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE1013 
számú pályázati programban Személyfelvonó lift beszerzését és kiépítését végz  vállalkozó 
kiválasztása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mesterlift Kft. (7630 Pécs, Basamalom u. 6.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. február 15. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 5.800.000,- 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  

2019. február 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

19/2019. (II. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázathoz 
kapcsolódó képzések 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 Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment 
Kft., (1163 Budapest Cziráki Utca 24-32.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
  
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
 
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  
2019. február 20-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

20/2019. (II. 20.) 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 
szakmérnök (statikus) kiválasztása-eredményhirdetés” tárgyú el terjesztést megvitatta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló SZTI-BAU Kft. (7632 Pécs, Melinda u. 37.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
  
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. február 21. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 635.000,- 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  
2019. február 20-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

21/2019. (II. 20.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító 
számú projekt keretében kis érték  tárgyi eszköz (multi funkciós nyomtató) beszerzésére 
vállalkozó kiválasztása tárgyú 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 : 2019. február 21. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 125.984,- 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  
2019. február 20-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

22/2019. (II. 20.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság megtárgyalta a polgármester és az alpolgármester 
vagyonnyilatkozatának megismerésére irányuló kérelem tárgyában készült el terjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. A bizottság megismerte Katus Eszter szabadúszó újságíró kérelmét, és annak tartalma, 

továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, valamint a képvisel -testület szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 
16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja Komló Város 
Polgármesterének és Alpolgármesterének 2019. évi vagyonnyilatkozata tartalmának 
megismerését a kérelmez  részére.  
 

2. A bizottság felhatalmazza a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat 
végrehajtsa, és a Komlói Közös Önkormányzati Hivatallal együttm ködve a 
vagyonnyilatkozatokat elektronikus formában megküldje a kérelmez nek. 

 
Határid : Azonnal 
Felel s: Szarka Elemér bizottsági elnök 
              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  

2019. február 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

23/2019. (II. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE1013 elnevezés  
projekt komlói beruházása keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítését és 
terem felújítási munkákat elvégz  vállalkozó kiválasztásához szükséges 1. sz. melléklet szerint 
ajánlattételi felhívást megvitatta és azt a mellékelt formában jóváhagyja.  
 

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

 
1. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) e-mail: info@vitoep.hu 
2. Németh Zoltán ev. (7300 Komló, Eötvös u. 10.) e-mail: nzoltan@freemail.hu 
3. Péter 99’ Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) e-mail: peter.karoly2@gmail.com 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : azonnal 
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  

2019. február 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

24/2019. (II. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében az „Autóbusz 
parkolók kialakításával kapcsolatos MÁV terület bérbevételéhez szükséges bontási 
tervdokumentáció elkészítésére szakmérnök kiválasztása” tárgyú ajánlattételi felhívást 
megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy csak abban az 
esetben lehet eredményesnek ítélni az eljárást, ha a Képvisel -testület által elfogadásra került 
a 2019. évi költségvetési rendelet, és a munka elvégzéséhez szükséges forrás rendelkezésre 
áll.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. Szebényi Ern  ev. (3711 Szirmabeseny , Kölcsey u. 65.; szeberno@freemail.hu) 
2. C és R Közlekedésépít  Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38.; 
cesr@kozlekedesepito.hu) 
3. AKKA-DOM Kft. (7200 Dombóvár, Krúdy Gyula u. 55,; kinceli@freemail.hu) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. március 01. 
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  

2019. február 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

25/2019. (II. 28.) 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 gépbeszerzés” 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. Humanpark-D Kft. (7361 Kaposszekcs , Ipari Park) 

2. KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.) 
3. Axiál Kft. (7631 Pécs, Üszögi út 4.) 

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

 
Határid : 2019. március 4. 
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  
2019. március 6-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

26/2019. (III. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat által 2019. évben 
kiosztásra kerül  f anyagok beszerzéséhez kapcsolódó 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 2019. évben kiosztásra kerül  f anyagok beszerzése 

esetében: 
 

a) GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C., E-mail: 
geiszbau@gmail.com), 

b) PRORECO Kft (7800 Siklós, külterület hrsz 0396/1/A., E-mail: prorecokft@gmail.com 
c) Wood Solution Kft (Telephely: 7800 Siklós, Ipartelepi út 1., E-mail: 

furedibalint@icloud.com), 
d) Szászi Tüzép Kft. (Telephely: 7300 Komló, Épít k u. 5-7., E-mail: 

szaszituzep@gmail.com). 
 

A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen.  
 
 
Határid : 2019. március 7. 
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  
2019. március 6-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

27/2019. (III. 6.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az Interreg Refresh Central Europe CE1013 
számú pályázati programban akadálymentesítés kivitelezését végz  vállalkozó kiválasztása 
tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Péter 99’ Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. március 07. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 11.183.862,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2019. március 14. 
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  

2019. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

28/2019. (III. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 
azonosítószámú, „Energetikai korszer sítés a komlói sportközpont és futófolyosó 
épületében” 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. 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) Dr. Dobos Pál   (7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 10. I/1.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumot a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2019. március 20. 
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  

2019. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

29/2019. (III. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Autóbusz parkolók kialakításával kapcsolatos 
MÁV terület bérbevételéhez szükséges bontási tervdokumentáció elkészítésére szakmérnök 
kiválasztása” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló AKKA-DOM Kft. (7200 Dombóvár, Krúdy Gyula u. 55.) hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. március 14. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 458 000,- 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  

2019. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

30/2019. (III. 14.) 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 
kapcsolódó közbeszerzési szakért  kiválasztás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a 
mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1.Dr. Szabó-Gothard Máté e.v. (7633 Pécs, Épít k útja 11/b) 
2.Mihalovics Gábor e.v. (7636 Pécs, Neumann u. 20.) 
3.Dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019.03.14 
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  

2019. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

31/2019. (III. 14.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 
azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszer sítése Komlón" 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: 
 

Közbeszerzési szakért i feladatok ellátása 

1. Dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Teréz utca 11-13.) 
2. Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
3. Dr Szabó-Gothard Máté (7633 Pécs, Épít k útja 11/b) 

 

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

Határid : 2019. március 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  

2019. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

32/2019. (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 2019. 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 

2019. 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.                            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  

2019. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

33/2019. (III. 14.) 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 /Bodolyabér/ 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./ PK Ablak Kft. (7300 Komló, Batthyány u.2.) 
2./ Szabó Csaba (7675 K vágótöttös, Kossuth u. 23.) 
3./ Kalatherm Kft. (7300 Komló, Nagyrét u. 4.) 
4./ Bede-Ker Kft. (7300 Komló, Kossuth u. 58.) 
5./ Benkala Kft.  (7300 Komló, Sikondai u. 57. ) 

 
 

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

Határid : 2019. március 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  

2019. március 14-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

34/2019. (III. 14.) 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  
célcsoport szállítása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági 
szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
 

1./ Magyarszék Községi Önkormányzat (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.) 
2./ Mánfa Község Önkormányzat (7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.) 
3./ Magyarhertelend Község Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.) 
4./ Kárász Község Önkormányzat (7333 Kárász, Pet fi S. u. 36.) 
5./ Köblény Község Önkormányzata  (7334 Köblény, Kossuth tér 1.) 
6./ Hegyhátmaróc Község Önkormányzata  (7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi J. u. 71.) 
7./ Bikal Község Önkormányzat (7346 Bikal, Zrínyi u. 2.) 

 
 

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

Határid : 2019. március 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  

2019. március 21-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

35/2019. (III. 21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat által 2019. évben 
kiosztásra kerül  f anyagok beszerzési eljárásának eredményét az alábbiak szerint állapítja 
meg:  
 

1. GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C.) ajánlata érvényes, 
2. PRORECO Kft. (7800 Siklós, külterület hrsz 0396/1/A.) ajánlata érvényes, 
3. Wood Solution Kft. (Telephely: 7800 Siklós, Ipartelepi út 1.) ajánlata érvényes, 
4. A legkedvez bb ajánlatot GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 

7/C.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C.). A 

Bizottság felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerz dés aláírására. 
 

 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. március 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  

2019. március 21-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

36/2019. (III. 21.) JÜKB határozata 
 

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

Komló, Nagy László u. 25/A. fsz. 4. szám, 2324. hrsz. alatti,  39,00 m² alapterület ,  másfél  szobás,  

összkomfortos önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen történ  bérbeadásával kapcsolatos 

el terjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

 

1./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Gajdács Balázs Krisztián 5600 

Békéscsaba, Báthory utca 114/2. szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 

Komló, Nagy László u. 25/A. fsz. 4. szám, 2324. hrsz. alatti,  39,00 m² alapterület ,  másfél  szobás,  

összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott id re – a Baranya-Víz Zrt. Komlói 

Üzemigazgatóságánál létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történ  bérbeadásával. A 

lakásba feleségével, Gajdács-Dóró Renátával és két kiskorú gyermekével költözik.  

 

Határid : 2019. április 11. 

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  

2019. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

37/2019. (III. 28.) 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 történ  
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. CSI & GO Kft. (székhely: 7300 Komló, Széchenyi u. 63.) 
2. Tippi Kft. (székhely: 7300 Komló, Széchenyi u. 61.) 
3. DT Build Kft. (székhely: 7300 Komló, Függetlenség u. 26/A.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. március 29. 
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  

2019. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

38/2019. (III. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi 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 közbeszerzési szakért  kiválasztása 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 e.v. (7633 Pécs, Épít k útja 11/b)) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. március 29. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 400.000,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2019. április 12. 
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  

2019. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

39/2019. (III. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 
azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszer sítése Komlón” cím  
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakért i feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló dr Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozót (7633 Pécs, Épít k 
útja 11/b) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
Határid : 2019. március 28. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 1.200.000,- Ft (nettó=bruttó) összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2019. április 01. 
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  

2019. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

40/2019. (III. 28.) 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 eljárás 
eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
I. Közbeszerzési szakért i feladatok ellátása 
 

1. dr. Komlódi András  (7621 Pécs, Fels malom u. 18.) ajánlata érvényes, 
2. dr. Zoric Ildikó  (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) ajánlata érvényes, 
3. dr. Dobos Pál   (7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 10. I/1.) 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 eljárások értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. április 1. 
Felel s: Polics József polgármester, 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  

2019. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

41/2019. (III. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás /Bodolyabér/ 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  

2019. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

42/2019. (III. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú,  „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  pályázathoz kapcsolódó célcsoport 
szállítása 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  

2019. március 28-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

43/2019. (III. 28.) 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  
célcsoport szállítása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági 
szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
 

1./ Magyarszék Község Nonprofit Kft.(7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.) 
2./ Mánfa Község Önkormányzat (7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.) 
3./ Magyarhertelend Község Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.) 
4./ Kárász Község Önkormányzat (7333 Kárász, Pet fi S. u. 36.) 
5./ Köblény Község Önkormányzata  (7334 Köblény, Kossuth tér 1.) 
6./ Hegyhátmaróc Község Önkormányzata  (7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi J. u. 71.) 
7./ Bikal Nonprofit Kft. (7346 Bikal, Zrínyi u. 2.) 

 
 

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

Határid : 2019. március 29. 
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  

2019. április 2-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

44/2019. (IV.2.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent 
Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón” megnevezés  pályázathoz 
kapcsolódó képzések lebonyolítására 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) Szabó Róbert e.v.   (7300 Komló, Vértanúk utca 56.) 
b) SZTI-BAU Kft    (7632 Pécs, Melinda u. 37) 
c) Protask Kft   (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen.  
 
Határid : 2019. április 02. 
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  

2019. április 2-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

45/2019. (IV.2.) 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 : 2019. április 03. 
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  

2019. április 2-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

46/2019. (IV.2.) 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 : 2019. április 03. 
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  

2019. április 2-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

47/2019. (IV. 2.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrend és Közbeszerzési bizottság a „Belvárosi iskola környezetének felújítása és 
fejlesztése megnevezés  beruházáshoz tartozó közbeszerzés megindításához" 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. SZTRÁDA92 (7630 Pécs, Edison u. 3/A.) 
2. Benkala Gyártó, Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21.C.ép. fszt.l.) 
3. KALDIT Kft. (7300 Komló, hrsz. 287.) 
4. P-R Útépít  Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 
5. Wolfbau team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) 
6. KÉSZ Útépít  és Szolg. Kft. (7100 Szekszárd, Holdfény u. 3.) 
7.  VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3. ) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. április 05. 
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  

2019. április 5-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

48/2019. (IV.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  
projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó helyiség bérlet 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. Komló Város Önkormányzat Városgondnokság, 7300 Komló, Kossuth L. u. 19. 
 

2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, Kossuth L. u. 
103.  

 
3. "Egyenlít " Addiktológiai Alacsonyküszöb  és Közösségi Szolgálat, 7300 Komló, 

Városház tér 1. 
 

4. Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gy jtemény 7300 Komló, Városház tér 1. 

5. Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 

7300 Komló, 48-as tér 5. 
 

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

Határid : 2019. április 05. 
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  

2019. április 5-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

49/2019. (IV.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 
kapcsolódóan egészségtudatosság fejlesztése a hátrányos helyzet  csoportokban 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 : 2019. április 05. 
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  

2019. április 5-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

50/2019. (IV.5.) 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 gépbeszerzés” tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Humanpark-D Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft-t (7361 Kaposszekcs , Ipari Park 539/3 hrsz) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 

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

Határid : 2019.04.08. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel az adásvételi 
szerz dést az önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi forrás figyelembe vételével az 
alábbiak szerint kösse meg.  

- Arbos 3055 fülkés traktor; ajánlati ár: nettó 7.890.000,- Ft + ÁFA 
- Terepgumi (4 db); ajánlati ár: nettó 480.000,- Ft + ÁFA 
- Hótoló lap SP 200; ajánlati ár: nettó 1.175.000,- Ft + ÁFA 
- Mulcsozó UM160; ajánlati ár: nettó 1.110.000,- Ft + ÁFA 

Mindösszesen: nettó 10.655.000,- Ft + ÁFA, bruttó 13.531.850,- Ft 
 

Határid : 2019.04.15. 
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  

2019. április 5-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

51/2019. (IV.5.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Vállalkozási szerz dés keretében „a NEMZ-E-
18-0088 azonosító számú, „A helyi nemzetiségi közösségek hitéletében jelent s szerepet 
betölt  kálvária felújításának I. üteme” megnevezés  projekt keretében 7 db stáció felújítása” 
tárgyú ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. PAKSÍRK  Kft. (székhely: 7030 Paks, Fenyves u. 23., e-mail: 
paksirko@invitel.hu) 

2. DIA-STONE Gránit Kft. (székhely: 7186 Aparhant, Új u. 11., e-mail: 
ugyfelszolgalat@dia-stone.hu) 

3. WALTER Bt.   (székhely: 7781 Sárok, Kossuth utca 1., e-mail: 
walterbt@invitel.hu) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. április 05. 
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  

2019. április 5-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

52/2019. (IV.5.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „Vállalkozási szerz dés keretében a NEMZ-N-
19-0039 azonosító számú, „A helyi német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából 
jelent s szerepet betölt  kálvária felújításának II. üteme” megnevezés  projekt keretében 7 db 
stáció és a 3 db kereszt felújítása” tárgyú ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt 
formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. PAKSÍRK  Kft. (székhely: 7030 Paks, Fenyves u. 23., e-mail: 
paksirko@invitel.hu) 

2. DIA-STONE Gránit Kft. (székhely: 7186 Aparhant, Új u. 11., e-mail: 
ugyfelszolgalat@dia-stone.hu) 

3. WALTER Bt.   (székhely: 7781 Sárok, Kossuth utca 1., e-mail: 
walterbt@invitel.hu) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. április 05. 
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  
2019. április 10-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

53/2019. (IV. 10.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság megállapítja, hogy az 1255-9/2018/HERMAN 
számú „zártkerti besorolású földrészletek mez gazdasági hasznosítását segít , 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” tárgyú projekt vadvédelmi kerítés 
építése munkálatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban 
rögzített határid re az ajánlatadásra felkért 3 gazdasági szerepl  közül csak két ajánlattev  
adta be ajánlatát.  
 
Tekintettel arra, hogy a beszerzési eljárás során nem áll rendelkezésre három érvényes ajánlat, 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítás tényér l 
az ajánlatadásra felkért ajánlatkér ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. április 11. 
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  
2019. április 10-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

54/2019. (IV. 10.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a NEMZ-E-18-0088 azonosító számú, „A helyi 
nemzetiségi közösségek hitéletében jelent s szerepet betölt  kálvária felújításának I. üteme” 
megnevezés  projekt 7 db stáció felújítási 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 WALTER Bt. (székhely: 7781 Sárok, Kossuth utca 1.) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. április 11. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát, hogy a nyertes 
ajánlattev vel a vállalkozási szerz dést bruttó 4 300 000,- Ft összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2019.04.12. 
Felel s: Ábel János elnök 
 
  
 
 

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  
2019. április 10-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

55/2019. (IV. 10.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a NEMZ-N-19-0039 azonosító számú, „A helyi 
német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelent s szerepet betölt  kálvária 
felújításának II. üteme” megnevezés  projekt 7 db stáció és 3 db kereszt felújítási 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 WALTER Bt. (székhely: 7781 Sárok, Kossuth utca 1.) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. április 11. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát, hogy a nyertes 
ajánlattev vel a vállalkozási szerz dést bruttó 9 700 000,- Ft összeggel kösse meg a projektre 
vonatkozó támogatási szerz dés/okirat hatályba lépési feltételével.  
 
Határid : 2019.04.12. 
Felel s: Ábel János elnök 
 
  
 
 

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  
2019. április 10-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

56/2019. (IV. 10.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „TOP-3.1. l-l6-BA1-2017-00011 azonosító 
számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése" megnevezés  
projekthez tartozó nyilvánosság biztosítása¬eredményhirdetés" 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 : 2019. április 12. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-t, hogy a nyertes 
ajánlattev vel a megbízási szerz dést nettó 141 000,-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  
2019. április 10-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

57/2019. (IV. 10.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „TOP-3.1.1-16-BA 1-2017-00011 azonosító 
számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése" megnevezés  
projekthez tartozó biztonsági célú szemlélet formáló kampány megvalósítás -
eredményhirdetés" 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 : 2019. április 12.  
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
  
A bizottság felhatalmazza a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-t, hogy a nyertes 
ajánlattev vel a megbízási szerz dést nettó 3 785 000,-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  

2019. április 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

58/2019. (IV. 23.) 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  projekt szakmai 
megvalósításához kapcsolódó helység bérlet tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság, 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 19. hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
 

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

Határid : 2019. április 25. 
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  

2019. április 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

59/2019. (IV. 23.) 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 
kapcsolódóan egészségtudatosság fejlesztése a hátrányos helyzet  csoportokban 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 : 2019. április 25. 
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  
2019. április 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 

 
60/2019. (IV. 23.) 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 célcsoport 
szállítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és külön-külön részeredményenként a 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattev t hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

Ennek értelmében: 
 
1. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Magyarszék Község Nonprofit Kft.  
(7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.) 
 
2. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Magyarhertelend Község Önkormányzat 

(7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.) 

3. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Mánfa Község Önkormányzat  

(7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.) 

4. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Kárász Község Önkormányzat  

(7333 Kárász, Pet fi S. u. 36.) 

5. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Kárász Község Önkormányzat  

(7333 Kárász, Pet fi S. u. 36.) 

6. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Bikal Nonprofit Kft.  

(7346 Bikal, Zrínyi u. 2.) 

7. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Bikal Nonprofit Kft.  

(7346 Bikal, Zrínyi u. 2.) 

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

Határid : 2019. április 25. 
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  

2019. április 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

61/2019. (IV. 23.) 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 : 2019. április 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  

2019. április 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

62/2019. (IV. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszer sítése Komlón” cím  
pályázathoz kapcsolódó képzések lebonyolítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló SZTI BAU Kft-t (7632 Pécs, Melinda u. 37.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 

Határid : 2019. április 23. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést 100.000,- Ft +27% Áfa összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2019. április 29. 
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  
2019. április 24-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

63/2019. (IV. 24.) 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 2019 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) Hosszú Zoltán egyéni vállalkozó (7300 Komló, Köztársaság u. 15. 
E-mail: harmasakna@freemail.hu) 

c) GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C. 
E-mail: geiszbau@gmail.com). 

 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen.  
 
 
Határid : 2019. április 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  

2019. április 30-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

64/2019. (IV. 30.) JÜKB határozata 
 

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

Komló, Arany János u. 3. fsz. 3. szám, 3038/A/24. hrsz. alatti, 51,00 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 Bareith Péterné 7300 Komló, Székely 

Bertalan u. 56. szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Arany János 

u. 3. fsz. 3. szám, 3038/A/24. hrsz. alatti, 51,00 m² alapterület , két szobás, összkomfortos 

önkormányzati bérlakás határozott id re – a Komló Város Önkormányzat Városgondnokságánál 

létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történ  bérbeadásával. A lakásba édesanyjával, 

Turi Ferencnével költözik. 

 

Határid : 2019. május 21. 

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  

2019. május 7-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

65/2019. (V. 7.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az V. Komlói Amat r Színházi Találkozó 2019. 
évi megvalósításához („Bethlen Gábor Alapkezel  Zrt. támogatás”) kapcsolódó 
rendezvényszervezési feladatokat elvégz  vállalkozó kiválasztására vonatkozó 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 : 2019. május 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  

2019. május 7-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

66/2019. (V. 7.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az V. Komlói Amat r Színházi Találkozó 2019. 
évi megvalósításához („EMMI támogatás”) kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat 
elvégz  vállalkozó kiválasztására vonatkozó 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 : 2019. május 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  

2019. május 7-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

67/2019. (V. 7.) 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 : 2019. május 08. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 1.535.433,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2019. május 13. 
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  

2019. május 7-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

68/2019. (V. 7.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az ebrendészeti telep korszer sítéséhez 
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. Kennelek korszer sítése és új kennel építésé  

a) Gy rfi József e.v.  (7300 Komló, Bajcsy Zsilinszky utca 18.) 
b) Gerle Kft.    (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 3.) 
c) Németh Zoltán e.v.  (7300 Komló, Gagarin u. 21.) 

 
2.  Aszfalt burkolatú út építése  

a) P-R Útépít  Kft.  (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 
b) Közm épker Kft.  (7831 Pellérd, Damjanich u. 5.) 
c) G-Rental Kft.   (7634 Cserkút, Pet fi utca 19.)  

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2019. május 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  

2019. május 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

69/2019. (V. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 2019 évben kiosztásra kerül  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. GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C) 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. 
 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. május 15. 
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  

2019. május 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

70/2019. (V. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Komló Város Óvoda Hunyadi és a Körtvélyesi 
Tagóvodájának felújítási munkáihoz 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, Gagarin u. 21. 
2. BS Construct Kft. 7300 Komló, Hegyhát u. 6. 
3. Péter Károly 7300 Komló, Táncsics u. 6/d 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2019. május 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  

2019. május 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

71/2019. (V. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az V. Komlói Amat r Színházi Találkozó 2019. 
évi megvalósításához kapcsolódó rendezvényszervezés („Bethlen Gábor Alapkezel  Zrt. 
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 : 2019. május 15. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 2 000 000,-Ft összeggel megkösse abban az esetben, ha Komló Város 
Önkormányzat képvisel -testülete határozatot hoz az V. KASZT rendezvény 
finanszírozásáról  
 
Határid : 2019.05.17. 
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  

2019. május 13-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

72/2019. (V. 13.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az V. Komlói Amat r Színházi Találkozó 2019. 
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 : 2019. május 15. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést bruttó 7 700 000,-Ft összeggel megkösse abban az esetben, ha Komló Város 
Önkormányzat képvisel -testülete határozatot hoz az V. KASZT rendezvény 
finanszírozásáról  
 
Határid : 2019.05.17. 
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  

2019. május 17-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

73/2019. (V. 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 a EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezés   projekt 
megvalósításához szükséges eszközök beszerzése /Családsegít  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. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
3. 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 : 2019. május 17. 
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  

2019. május 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 

74/2019. (V. 23.) JÜKB határozata 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a komlói ebrendészeti telep korszer sítésének pályázatához 
kapcsolódó beszerzési eljárások eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
I. Kennelek korszer sítése és új kennel építése 

1. Gy rfi József e.v. (7300 Komló, Bajcsy Zsilinszky u. 18.) ajánlata megérkezett, 
2. Gerle Kft. (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 3.) ajánlata megérkezett, 
3. Németh Zoltán e.v. (7300 Komló, Gagarin u. 21.).) ajánlata megérkezett. 

4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes Gy rfi József e.v. (7300 Komló, 
Bajcsy Zsilinszky u. 18.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese Gy rfi József e.v. (7300 Komló, Bajcsy Zsilinszky u. 18.) 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. A Bizottság 
utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
II. Aszfalt burkolatú út építése 

1. P-R Útépít  Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) ajánlata megérkezett. 
2. Közm épker Kft. (7831 Pellérd, Damjanich u. 5.) ajánlata megérkezett. 
3. G-REntal Kft.. (7634 Cserkút, Pet fi utca 19.) ajánlata megérkezett. 

4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes P-R Útépít  Kft. (7624 Pécs, 
Napvirág u. 4.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese érvényes P-R Útépít  Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.). 
 
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 : 2019. május 24. 
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  
2019. május 30-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

75/2019. (V. 30.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrend és Közbeszerzési bizottság a „Belvárosi iskola környezetének felújítása és 
fejlesztése megnevezés  beruházáshoz tartozó közbeszerzés eredményhirdetése és 
újraindítása" tárgyú el terjesztést megvitatta és az alábbi határozatott hozza: 
 
1. ) A bizottság a közbeszerzési eljárást I, II és III-as részajánlati köreit érvényteleníti 
fedezethiányra való tekintettel 
2. ) A bizottság a közbeszerzés eljárás IV. részajánlati körét eredményesnek nyilvánította. 
3. ) A bizottság a legkedvez bb és érvényes ajánlatot tév  KALDIT Kft-t (7300 Komló, hrsz. 
287.) hirdeti ki az eljárás nyertesének és felkéri a polgármester, hogy a vállalkozási szerz dést 
a nyertes céggel 4.061.500,- Ft+ ÁFA, bruttó 5.158.105,- Ft összeggel kösse meg. 
 
Határid : 2019. június 03. 
Felel s: Polics József polgármester 
  
4. ) A bizottság a mellékelt formában jóváhagyja kapcsolódó ajánlattételi felhívást és a 
szerz dés tervezetet. 
5. )A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. Kulcsrakész Kft. (7630 Pécs, Panoráma u. 42.) 
2. Benkala Gyártó, Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21. C.ép. fszt. 1.) 
3. KALDIT Kft. (7300 Komló, hrsz. 287.) 
4. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
5. Wolfbau team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. június 03. 
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  

2019. május 31-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

76/2019. (V. 31.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Vállalkozási szerz dés keretében Komló 
Város Óvoda Hunyadi és a Körtvélyesi Tagóvodájának felújítási munkái” tárgyú beszerzési 
eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Péter  ’99  Kft (7300  Komló,  Táncsics  M.  u.  6/d.)  hirdeti  ki  az  
eljárás nyerteseként. 
 

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. június 3. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 8.891.040,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid : 2019. június 3. 
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  

2019. június 4-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

77/2019. (VI. 4.) 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 /Családsegít  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 : 2019. június 05. 
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  

2019. június 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

78/2019. (VI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „A 2018. március 17-i es zések következtében 
károsodott önkormányzati ingatlanok (Komló, Kisbattyán 0158 hrsz., 5603 hrsz. és Komló, 
Kaszánya patak 451 hrsz,) helyreállítása” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta 
és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

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

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

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

3., PÉTER ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D) 

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

 Határid : 2019. június 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  

2019. június 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

79/2019. (VI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „A 2018. március 17-i es zések következtében 
károsodott önkormányzati ingatlanok (Komló, Berek u. 3416 hrsz.) helyreállításához engedélyezési 
és kiviteli tervdokumentáció készítése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta 
és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

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

 1., GEO-STAT Mérnöki Szolgáltató és F vállalkozó Kft. (7634 Pécs, Ürögi fasor 28.) 

2., AMMONITEST Mérnöki Szolgáltató Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi F. u. 23.) 

3., BALÁZS Mérnöki Iroda Bt. (7635 Pécs, Nagyszkókói út 18.) 

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

 Határid : 2019. június 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  

2019. június 12-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

80/2019. (VI. 12.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „A Komló 3424 hrsz.-en található garázs bontása” tárgyú 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

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

 1., BEST CONTRAST 75 Kft. (7677 Orf , Lapisi utca 16.) 

2., Branau Kft. (7631 Pécs, Tüskésréti út 32.) 

3., Wolbau Team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) 

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

 Határid : 2019. június 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  
2019. június 19-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

81/2019. (VI. 19.) 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 m szaki ellen ri szolgáltatás 
ellátásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1.Fehér Mérnökiroda Kft. (7632 Pécs, nagy Imre u. 36. IV/13) 
2.Sz cs Imre E.V. (7632 Pécs, Uitz Béla u. 7. fsz. 2.) 
3.BAU-KONTROLLEUR KFT. (7636 Pécs, Fels  utca 84/1) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. június 21. 
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  
2019. június 19-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

82/2019. (VI. 19.) JÜKB határozata 
 

1. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának IV.3. pontjában kapott felhatalmazása alapján 
megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 1. számú 
módosítását, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

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

2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosításának az elektronikus közbeszerzési 
rendszerben (EKR), valamint az önkormányzat honlapján történ  közzétételér l 
intézkedjen. 
 

Határid : azonnal 
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  
2019. június 19-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

83/2019. (VI. 19.) 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 víziközm  hálózat és közút építése” 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) Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 

b) Wolfbau Team Épít ipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) 
c) P-R Útépít  Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 

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

Határid : 2018. július 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  
2019. június 19-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

84/2019. (VI. 19.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban cím  projekthez kapcsolódó anyagbeszerzés 
(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. Szászi Tüzép Kft. (7349 Szászvár Bonyhádi u. 15.) 

2. 1001 Aprócikk, (7349 Szászvár, Arany János utca 8.) 

3. Tarka-barka Festékbolt    (7349 Szászvár, Szent István u. 1.) 

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

 
Határid : 2019.06.20. 
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  

2019. június 27-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

85/2019. (VI. 27.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési „A 2018. március 17-i es zések következtében károsodott 
önkormányzati ingatlanok (Komló, Berek u. 3416 hrsz.) helyreállításához engedélyezési és 
kiviteli tervdokumentáció készítése”tárgyú el terjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Balázs Mérnöki Iroda Bt. (7635 Pécs, Nagyszkokói út 18.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. június 27. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó=bruttó 650.000,-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  

2019. június 27-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

86/2019. (VI. 27.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „A Komló 3424 hrsz.-en található garázs 
bontása”tárgyú el terjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Best Contrast 75 Kft. (7677 Orf , Lapisi 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 : 2019. június 27. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 597.000,-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  

2019. június 27-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

87/2019. (VI. 27.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság a megbízási szerz dés keretében TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00229 azonosító számú „Miénk itt a tér-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 
48-as terén” 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. Nagy és Perényi Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.) e-mail: nagy.perenyi@gmail.com 
2. MEGARON Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.) e-mail: megaron@t-online.hu 
3. Építész Kör Kft. (7621 Pécs, Várai Antal u. 5.) e-mail: epkor@epiteszkor.hu 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019.június 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  
2019. július 10-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

88/2019. (VII. 10.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a „Miénk itt a tér-nyílt közösségi tér létrehozása 
Komló 48-as terén” megnevezés  projekthez tartozó tervez  kiválasztása - eredményhirdetés” 
tárgyú el terjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Építész Kör Kft. (Pécs, Váradi Antal utca 5. 7621) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. július 11. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 2.250.000,-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  
2019. július 10-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

89/2019. (VII. 10.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság „A 2018. március 17-i es zések következtében 
károsodott önkormányzati ingatlanok (Komló, Kisbattyán 0158 hrsz., 5603 hrsz. és Komló, 
Kaszárnya patak 451 hrsz,) helyreállítása” tárgyú el terjesztést megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
  

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 
tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. július 11. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 8.972.400,- 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  
2019. július 10-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

90/2019. (VII. 10.) 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 /Bodolyabér/ 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./ Modern Ablak Kft. (7300 Komló, Damjanich u. 20.) 
2./ Terc-Co Kft (7355 Nagymányok, Pet fi S. u. 118.) 
3./ Kalatherm Kft. (7300 Komló, Nagyrét u. 4.) 

 
 

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

Határid : 2019. július 12. 
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  
2019. július 10-i ülésének jegyz könyvéb l 

 
 

91/2019. (VII. 10.) 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 /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./ Forrás-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7150 Bonyhád, Rákóczi u. 17.) 
2./ SEBIBADA Épít ipari Kft. (7186 Nagyvejke, F  u. 6.) 
3./ Terc-co Épít ipari Kft (7355, Nagymányok, Pet fi S.u. 118.) 

 
 

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

Határid : 2019. július 12. 
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  

2019. július 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

92/2019. (VII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság – a polgármester el terjesztésében – a „TOP-
2.1.1-15-BA1-2016-00001 számú projekt közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése” 
tárgyú el terjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza:  
 
A bizottság – tekintettel a Miniszterelnökség Közbeszerzésekért Felel s F osztálya által 
kibocsátott nem támogató tartalmú záró tanúsítványban foglaltakra – a közbeszerzési eljárást 
eredménytelenné nyilvánítja.  
Utasítja az aljegyz t, hogy az eljárásban érintett ajánlattev ket az EKR rendszeren keresztül a 
döntésr l tájékoztassa. 
 

Határid : 2019. július 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  

2019. július 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 

93/2019. (VII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrend és Közbeszerzési bizottság a „Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztése 
megnevezés  beruházáshoz tartozó közbeszerzés eredményhirdetése és újraindítása II.” tárgyú 
el terjesztést megvitatta és az alábbi határozatott hozza: 
 
1.) A bizottság a közbeszerzés eljárás I. és III. részajánlati körét eredményesnek nyilvánította. 
 
2.) A bizottság a közbeszerzés eljárás II. részajánlati körét érvénytelenek nyilvánította. 
 
3.) A bizottság a legkedvez bb és érvényes ajánlatot tév  KALDIT Kft-t (7300 Komló, hrsz. 287.) 
hirdeti ki az I. részajánlati kör nyertesének és felkéri a polgármester, hogy a vállalkozási szerz dést a 
nyertes céggel 10.775.200,- Ft+ ÁFA, bruttó 13.684.504,- Ft összeggel kösse meg. 
 
4.) A bizottság a legkedvez bb és érvényes ajánlatot tév  KALDIT Kft-t (7300 Komló, hrsz. 287.) 
hirdeti ki a III. részajánlati kör nyertesének és felkéri a polgármester, hogy a vállalkozási szerz dést a 
nyertes céggel 14.874.000,- Ft+ ÁFA, bruttó 18.889.980,- Ft összeggel kösse meg. 
 
Határid : 2019. július 31. 
Felel s: Polics József polgármester 
 
5.) A bizottság a mellékelt formában jóváhagyja kapcsolódó ajánlattételi felhívást és a szerz dés 
tervezetet. 
 
6.)A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. Péter ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D) 
2. Benkala Gyártó, Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21.C.ép. fszt.1.) 
3. KALDIT Kft. (7300 Komló, hrsz. 287.) 
4. Kulcsrakész Kft. (7630 Pécs, Panoráma u. 42.) 
5. Wolfbau team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. július 31. 
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  

2019. július 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

94/2019. (VII. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú,  „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” cím  pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás /Bodolyabér/ 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 az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 

Határid : 2019. július. 25. 
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  

2019. július 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

95/2019. (VII. 23.) JÜKB határozata 
 

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

Forrás-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7150 Bonyhád, Rákóczi u. 17.) 
 

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

 
Határid : 2019. július. 25. 
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  

2019. augusztus 16-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 

96/2019. (VIII. 16.) JÜKB határozata 
 

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

Eötvös L. u. 9. fsz. 3. szám, 3452/A/16. hrsz. alatti, 53,89 m² alapterület , két szobás, komfortos önkormányzati 

lakás szakember letelepítése jogcímen történ  bérbeadásával kapcsolatos el terjesztést, és az alábbi határozatot 

hozza:  

 

1./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Schreiber Klaudia 7940 Szentl rinc, Madách I. u. 

2/C. szám alatti lakos, és Kovácsevics Viktória 7900 Szigetvár, Turbéki u. 39. szám alatti lakos részére szakember 

letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Eötvös L. u. 9. fsz. 3. szám, 3452/A/16. hrsz. alatti, 53,89 m² alapterület , 

két szobás, komfortos önkormányzati bérlakás határozott id re – Komló Város Önkormányzat Képvisel -

testületének a lakások és helyiségek bérletér l szóló 17/2011. (VI.24.) számú rendelete 18. § (2) bekezdésének 

megfelel  foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig - történ  bérbeadásával. A lakásba ketten, bérl társakként 

költöznek. 
 

Határid : 2019. szeptember 06. 

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  

2019. augusztus 16-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

97/2019. (VIII. 16.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 
azonosítószámú, „Energetikai korszer sítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében" 
elnevezés  pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat és azok ajánlattételi felhívását 
megvitatta és azokat a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, 
beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. M szaki tervek készítése 
a) Építész Kétszög Kft.   (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) 
b) SZTI-BAU Kft.   (7632 Pécs, Melinda u. 37.) 
c) Mecsekterv Mérnökiroda Kft. (7635 Pécs, Ányos Pál u. 6.) 
  
2. M szaki ellen ri feladatok ellátása 
a) U-ProjektBt.    (7624 Pécs, Napvirág u. 2/1.)  
b) Építész Kétszög Kft.   (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) 
c) Komlói Sörf zde Kft.   (7300 Komló, 2413/85 hrsz.) 
 
  
3. Rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása 
a) GamatervBt.    (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) 
b) Kstb Plusz Bt.    (5600 Békéscsaba, Damjanich utca 20.) 
c) M-B Tanácsadó Kft.                (7140 Tolna, Kinizsi u. 10.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumot a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2019. augusztus 16.  
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  

2019. augusztus 16-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

98/2019. (VIII. 16.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a polgármester el terjesztésében megtárgyalta a „Komlói 
1521/64 hrsz. alatti garázsok megközelítését biztosító út kivitelez jének kiválasztása” tárgyú 
el terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A bizottság az el terjesztés 1.sz. melléklete szerint ajánlattételi felhívást jóváhagyja, és 
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
a, Germiko Bt. (7396 Magyarszék, Kossuth 39/a) 
b, 2007 Kft. (7300 Komló,Köztársaság 9.) 
c, Burján Rita (7304 Mánfa, Forrás-köz 11) 

 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. augusztus 21. 
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  

2019. augusztus 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

99/2019. (VIII. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrend és Közbeszerzési bizottság a „TOP-2.1.1-16-BA-2017-00003 azonosító számú 
„Barnamez s területek rehabilitációja Komlón” megnevezés  projekthez tartozó közbeszerzés 
elindítása” tárgyú el terjesztést megvitatta és az alábbi határozatott hozza: 
 
1.) A bizottság a mellékelt formában jóváhagyja kapcsolódó ajánlattételi felhívást és a szerz dés 
tervezetet. 
 
2.) A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. PSN Épít ipari Kft. 7100 Szekszárd Flórián utca 3. 
2. Benkala Gyártó, Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21.C.ép. fszt.1.) 
3. VITOÉP Kft. 7300 Komló Kossuth L. 3. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. augusztus 29.. 
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  
2019. augusztus 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 

 
100/2019. (VIII. 23.) JÜKB határozata 

 
A Jogi, Ügyrend és Közbeszerzési bizottság a „Belvárosi iskola környezetének felújítása és 
fejlesztése megnevezés  beruházáshoz tartozó közbeszerzés eredményhirdetése III.” tárgyú 
el terjesztést megvitatta és az alábbi határozatott hozza: 
 
1.) A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. 
 
2.) A bizottság a legkedvez bb és érvényes ajánlatot tév  Kulcsrakész Kft-t (7630 Pécs, 
Panoráma  u.  42.)  hirdeti  ki  az  eljárás  nyertesének  és  felkéri  a  polgármester,  hogy  a  
vállalkozási szerz dést a nyertes céggel 8.739.869,- Ft+ ÁFA, bruttó 11.099.634,- Ft 
összeggel kösse meg. 
 
Határid : 2019. augusztus 30. 
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  

2019. augusztus 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

101/2019. (VIII. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a 83/2019. (VI. 19.) sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A bizottság az „Iparterület fejlesztés-TOP-l.l.l-16-BAl-2017-00002" tárgyú közbeszerzési eljárás 
Ajánlattételi Felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a közbeszerzési 
eljárás keretében ajánlattételre. 

1. rész: Szennyvízvezeték, valamint ivóvízvezeték építése 
 

a) Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 

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

c) BEST CONTRAST 75 Kft. (7677 Orfü, Lapisi u. 16.) 

2. rész: Új aszfalt burkolatú közút, valamint a hozzá kapcsolódó közvilágítási hálózat építése 
 

a) Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 

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

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

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

 
Határid : 2019. szeptember 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  

2019. augusztus 28-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

102/2019. (VIII. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság – a polgármester el terjesztésében – a „Komlói 
1521/64 hrsz alatti garázsok megközelítését biztosító út kivitelez jének kiválasztása” tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Germiko Bt-t (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 39/a.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. augusztus 28. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 

2. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést nettó 2.129.000,- Ft+ÁFA összeggel megkösse. 

 
Határid : 2019. augusztus 30. 
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  

2019. augusztus 28-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

103/2019. (VIII. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 2019. évben tervezett közvilágítás 
vítési munkákkal kapcsolatos beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és 

azt az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 

1. SMHV Kft.    7630 Pécs, Pécsváradi út 10. 
2. KIZSO Villamosipari Kft.  7300 Komló, Iskola u 11. 
3. WATT-ETA Kft.   7627 Pécs, Pósa L. u. 15. 

 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról a Gazdasági 
és településfejlesztési bizottságnak a közvilágítás b vítést jóváhagyó döntését követ en 
intézkedjen. 
 
Határid : 2019. augusztus 29. 
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  

2019. augusztus 28-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

104/2019. (VIII. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 
azonosítószámú, „Energetikai korszer sítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” 
elnevezés  pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások eredményét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

I. szaki tervek készítése 
 

1. Építész Kétszög Kft.    (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) ajánlata érvényes, 
2. SZTI-BAU Kft.   (7632 Pécs, Melinda u. 37.) ajánlata érvényes, 
3. Mecsekterv Mérnökiroda Kft. (7635 Pécs, Ányos Pál u. 6.) 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 vállalkozói szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
II. szaki ellen ri feladatok ellátása 

 
1. U-Projekt  Bt.    (7624 Pécs, Napvirág u. 2/1.) ajánlata érvényes, 
2. Építész Kétszög Kft.  (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) ajánlata érvényes, 
3. Komlói Sörf zde Kft.  (7300 Komló, 2413/85 hrsz.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Komlói 

Sörf zde Kft.(7300 Komló, 2413/85 hrsz.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Komlói Sörf zde Kft. (7300 Komló, 2413/85 hrsz.). 

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

 
III. Rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása 
 

1. Gamaterv Bt.  (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) ajánlata érvénytelen, 
2. Kstb Plusz Bt.  (5600 Békéscsaba, Damjanich utca 20.) ajánlata érvénytelen, 
3. M-B Tanácsadó Kft. (7140 Tolna, Kinizsi u. 10.) ajánlata érvénytelen, 



 

 
4. A Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás tárgyú beszerzési eljárás keretében tett 

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

5.    Az eljárás eredménytelen volt. 
6.    A beszerzés tárgyában új beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékelésér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. augusztus 29. 
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  

2019. augusztus 28-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

105/2019. (VIII. 28.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 
azonosítószámú, „Energetikai korszer sítés a komlói sportközpont és futófolyosó 
épületében” 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. Rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása 

a) Gamaterv Bt.   (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) 
b) Kstb Plusz Bt.  (5600 Békéscsaba, Damjanich utca 20.) 
c) M-B Tanácsadó Kft. (7140 Tolna, Kinizsi u. 10.) 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentumot a fenti cégek 
részére történ  megküldésér l intézkedjen. 
 
Határid : 2019. augusztus 29. 
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  

2019. szeptember 10-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

106/2019. (IX. 10.) JÜKB határozata 
 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság az „EBR 450620 azonosító számú Vis Maior 
pályázathoz kapcsolódó 343 hrsz-ú ingatlan helyreállításához kivitelez  kiválasztása (Engel 
Adolf úti híd)” tárgyú el terjesztést megvitatta, és az alábbiak szerint döntött.  
 
A bizottság dönt a feltételes beszerzési eljárás megindításáról. 
 
A bizottság megvitatta és a mellékelt formában jóváhagyja az ajánlattételi felhívást. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. FORMATÍV ÚT Kft (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 13.) e-mail: formativ.kft@gmail.com 
2. LAKIBER Kft. (7300 Komló, Zichy M u. 8.) e-mail: lakiberkft@freemail.hu 
3. Péter’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) e-mail: peter.karoly2@gmail.com 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi feltételes beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. szeptember 11. 
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  

2019. szeptember 18-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

107/2019. (IX. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján a települési képvisel i és önkormányzati tisztségvisel i 
laptopok és mobiltelefonok beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy beszerzési eljárás keretében Komló Város 
Önkormányzat az alábbi gazdasági szerepl ket kérje fel ajánlattételre: 
 

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

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

 

Határid : értelem szerint 

Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                            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  

2019. szeptember 18-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

108/2019. (IX. 18.) 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 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 m szaki 
ellen röket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. Bellai Péter e.v. (7630 Pécs, Vendég u. 10.) 
2. AQUA-VIA Kft. – Müller Attila (7633 Pécs, Téglaház d  5.) 

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

A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti m szaki 
ellen rök részére történ  megküldésér l intézkedjen.  

 
Határid : 2019. szeptember 20. 
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  

2019. szeptember 23-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

109/2019. (IX. 23.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság megtárgyalta - a polgármester el terjesztésében – 
a „TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásának 
eredményhirdetése tárgyú szóbeli el terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást az ajánlattételi felhívásban szerepl  2. és 3. részajánlati 
körök vonatkozásában – a Közbeszerzésekr l szóló többször módosított 2015. évi CXLIII. 
törvény 75. § (2) bekezdés b.) pontjában foglaltak fennállása alapján – fedezet hiányában 
eredménytelenné nyilvánítja. 
 
Utasítja az aljegyz t, hogy az eljárásban érintett ajánlattev ket az EKR rendszeren keresztül a 
döntésr l tájékoztassa. 
 

Határid : 2019. szeptember 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  

2019. szeptember 25-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

110/2019. (IX. 25.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a települési képvisel i és önkormányzati 
tisztségvisel i laptopok és mobiltelefonok 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 az aljegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményér l az 
ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. szeptember 26. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a választások függvényében várható 
beszerzési mennyiség figyelembevételével, nyertes ajánlattev vel az adásvételi szerz dést 
kösse meg.  
 
Határid : 2019. 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  

2019. október 3-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

111/2019. (X. 3.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság - a polgármester szóbeli el terjesztése alapján – 
megtárgyalta a „TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projekt eredményhirdetése” 
tárgyú el terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A bizottság a 109/2019. (IX.23.) számú határozatát visszavonja. 
 

2. A bizottság a közbeszerzési eljárást az ajánlattételi felhívásban szerepl  1.) 2.) és 3.) 
részajánlati körök vonatkozásában – a közbeszerzésekr l szóló többször módosított 
2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b.) pontjában foglaltak fennállása 
alapján – fedezet hiányában eredménytelenné nyilvánítja. 
 

Utasítja az aljegyz t, hogy az eljárásban érintett ajánlattev ket az EKR rendszeren keresztül a 
döntésr l tájékoztassa. 
 

Határid : 2019. október 7. 
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  

2019. október 3-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

112/2019. (X. 3.) 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 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 : 2019. október 7. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a megbízási 
szerz dést nettó 3.200.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid : 2019. október 15. 
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  

2019. október 3-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

113/2019. (X. 3.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 2019. évben tervezett közvilágítás b vítési 
munkákkal kapcsolatos beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. A bizottság jóváhagyja, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt 8 darab helyszín közül, 
fedezethiány miatt az 1., 3., és 6. sorszámmal ellátott helyszíneken valósuljon meg a 
közvilágítási hálózat b vítése a 2019. évben, figyelembe véve az egyes helyszínekkel 
kapcsolatos lakossági igény mértékét, a beruházás fontosságát. 
 

2. A beszerzési eljárás során a felkért vállalkozások által adott ajánlatokkal kapcsoltban a 
bizottság megállapítja, hogy az: 

SMHV Energetikai Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.)  ajánlata érvényes, 
KIZSO Villamosipari Kft. (7300 Komló, Iskola u 11.)       ajánlata nem érkezett meg, 
WATT-ETA Kft.  (7627 Pécs, Pósa L. u. 15.)        ajánlata érvényes. 

 
3. A bizottság megállapítja, hogy beszerzési eljárás során az 1., 3. és 6. helyszín 

tekintetében: 

- A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az SMHV 
Energetikai Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.) tette, 

- Az eljárás eredményes volt. 
- Az eljárás nyertese az SMHV Energetikai Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a bruttó 1.636.332.-Ft beruházási költség  

vállalkozói szerz dés aláírására. 
 
A Bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket 

tájékoztassa. 
 
Határid : 2019. október 10. 
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  

2019. október 8-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

114/2019. (X. 8.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16-2017-00004 azonosítószámmal 
„Önkormányzati épületek energetikai korszer sítése Komlón” megnevezés  pályázat részét 
képez  Hajléktalanok Átmeneti Szálláshely építési beruházása 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 feltételes 
közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

 
a) Gerle Kft       (székhely: 7300 Komló, Kossuth L utca 3.; email: gerlekft@gmail.com) 
b) Péter ’99 Kft (székhely: 7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d; email: 
peter.karoly2@gmail.com) 
c) Gefa Trade Kft. (székhely: 7300 Komló, Mikszáth Kálmán utca 7/C.; email: 
gefa.kft@gmail.com) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy az eljárást megindító felhívásnak a fenti cégek részére 
történ  megküldésér l intézkedjen.  
 

Határid : 2019. október 25. 
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 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2019. október 10-i rendkívüli ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

115/2019. (X. 10.) JÜKB határozata 

 

A Jogi, Ügyrend és Közbeszerzési bizottság a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez tartozó 
közbeszerzés elindítása” tárgyú előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatott hozza: 
 
1.) A bizottság a mellékelt formában jóváhagyja az ajánlattételi felhívást. 
2.) A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel 
ajánlattételre: 

1. MyPro Consulting Kkt. (7636 Pécs, Szentegyház utca 34.) 
2. FERLING Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8. ) 
3. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek utcája 7.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról és az ajánlatadásra 
felkérendő vállalkozások meghívásáról gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2019. október 11. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.                            Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

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

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2019. október 10-i rendkívüli ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

116/2019. (X. 10.) JÜKB határozata 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a sikondai Pihenőpark felújítási munkáihoz 
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, Gagarin u. 21. 
2. Vitoép Kft.   7300 Komló, Kossuth L. 3. 
3. Péter Károly   7300 Komló, Táncsics u. 6/d 

 
A bizottság utasítja a aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2019. október 10. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.                            Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

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

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2019. október 10-i rendkívüli ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

117/2019. (X. 10.) JÜKB határozata 

 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság az „A templomtéren található meglévő kapu újra 
színezéséhez kivitelező kiválasztása” tárgyú előterjesztést megvitatta, és az alábbiak szerint 
döntött.  
 
A bizottság dönt a feltételes beszerzési eljárás megindításáról. 
 
A bizottság megvitatta és a mellékelt formában jóváhagyja az ajánlattételi felhívást. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. Kulcsrakész Kft. (7630 Pécs, Panoráma utca 42.) e-mail: kulcsrakeszkft@gmail.com 
2. Hermatika Bt. (7838 Piskó, Kossuth Lajos utca L7.) e-mail: hermatika@vipmail.hu  
3. Uni-Tóla Kft. (7833 Görcsöny, Rákóczi utca 47.) e-mail: unitola@gmail.com 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi feltételes beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2019. október 11. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.                            Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

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

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2019. október 10-i rendkívüli ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

118/2019. (X. 10.) JÜKB határozata 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 
azonosítószámú. „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében" 
elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások eredményét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
I. Rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása 

1. Gamaterv Bt. (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) ajánlata érvénytelen, 
2. Kstb Plusz Bt. (5600 Békéscsaba, Damjanich utca 20.) ajánlata 
érvénytelen, 
3. M-B Tanácsadó Kft. (7140 Tolna, Kinizsi u. 10.) ajánlata érvénytelen, 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Gamaterv 
Kft. (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Gamaterv Kft. (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) 
 
A bizottság utasítja a aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határid ő: 2019. október 15. 
Felelős: Polics József polgármester, dr. Müller József aljegyző 
  
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.                            Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



 

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

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2019. október 11-i rendkívüli ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

119/2019. (X. 11.) JÜKB határozata 

 

A Jogi ügyrend és közbeszerzési bizottság - a polgármester szóbeli előterjesztése alapján -
megtárgyalta a „TOP-2.1.l-l5-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt eredményhirdetése" 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1.  A bizottság a 111/2019. (X.3.) JÜKB számú határozatát visszavonja 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.                            Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 


