
Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. január 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Tárgy: KEOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása 
 
 
1/2011. (I.17.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi bizottság a KEOP 5.3.0/A pályázati rendszerben benyújtott „Energiahatékonyság 
növelése Komló város önkormányzatának intézményeiben”  pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta és azt a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési 
szakembereket kérje fel ajánlattételre. 

a)  Vinex Kft.      (7626 Pécs, Diós dűlő 5/2 C) 
b)  Mihálovics Gábor egyéni vállalkozó  (7636 Pécs, Neumann János u. 20.) 
c)  Solti Györgyi Számviteli Szolgáltató Kft.  (7700 Mohács, Bocskai út 13/A) 
 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti közbeszerzési 
szakemberek részére történő megküldéséről intézkedjen.  
 

Határid ő:  2011. január 17. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Barbarics Ildikó s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. január 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Tárgy: Komló, vis maior helyreállításokhoz kapcsolódó tervek elkészítése,  
 tervezői ajánlatok értékelése 
 
 
2/2011. (I.17.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Komló, vis maior 
helyreállításokhoz kapcsolódó tervek elkészítése” tárgyú, a közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás értékelését és az alábbi határozatot hozza. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a GEO STAT Kft.-t (7634 
Pécs, Ürögi fasor 28.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a GEO STAT Kft.-vel a vállalkozási 
szerződést 1.168.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
k.m.f. 

 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Barbarics Ildikó s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. február 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
 
Tárgy:  KEOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása – ajánlat 
  értékelése 
 
 
4/2011. (II.1.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Komló Város Önkormányzatának 
KEOP 5.3.0/A számú, «Energiahatékonyság növelése Komló város önkormányzatának 
intézményeiben» pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, jogi 
tanácsadás” tárgyú, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás értékelését és az 
alábbi határozatot hozza. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és Mihalovics Gábor hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót (7636 Pécs, Neumann János u. 20.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy Mihalovics Gábor egyéni vállalkozóval a 
megbízási szerződést 800.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 

k.m.f. 
 

 
 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        levezető elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. február 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Tárgy: Köztisztviselők és önkormányzati tűzoltók 2011. évi teljesítmény-

követelményeinek megállapítása 
 
 
5/2011. (II.21.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a 
köztisztviselők és a hivatásos önkormányzati tűzoltók teljesítmény-követelményeinek alapját 
képező általános célkitűzéseket, és az alábbi határozatot hozza: 
 

I.) Az 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján a köztisztviselők teljesítmény-
követelményeinek alapját képező általános célkitűzéseket a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság – a 27/2006. (X.16.) sz. rendelet 1. számú melléklet IV/A 4. 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a polgármesteri hivatal 
köztisztviselői részére az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
• A kulturált, polgárbarát ügyintézés színvonalának további javítása, a lakosság 

széleskörű tájékoztatása mind a megszorítások, mind a kedvezmények terén. 
• Intézmények működési költségeinek folyamatos figyelemmel kísérése, a takarékos 

gazdálkodás ellenőrzése. 
• 2011. évi népszámlálással kapcsolatos feladatok szakszerű végrehajtása. 
• A társulás erősítése, térségi feladatok szervezése, eredményes ellátása. E területen 

Komló városának tovább kell erősítenie térségi funkcióját. 
• Szakmai pályázatok figyelemmel kísérése, előkészítése. Különös figyelemmel 

megjelenő EU-os pályázatokra. 
• Közbeszerzések gyakorlati alkalmazása. 
• Közigazgatási reform keretében jelentkező magas szintű feladatok végrehajtása. 
• Intézményvezetőkkel való kapcsolattartás, intézményi koordináció. 
• A hivatal rendeleteinek felülvizsgálata, aktualizálása. 
• Az EU források minél eredményesebb kihasználása érdekében a pályázati 

lehetőségek figyelemmel kísérése, azokon az önkormányzat részvételének 
lehetőség szerinti növelése, és ezáltal a pénzügyi források bővítése. 

• Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben foglalt 
közérdekű adatok elektronikus közzétételének folyamatos biztosítása, az adatok 
aktualizálása. 

• A „60 éves Komló város” programjainak összeállítása és sikeres lebonyolítása. 
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II.)  A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. Tv. 245/F §-a szerint Komló Város Önkormányzati Tűzoltóság 
hivatásos állományú dolgozóinak – a 27/2006. (X.16.) számú rendelet 1. számú 
melléklet IV/A 4. bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a pénzügyi jogi és 
ellenőrzési bizottság az alábbi teljesítményértékelési követelményeket állapítja 
meg: 

 
Általános célkitűzések: 

• A közszolgáltatások minőségi színvonalának szinten tartása. 
• A folyamatosan változó jogszabályok figyelemmel kísérése, különös tekintettel az EU 

normatívákra. 
• A kiépített jó kapcsolatok megőrzése a társ rendvédelmi szervekkel, a szakmai 

felügyeleti szervvel, a lakossággal és a társadalmi szervezetekkel, a fenntartó, 
valamint az illetékességi területünkön lévő önkormányzatokkal. 

 
Tevékenységi célok: 

• Tűzoltási és műszaki mentési alaptevékenység folyamatos biztosítása,  
• Közreműködés a bekövetkezett katasztrófahelyzetek felszámolásában a városvédelem 

érdekében. 
• A tűzmegelőzéssel kapcsolatos jogszabályok betartása, illetve betartása az 

ügyfélcentrikus szemlélet biztosítása mellett. 
• A Ket. évközbeni változására való felkészülés a zökkenőmentes átállás érdekében.  
 

Funkcionális célok: 
• A város területén lévő középmagas lakóépületek beépített tűzvédelmi berendezései 

működőképes állapotának ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hiányosságok 
megszűntetésének kikényszerítése, valamint a magasból mentő gépjármű taktikai és 
technikai bevethetőségének biztosítása 

• Állagmegóvás, egyéb technikai fejlesztések. A laktanya komfortfokozatának növelése. 
• Az erősen megfiatalodott állomány folyamatos – magas szintű – képzése a szükséges 

szakmai felkészültség eléréséhez. 
 
Eseti célok: 

• Társadalmi rendezvényeken való részvétel, együttműködés a testvérvárosi kapcsolatok 
ápolásában.  

• Városi és megyei szintű sporttevékenység, részvétel országos és nemzetközi sport és 
szakmai vetélkedőkön. 

 
Határid ő:  2011. február 28. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Müller József aljegyző 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. március 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Tárgy:Polgármesteri hivatal mobiltelefon szolgáltatás közbeszerzési eljárásának 

értékelése 
 
 
6/2011.(III.1.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Mobil távközlési szolgáltatás 
igénybevétele” tárgyú közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásra adott ajánlatok 
értékelését és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a Mobil távközlési szolgáltatás igénybevétele” tárgyú közbeszerzési 
eljárást érvényesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének kihirdeti a Magyar Telekom 
Nyrt-t  

 
1. Indoklás: Az ajánlati felhívásban meghatározott részszempontok alapján történő 

értékelés szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Magyar Telekom Nyrt 
adta.  
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa ajánlattevőket az eljárás 
eredményéről. 

 Határid ő: 2011. március 1. (eredményhirdetés) 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. március 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: Számítástechnikai eszközök szállítására adott ajánlatok értékelése 
 
7/2011. (III.1.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Számítástechnikai eszközök 
szállítása a Komló Város Önkormányzat oktatási intézményei részére” tárgyú nyílt, közösségi 
értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárásra adott ajánlatok értékelését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A bizottság az ICT Systems Zrt. (1116 Budapest, Barázda u. 42.) ajánlatát a Kbt. 88. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

Indoka: Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokkal kapcsolatban hiánypótlási 
kötelezettségre szólította fel mind az öt ajánlattevőt. Az ICT Systems Zrt. a 
hiánypótlási határidő lejártáig, 2011. február 23-ig nem teljesítette a 9 pontból álló 
hiánypótlási kötelezettségét. A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján ezért az 
ajánlata „egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek”. 

2. Bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatban az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő M&M COMPUTER Kft.-t (7623 Pécs, Mártírok utca 
42.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot a FullTec Computer Kft. (1196 
Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.) tette. 

 
 A bizottság utasítja jegyzőt, hogy az eredményhirdetési eljárás lefolytatásáról 
 intézkedjen. 
 

Határid ő: 2011. március 1.   14:00 óra 
Felelős: dr. Vaskó Ernő   címzetes főjegyző 

 
 
3. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a M&M COMPUTER Kft.-vel (7623 

Pécs, Mártírok utca 42.) a szállítási szerződést 43.200.700,-Ft + ÁFA összeggel kösse 
meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
k.m.f. 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. március 11-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: DDOP-2007-3.1.2/2F pályázathoz kapcsolódó informatikai hálózatok kiépítése 
 
8/2011. (III.11.) sz. h a t á r o z a t: 
 

1. A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a DDOP-2007-3.1.2/2F „Integrált kis- és 
mikrotérségi oktatási intézmények felújítása és bővítése” pályázathoz kapcsolódó, a 
közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő, a KÖOK Nagy László 
Gimnáziumban, illetve a Gagarin Általános Iskolában az informatikai hálózat 
kiépítésére irányuló beszerzési eljárások megindításához szükséges ajánlattételi 
felhívásokat megvitatta, és azokat a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel 
ajánlattételre. 

 
KÖOK Nagy László Gimnáziumban informatikai hálózat kiépítése: 
a) STRABAG MML Kft. (1113 Budapest, Daróci u. 30.) 
b) TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. (7627 Pécs, Hársfa u. 48.) 
c) MA-VILLSZER Kft. (7940 Szentlőrinc, Móra F. u. 5.) 
 
KÖOK Gagarin Általános Iskolában informatikai hálózat kiépítése: 
a) Szabau Invest Kft. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) 
b) VK Elektrocom Kft. (7300 Komló, Pécsi út 6.) 
c) Szinkron Kft. (7400 Kaposvár, Vasvári P. u. 1.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  

 
Határid ő:  2011. március 11. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
2. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy mindkét eljárás esetében a bíráló 

bizottság javaslata alapján a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse 
meg. 

 
Határid ő:  2011. március 17. 
Felelős:  Polics József   polgármester 
 

k.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
 
Tárgy:  Tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről 
 
 
9/2011. (III.29.) sz. h a t á r o z a t: 
 
 
A pénzügyi bizottság javasolja a polgármesternek, hogy kezdeményezze a Városgondnokság 
intézménynél, hogy intézkedjenek a 60, illetve a 90 napon túli adósságállomány 
átütemezéséről. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
 
 
Tárgy:  Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve 
 
 
 
10/2011. (III. 29.) sz. h a t á r o z a t: 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a képviselő-testület 148/2010. (X.28.) számú 
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat IV.2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervét, és azt 
a melléklet szerinti formában jóváhagyja.  
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a Kbt. 5. § (2) bekezdése alapján a 2011. évi 
közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről intézkedjen.  

 
Határid ő: 2011. április 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
 
Tárgy:  TIOP-1.1.1/07/1 pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása 
 
 
11/2011. (III. 29.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a TIOP-1.1.1-/07/1 „Számítástechnikai eszközök 
szállítása a Komló Város Önkormányzat oktatási intézményei részére” pályázathoz 
kapcsolódó, a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő könyvvizsgálói feladatok 
ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívást 
megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi könyvvizsgáló cégeket kérje 
fel ajánlattételre. 

 
1. Ad-Mű Kft. – Orbán Irén (2481 Velence, Tulipán u. 35/b.) 
2. Fárosz Kft. – Fodor János (7677 Orfű, Fő u. 80.) 
3. Gold Idea Kft. – dr. Kósáné Hetesi Ildikó (7300 Komló, Széchenyi u. 47.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2011. március 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Tárgy: Önkormányzati könyvvizsgálattal kapcsolatos ajánlattételi felhívás jóváhagyása 
 
 
12/2011. (III.29.) sz. h a t á r o z a t: 
 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Komló Város Önkormányzata 27/2006. (X.16.) 
Ökr. sz. rendelete I. sz. melléklet IV/A. pont 7. francia bekezdésében biztosított átruházott 
hatáskörében a független önkormányzati könyvvizsgálat feladatának ellátására 2011-től 2014. 
költségvetési évek tekintetében kiírásra kerülő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
tervezetét megismerte. Egyetért az egyszerű ajánlattételi felhívás tartalmával és az eljárás 
lefolytatásával.  
 
Az ajánlattételre meghívásra kerülőként jelöli meg az alábbiakat: 
 

• AD-MŰ Kft. Orbán Irén 2481 Velence, Tulipán utca 35/b, 
• Gold Idea Kft. Kósáné Hetesi Ildikó 7300 Komló, Széchenyi u. 47. 
• Credit-Profit Kft. Weisz Teréz 7030 Paks, Tolnai u. 2. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. április 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Tárgy:  KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése 
 
 
 
13/2011. (IV.13.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság az „Energiahatékonyság növelése Komló város 
önkormányzatának intézményeiben” tárgyú, a nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános 
egyszerű közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívást megvitatta, és 
azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben 
történő megjelentetéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2011. április 14. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Borbás Sándor s.k. 
címzetes főjegyző        levezető elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. április 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
 
Tárgy:  TIOP-1.1.1/07/1 pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása 
 
 
 
14/2011. (IV.13.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „TIOP-1.1.1-/07/1 
»Számítástechnikai eszközök szállítása a Komló Város Önkormányzat oktatási intézményei 
részére« pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyú, a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás értékelését és az alábbi határozatot hozza. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az AD-MŰ Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft-t (1092 Budapest, Ferenc körút 2-4.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy az AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó 
Kft-vel a vállalkozási szerződést 320.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Borbás Sándor s.k. 
címzetes főjegyző        levezető elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. április 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Tárgy:  Komló Város Önkormányzat független önkormányzati könyvvizsgálati 
  feladatainak ellátása 
 
 
 
15/2011. (IV.13.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Komló Város Önkormányzat 
független önkormányzati könyvvizsgálati feladatainak ellátása” tárgyú, a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás értékelését és az alábbi határozatot hozza. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az AD-MŰ Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft-t (1092 Budapest, Ferenc körút 2-4.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy az AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó 
Kft-vel a vállalkozási szerződést 2011. évre 1.080.000,- Ft+ÁFA, 2012-2014. évekre 
1.400.000,-Ft+ÁFA összegekkel kösse meg. 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Borbás Sándor s.k. 
címzetes főjegyző        levezető elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Tárgy:  2010. május-júniusi esőzések okozta károk helyreállítása (vis maior) 
 
16/2011. (V.3.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a 2010. május-júniusi esőzések okozta károk 
helyreállítására vonatkozó, a Kbt. szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás, illetve a 
közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás megindításához 
szükséges ajánlattételi felhívásokat megvitatta, és azokat a mellékletek szerinti formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel 
ajánlattételre. 

1) A „Komló, 2010. május-júniusi esőzések okozta földcsuszamlások helyreállítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás esetében: 

1. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
2. PÉTER ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 
3. NK Építő Kft. (7627 Pécs, Szántó László u. 6.) 
4. Cölöpöző Varga és Társai Kft. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 29.) 
5. ALISCA-BAU Zrt. (7100 Szekszárd, Munkácsy u. 29.) 
6. Botond Kft. (7633 Pécs, Esztergár L. u. 19.) 

 
2) A „Komló, 2010. május-júniusi esőzések okozta károk helyreállítási munkái (utak, 

hidak, csapadékvíz elvezető árkok)” tárgyú beszerzési eljárás esetében: 
 

1. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Vértanúk u. 48.) 
2. PÉTER ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 
3. MOBIL-BAU Kft. (7631 Pécs, Tüskésréti út 44.) 

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

Határid ő:  2011. május 9. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
k.m.f. 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy:  Főkefe Nonprofit Kft. bérleti díjkedvezmény kérelme 
 
17/2011. (V.3.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság a munkahelyek megtartása érdekében nyújtható 
bérleti díjkedvezményekről szóló 5/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 8.§. (3) 
bekezdésben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörével élve elbírálta a 
Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-
49.) kérelmét és az alábbi döntést hozza. 
 
1. A bizottság helyt ad a Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. (1145 

Budapest, Laky Adolf u. 41-49.) kérelmének és a Komló, Nagy L. u. 9/a. szám alatti, 2324 
hrsz-ú ingatlan használatáért fizetendő 50.260,- Ft + ÁFA (bruttó 62.825,- Ft) bérleti 
díjat a 2011-es naptári évre (2011. január 1-ig visszamenőlegesen) elengedi. 

 
A díjkedvezmény összege: 50.260,- Ft + ÁFA (bruttó 62.825,- Ft)/hó. 

 
2. A mindenkori költségvetési éven belül realizálódó kedvezmény a Városgondnokság 

intézményi működési bevételi előirányzatát csökkenti, melynek pótlására egyező összegű 
többlet támogatást biztosít az intézménynek a Költségvetési rendelet 12. sz. melléklet 
„támogatási keret tartalék” előirányzat terhére. 
Az előirányzat változás átvezetéséről a III. negyedéves beszámoló benyújtásával 
egyidejűleg kell gondoskodni. 

 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés elkészítéséről és annak 
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2011. május 20. illetve a III. negyedéves beszámoló előterjesztése 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bogyay László Városgondnokság intézményvezetője 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy:  Bell-A-Fon Kft. bérleti díjkedvezmény kérelme 
 
18/2011. (V.3.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság a munkahelyek megtartása érdekében nyújtható 
bérleti díjkedvezményekről szóló 5/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 8.§. (3) 
bekezdésben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörével élve elbírálta a 
Bell-A-Fon Kft. (Komló, Kossuth L. u. 79/E.) kérelmét és az alábbi döntést hozza. 
 
1. A bizottság helyt ad a Bell-A-Fon Kft. (Komló, Kossuth L. u. 79/E.) kérelmének és a 

487/2/A/3 hrsz-ú Piramis üzletsoron lévő, Komló, Kossuth L. u. 79/E. szám alatti, 28,45  
m2 alapterületű helyiség használatáért fizetendő  bérleti díj infláció mértékével 
megegyező díjemelését a 2011-es naptári évre (2011. január 1-ig visszamenőlegesen) 
felfüggeszti. 

 
A díjkedvezmény összege: 3180,- Ft + ÁFA/hó. 

 
2. A mindenkori költségvetési éven belül realizálódó kedvezmény a Városgondnokság 

intézményi működési bevételi előirányzatát csökkenti, melynek pótlására egyező összegű 
többlet támogatást biztosít az intézménynek a Költségvetési rendelet 12. sz. melléklet 
„támogatási keret tartalék” előirányzat terhére. 
Az előirányzat változás átvezetéséről a III. negyedéves beszámoló benyújtásával 
egyidejűleg kell gondoskodni. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés elkészítéséről és annak 
végrehajtásáról. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2011. május 20. illetve a III. negyedéves beszámoló előterjesztése 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bogyay László Városgondnokság intézményvezetője 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy:  Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjkedvezmény kérelme 
 
19/2011. (V.3.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság a munkahelyek megtartása érdekében nyújtható 
bérleti díjkedvezményekről szóló 5/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 8.§. (3) 
bekezdésben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörével élve elbírálta a 
Magyar Telekom Nyrt. (Budapest, Krisztina krt. 55.) kérelmét és az alábbi döntést hozza. 
 
A bizottság megállapítja, hogy a kérelmező kérelme nem felel meg a rendeletben foglalt 
követelményeknek, a hiánypótlási felszólításnak határidőre nem tett eleget és a 
Városgondnokság tájékoztatása szerint 29.080,- Ft bérleti díj tartozása áll fenn. 
 
Fentiekre tekintettel a rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest, 
Krisztina krt. 55.) bérleti díj mérséklése iránti kérelmét a bizottság elutasítja, a 3561 hrsz-ú 
Komló, Berek u. 14. szám alatti, 25 m2 alapterületű helyiség használatáért fizetendő bérleti 
díjat nem csökkenti. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a kérelmező tájékoztatásáról. 
 
Határid ő:  2011. május 20. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Tárgy:  MSV Hungária Kft. bérleti díjkedvezmény kérelme 
 
 
20/2011. (V.3.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság a munkahelyek megtartása érdekében nyújtható 
bérleti díjkedvezményekről szóló 5/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 8.§. (3) 
bekezdésben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörével élve elbírálta az 
MSV Hungária Kft. (Komló, Ságvári E. u. 12.) kérelmét és az alábbi döntést hozza: 
 
A bizottság megállapítja, hogy a kérelmező kérelme nem felel meg a rendeletben foglalt 
követelményeknek, a hiánypótlási felszólításnak határidőre nem tett eleget és a 
Városgondnokság tájékoztatása szerint 465.075,- Ft bérleti díj tartozása áll fenn. 
 
Fentiekre tekintettel a rendelet 8. § (3) bekezdése alapján az MSV Hungária Kft. (Komló, 
Ságvári E. u. 12.) bérleti díj mérséklése iránti kérelmét a bizottság elutasítja, a 3796/4 hrsz-ú 
közterületen lévő, Komló, Függetlenség u. 40/B. szám alatti, 48,02  m2 alapterületű helyiség 
használatáért fizetendő bérleti díjat nem mérsékli. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a kérelmező tájékoztatásáról. 
 
Határid ő:  2011. május 20. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 13-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 
Tárgy:  Rulírozó működési hitel felvételével kapcsolatos ajánlattételi felhívás 
  jóváhagyása 
 
 
 
21/2011. (V.13.) sz. h a t á r o z a t: 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az 500 MFt rulírozó működési hitel felvételéhez 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A pénzügyi bizottság az SZMSZ-ben megállapított átruházott hatáskörében megtárgyalta az 
500 MFt összegű rulírozó működési hitel felvétele tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását és azt jóváhagyja.  
 
Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési kiírás megjelentetéséről és 
az eljárás lefolytatásáról gondoskodjanak. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
 
Tárgy:  Ipari park útjainak fejlesztése 
 
 
22/2011. (V.13.) sz. h a t á r o z a t: 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta az „Ipari park útjainak fejlesztése” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság tájékozódott a komlói ipari park útfejlesztéseivel kapcsolatos tervezett 
beruházásokról, az ehhez szükséges előkészítő munkákról és azok költségéről.  
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság támogatja az Altáró utcai és Patak utcai útépítésekre 
vonatkozó tervezési munkák költségeként bruttó 1.687.500,-Ft biztosítását a költségvetési 
rendelet 8. sz. mellékletében szereplő „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önerő” keret terhére. 
Támogatja továbbá, hogy a polgármester a legkedvezőbb ajánlatot tevő szaktervezővel a 
vállalkozási szerződést megkösse. 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS ELLEN ŐRZÉSI BIZOTSÁGA 

 
23/2011. (V.24.) PJEB h a t á r o z a t a 

 
a KEOP-5.3.0/A. pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzéséről 

 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság az „Energiahatékonyság növelése Komló város 
önkormányzatának intézményeiben” tárgyú, a nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános 
egyszerű közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívást megvitatta, és 
azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben 
történő megjelentetéséről intézkedjen.  
 

Határid ő:  2011. május 27. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS ELLEN ŐRZÉSI BIZOTSÁGA 

 
24/2011. (V.24.) PJEB h a t á r o z a t a 

 
a 2010. május-júniusi esőzések okozta károk helyreállítási munkáiról (utak, hidak, 

csapadékvíz-elvezető árkok) 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Komló, 2010. május-júniusi 
esőzések okozta károk helyreállítási munkái (utak, hidak, csapadékvíz elvezető árkok)” 
tárgyú, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás értékelését és az alábbi 
határozatot hozza. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a FORMATÍV ÚT Kft.-t 
(7300 Komló, Vértanúk u. 48.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a FORMATÍV ÚT Kft.-vel a vállalkozási 
szerződést 3.060.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS ELLEN ŐRZÉSI BIZOTSÁGA 

 
25/2011. (V.24.) PJEB h a t á r o z a t a 

 
a KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-5.3.0/A pályázati rendszerben benyújtott 
„Energiahatékonyság növelése Komló város önkormányzatának intézményeiben” pályázathoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításához 
szükséges ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi műszaki ellenőrzéssel 
foglalkozó cégeket kérje fel ajánlattételre. 

1. AKVILA-S Mérnöki- és Szolgáltató Kft. (7623 Pécs, Ungvár u. 6.) 
2. H-BON Mérnöki Iroda Kft. (7632 Pécs, Víg u. 1/1.) 
3. Amarc Kft. (7624 Pécs, Petőfi u. 29/1.) 

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

Határid ő:  2011. június 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS ELLEN ŐRZÉSI BIZOTSÁGA 

 
26/2011. (V.24.) PJEB h a t á r o z a t a 

 
a KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátásáról 

 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-5.3.0/A pályázati rendszerben benyújtott 
„Energiahatékonyság növelése Komló város önkormányzatának intézményeiben” pályázathoz 
kapcsolódó, a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő projektmenedzsment 
feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi 
felhívást megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel 
ajánlattételre. 

 
1. KAP-Co Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (1151 Budapest, Késmárk u. 5.) 
2. Stratégiai Fejlesztési Központ Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 22. Fsz.4.) 
3. EXPERTUS Mérnöki Iroda Kft. (7300 Komló, Március 15. u. 6.) 

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

Határid ő:  2011. június 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
k.m.f. 

 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. július 11-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 

28/2011. (VII. 11.) PJEB  h a t á r o z a ta 
 

az 500 MFt rulírozó működési hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
értékeléséről 

 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Komló Város Önkormányzata 27/2006. (X.16.) 
Ökr. sz. rendelete I. sz. melléklet IV/A. pont 12. pontban átruházott hatáskörében a 500.000 
eFt működési hitel felvételével összefüggő közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlat tartalmát 
és a bíráló bizottság javaslatát megismerte és ezek alapján az UniCredit Bank  Hungary 
Zrt.-t  hirdeti ki győztesként. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Borbás Sándor s.k. 
címzetes főjegyző        levezető elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. július 25-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

29/2011. (VII. 25.) PJEB  h a t á r o z a ta 
 

„Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben” tárgyú 
közbeszerzési eljárás értékeléséről 

 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság az SZMSZ 1. sz. mellékletének IV/A 12. pontjában 
kapott átruházott döntési hatáskörében megtárgyalta az „Energiahatékonyság növelése Komló 
Város Önkormányzatának intézményeiben” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését és az 
alábbi határozatot hozza. 
 
1. A bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárást minden rész tekintetében eredményesnek 

nyilvánítja. 
 

2. A bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatait a felsorolt indokok miatt érvénytelennek 
nyilvánítja. 

 
I. Ajánlattev ő neve, címe: Gerle Kft. és VITOÉP Kft. közös ajánlattevők, 7300 
Komló, Kossuth Lajos u. 3. 
Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő a GERLE Kft. – VITOÉP Kft. Közös Ajánlattev ők 
Ajánlatát a 13. rész vonatkozásában a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerint 
érvénytelenné nyilvánítja az alábbi indokok miatt: 

1.) A Gerle Kft., mint Közös Ajánlattevő az Ajánlat 21-22.; 26. és 79-84. oldalán csatolt 
iratok alapján nem rendelkezik 2010. január 1-től pénzforgalmi számlával, valamint három 
lezárt üzleti évvel, mely az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) P.1-P.2. 
pontjában a pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimum feltételeként került 
meghatározásra. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján Közös Ajánlattevő ebben az esetben a 
Kbt. 66. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alkalmasságát a működésének időszakáról 
szóló a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult 
igazolni, amelyet Közös Ajánlattevő az Ajánlatban elmulasztott, ezért Ajánlatkérő 2011. 
július 11. napján hiánypótlásra szólította fel e tekintetben (VI/P.2.). 

A Gerle Kft. a hiánypótlás során a 13. rész vonatkozásában nem nyújtotta be nyilatkozatát 
a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről, így Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
alkalmassága az Ajánlatkérő számára nem vált egyértelművé. Ajánlatkérő a fenti 
hiányosság tekintetében a Kbt. 83.§ (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő újabb 
hiánypótlást nem írhatott elő. Ajánlatkérő e körülményekre figyelemmel az Ajánlatot Kbt. 
88. § (1) bekezdés e) pontja szerint a 13. rész-ajánlattételi terület vonatkozásában 
érvénytelenné nyilvánította, mivel az Ajánlatból nem állapítható meg az Ajánlattevő Kbt. 
66. § (2) bekezdése szerinti alkalmassága.  
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2.) Közös Ajánlattevők nem jelöltek meg min. 1 fő MV-ÉP/ÉG kategóriás felelős műszaki 
vezetőt, valamint rendelkezésre állását nem igazolták az ajánlatukban, így az nem felelt 
meg az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (alk. min. köv.) 
M.2/ 13. részre a) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek, mely szerint Közös 
Ajánlattevőknek rendelkezniük kell legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, min. 5 éves 
kivitelezési vagy felújítási munka területén szerzett gyakorlattal rendelkező és a 244/2006. 
(XII. 5.) Korm. rendelet alapján MV-ÉP/ÉG kategóriás felelős műszaki vezetővel. 
Mindezekre figyelemmel az Ajánlatkérő 2011. július 11. napján a Hiánypótlási Felhívás 
VI/P.5. pontjában hiánypótlásra szólította fel Közös Ajánlattevőket a hiányosság 
tekintetben.  

Közös Ajánlattevők hiánypótlási kötelezettségüknek nem tettek eleget, így Ajánlatkérő a 
Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján az elbírálás során kizárólag az eredeti ajánlati példányt 
vehette figyelembe, amely alapján egyértelművé vált Közös Ajánlattevők nem 
rendelkeznek legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, min. 5 éves kivitelezési vagy felújítási 
munka területén szerzett gyakorlattal rendelkező és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
alapján MV-ÉP/ÉG kategóriás felelős műszaki vezetővel, ajánlatuk nem felel meg az 
Ajánlattételi Felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (alk. min. köv.) M.2/ 
13. részre a) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek, így az Ajánlat a 13. rész-
ajánlattételi terület vonatkozásában a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 

3.) Közös Ajánlattevők nem jelöltek meg központi fűtés és csőszerelő szakembert, 
valamint rendelkezésre állását nem igazolták az ajánlatukban, így az nem felelt meg az 
Ajánlattételi Felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (alk. min. köv.) M.2/ 
13. részre b) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek, mely szerint Közös 
Ajánlattevőknek rendelkezniük kell legalább 1 fő központi fűtés és csőszerelő 
végzettséggel vagy csőhálózat szerelő és minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási 
munka területén szerzett központi fűtés és csőszerelő szakemberrel. Mindezekre 
figyelemmel az Ajánlatkérő 2011. július 11. napján a Hiánypótlási Felhívás VI/P.5. 
pontjában hiánypótlásra szólította fel Közös Ajánlattevőket a hiányosság tekintetben. 

Közös Ajánlattevők hiánypótlási kötelezettségüknek nem tettek eleget, így Ajánlatkérő a 
Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján az elbírálás során kizárólag az eredeti ajánlati példányt 
vehette figyelembe, amely alapján egyértelművé vált Közös Ajánlattevők nem 
rendelkeznek 1 fő központi fűtés és csőszerelő végzettséggel vagy csőhálózat szerelő és 
minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási munka területén szerzett központi fűtés és 
csőszerelő szakemberrel, ajánlatuk nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (alk. min. köv.) M.2/ 13. részre b) pontjában előírt 
alkalmassági követelményeknek, így az Ajánlat a 13. rész-ajánlattételi terület 
vonatkozásában a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
 

II. Ajánlattev ő neve, címe: B. G. W. Építőipari és Szolgáltató Kft., 7696 Hidas, Kodály 
Zoltán u. 62. 

 Érvénytelenség indoka: A B. G. W. Építőipari és Szolgáltató Kft. az előírt határidőig 
hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul nem tett eleget, melynek következtében 
Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (7) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevő Ajánlatát az alábbi 
indok miatt a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint a 13. rész-ajánlattételi terület 
vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja: 

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (igazolási mód) P.1. pontjában előírta, hogy 
az Ajánlattevőnek és Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóiknak 
csatolniuk kell „az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi 
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pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlattételi felhívás megjelenésének időpontjánál nem 
régebbi keltezésű nyilatkozatot 2010. január 1.-től a fizetőképesség megítélésére az alábbi 
kötelező tartalommal: 
— Pénzforgalmi jelzőszáma, 
— A számlavezetés kezdete, 
— Számláján 2010. január 1-től az ajánlattételi felhívás feladásának napjáig sorban álló 
tétele volt-e, ha igen, milyen időtartamban.” 

Ajánlattevő az S.K.P. Kft., mint a 13. rész-ajánlattételi területen igénybe vett Kbt. 71. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó pénzintézeti igazolásait az ajánlat 26. oldalán 
csatolt Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban megjelölt pénzforgalmi 
számlák vonatkozásában nem nyújtotta be az Ajánlatában, ezért az Ajánlatkérő 2011. 
július 11. napján hiánypótlásra szólította fel az Ajánlattevőt (XII/P.1.). 

Ajánlattevő e hiányosságra vonatkozóan hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így 
Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján, az elbírálás során kizárólag az eredeti 
ajánlati példányt vette figyelembe, amely alapján Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az 
Ajánlattételi Felhívás III.2.2) (igazolási mód) P.1/ pontjában előírt alkalmassági 
követelménynek, így az Ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint a 13. rész-
ajánlattételi terület vonatkozásában érvénytelen. 

 

III. Ajánlattev ő neve, címe: Bayer-Center Asztalosipari Kft., 1022 Budapest, Aranka u. 
12. 

Érvénytelenség indoka: A Bayer-Center Asztalosipari Kft. az előírt határidőig hiánypótlási 
kötelezettségének maradéktalanul nem tett eleget, melynek következtében Ajánlatkérő a 
Kbt. 83. § (7) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevő Ajánlatát az alábbi indok miatt a Kbt. 
88. § (1) bekezdés e) pontja szerint valamennyi rész-ajánlattételi terület vonatkozásában 
érvénytelenné nyilvánítja: 

Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2/1-12. rész c) pontjában 
előírta, hogy alkalmatlan az Ajánlattevő, és a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója, „ha együttesen nem rendelkeznek: […]legalább 1 fő 
kőműves végzettséggel és minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási munka területén 
szerzett gyakorlattal rendelkező kőműves szakemberrel. Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás 
III.2.3. (igazolási mód) M.2. a) pontjában rögzítette, hogy a szakmai gyakorlat igazolása a 
szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzával történik.  

Ajánlattevő által az Ajánlatában megjelölt kőműves szakember (Sz. A.) szakmai 
önéletrajzát nem nyújtotta be Ajánlatában, ezért az Ajánlatkérő 2011. július 11. napján 
hiánypótlásra szólította fel az Ajánlattevőt (XIV/P.3.). 

Ajánlattevő a hiánypótlásának 6. oldalán benyújtotta Sz. A. kőműves szakember szakmai 
önéletrajzát, azonban az önéletrajzból nem állapítható meg az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. 
(alk. min. köv.) M.2/ 1-12. részre c) pontjában előírt alkalmassági követelmény teljesítése, 
azaz, hogy a szakember rendelkezik minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási munka 
területén szerzett gyakorlattal. Ajánlatkérő a Közbeszerzés Döntőbizottság D.317/8/2011 
iktatószámú határozatára tekintettel újabb hiánypótlást nem rendelhetett el, melynek 
alapján megállapította, hogy az Ajánlat valamennyi rész-ajánlattételi terület 
vonatkozásában a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen, mivel az 
Ajánlattevő nem teljesíti az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2/ 1-12. rész 
c) pontjában előírt alkalmassági követelményt, azaz nem rendelkezik legalább 1 fő 
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kőműves végzettséggel és minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási munka területén 
szerzett gyakorlattal rendelkező kőműves szakemberrel 
 

IV. Ajánlattev ő neve, címe: Alpiel Kft., 8710 Balatonszentgyörgy, Bodon u. 34. 

Érvénytelenség indoka: Az Alpiel Kft. hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig 
nem tett eleget, melynek alapján a Kbt. 83. § (7) bekezdése következtében az Ajánlatkérő 
az Ajánlatát az alábbi indokok alapján a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint 
valamennyi rész-ajánlattételi terület vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Az Ajánlat 38-42. oldalán megjelölt művezető (D. L.) végzettséget igazoló okirata nem 
került benyújtásra, szemben az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (igazolási mód) M.2. 
pontjával, mely a szakemberek igazolásával kapcsolatban a következőket rögzíti: „M.2/ 
[…] A szakemberek bemutatása során csatolandók: 
a) szakmai gyakorlatot igazoló önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával egyszerű 
másolati példányban; 
b) szakemberek végzettséget igazoló okiratok (bizonyítványok) egyszerű másolata […].” 

2.) Ajánlattevő az Ajánlat 44. oldalán, Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében tett 
nyilatkozatát nem részenként külön-külön nyújtotta be, így nem egyértelmű, hogy a 
nyilatkozatban megjelölt munkaterületre minden rész esetében történik-e alvállalkozói 
igénybevétel, mely hiba miatt az Ajánlat nem felel meg a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) 
pontjának.  

Ajánlatkérő az Alpiel Kft.  ajánlatát továbbá a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása okán 
– összhangban a Kbt. 83. § (7) bekezdésében meghatározott feltétellel – az alábbi indok 
alapján a a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja szerinti valamennyi rész-ajánlattételi terület 
vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja, melynek indokai: 

1.) Az Ajánlat 28-34. oldalán megjelölt felelős műszaki vezető (Cs. L.) önéletrajzából (28. 
o.) nem derül ki egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 1-12. 
rész/ a) pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a szakember rendelkezik minimum 5 
éves kivitelezés területén szerzett szakmai gyakorlattal. 

2.) Az Ajánlat 38-42. oldalán megjelölt művezető (D. L.) önéletrajzából (38. o.) nem derül 
ki egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 1-12. rész/ b) 
pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a szakember rendelkezik minimum 3 éves 
kivitelezési vagy felújítási munkák területén szerzett gyakorlattal. 

3.) Az Ajánlat 28-34. oldalán megjelölt felelős műszaki vezető (Cs. L.) felelős műszaki 
vezetői jogosultságát igazoló határozat (33. o.) érvényességi ideje 2011. június 22. napján 
lejárt, így a szakember jogosultsága az ajánlatban nem igazolt, ennek alapján az 
Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 1-12. rész/ a) pontjában előírt feltétel 
teljesítése az Ajánlatban nem igazolt. 

 

V. Ajánlattevő neve, címe: Fehér Ablak Kft., 1016 Budapest, Hegyalja u. 23. 

Érvénytelenség indoka: A Fehér Ablak Kft. hiánypótlási kötelezettségének az előírt 
határidőig nem tett eleget, melynek alapján a Kbt. 83. § (7) bekezdése következtében az 
Ajánlatkérő az Ajánlatát az alábbi indokok alapján a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja 
szerint valamennyi rész-ajánlattételi terület vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Az Ajánlat 65-67. oldalán csatolt referenciaigazolásokból nem derül ki egyértelműen, 
hogy a referenciát az Ajánlattevő teljesítette (a szerződést kötő másik fél kizárólag arról 
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nyilatkozik, hogy a referenciát az Ajánlattevő kérésre állította ki), emiatt az Ajánlattételi 
Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.1/1-12. rész szerinti alkalmassági feltétel teljesítése 
nem igazolt. 

2.) Az Ajánlat 71-85. oldalán megjelölt felelős műszaki vezető (K. M.) önéletrajzából (71-
72. o.) nem derül ki egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 1-
12. rész/ a) pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a szakember rendelkezik 
minimum 5 éves kivitelezés területén szerzett szakmai gyakorlattal. 

3.)  Az Ajánlat 93-99. oldalán megjelölt művezető (Cs. Sz.) önéletrajzából (93. o.) nem 
derül ki egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 1-12. rész/ b) 
pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a szakember rendelkezik minimum 3 éves 
kivitelezési vagy felújítási munkák területén szerzett gyakorlattal. 

4.) Az Ajánlat 87-91. oldalán megjelölt kőműves (E. F.) önéletrajzából (87. o.) nem derül 
ki egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 1-12. rész/ c) 
pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a szakember rendelkezik minimum 3 éves 
kivitelezési vagy felújítási munkák területén szerzett gyakorlattal. 

 

VI. Ajánlattev ő neve, címe: PREMIER Ablakrendszerek Kft., 8095 Pákozd, 
Napraforgó út 1. 

Érvénytelenség indoka: A PREMIER Ablakrendszerek Kft. hiánypótlási 
kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget, melynek alapján a Kbt. 83. § (7) 
bekezdése következtében az Ajánlatkérő az Ajánlatát az alábbi indokok alapján a Kbt. 88. 
§ (1) bekezdés e) pontja szerint valamennyi rész-ajánlattételi terület vonatkozásában 
érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Az Ajánlat 47-49. oldalán csatolt referencia-igazolások tartalmából nem derül ki 
egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.1/13. részben előírt 
alkalmassági feltétel teljesítése, azaz, hogy az Ajánlattevő rendelkezik ajánlattételi felhívás 
feladását megelőző 36 hónapban legalább 1 db, nettó 13.000.000,- HUF összegű fűtési 
rendszer kivitelezése vagy felújítása tárgyú referenciával. 

2.) Ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2/ 13. részben előírt 
alkalmassági feltételek teljesítéséhez az Ajánlatában nem jelölt meg min. 1 fő MV-ÉP/ÉG 
kategóriás felelős műszaki vezetőt és 1 fő központi fűtés és csőszerelőt, valamint 
rendelkezésre állásukat az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (igazolási mód) M.2. a)-d) pontja 
szerinti iratokkal nem igazolta. 

3.) Az Ajánlat 54; 58. és 60. oldalán megjelölt művezető (Sz. K.) önéletrajzából (54. o.) 
nem derül ki egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 1-12. 
rész/ b) pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a szakember rendelkezik minimum 3 
éves kivitelezési vagy felújítási munkák területén szerzett gyakorlattal. 

Ajánlatkérő a PREMIER Ablakrendszerek Kft. ajánlatát továbbá a hiánypótlási 
kötelezettség elmulasztása okán – összhangban a Kbt. 83. § (7) bekezdésében 
meghatározott feltétellel – az alábbi indok alapján a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja 
szerint a 10. rész-ajánlattételi terület vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja: 

Ajánlattevő a 10. rész vonatkozásában nem nyújtotta be Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja 
tekintetében tett nyilatkozatát, szemben az Ajánlattételi Felhívás V.7.6. bekezdésével, mely 
rögzíti: „Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése Kbt. 71. § 
(1) bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben.” 
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VII. Ajánlattev ő neve, címe: P-ENERGY Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft. , 
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 60. 

Érvénytelenség indoka: A P-ENERGY Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft. 
hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget, melynek alapján a Kbt. 
83. § (7) bekezdése következtében az Ajánlatkérő az Ajánlatát az alábbi indokok alapján a 
Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja szerint a 13. rész-ajánlattételi terület vonatkozásában 
érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Ajánlattevő által az ajánlat 23-24., 27-29., és 33. oldalán megjelölt felelős műszaki 
vezető szakember (P. L.) szakmai önéletrajzából (24. o.) nem állapítható meg az 
ajánlattételi felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/13. rész a) 
pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a szakember rendelkezik minimum 5 éves 
kivitelezési vagy felújítási munka területén szerzett gyakorlattal. 

2.) Ajánlattevő által az ajánlat 23., 25., 30., és 34. oldalán megjelölt csőszerelő szakember 
(G. K.) szakmai önéletrajzából (25. o.) nem állapítható meg az ajánlattételi felhívás III.2.3. 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/13. rész b) pontjában előírt alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, azaz, hogy a szakember rendelkezik minimum 3 éves 
kivitelezési vagy felújítási munka területén szerzett gyakorlattal. 

Ajánlatkérő a P-ENERGY Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft. ajánlatát továbbá 
a felvilágosítás adási kötelezettség elmulasztása okán – összhangban a Kbt. 83. § (7) 
bekezdésében meghatározott feltétellel – az alábbi indok alapján a Kbt. 88. § (1) bekezdés 
f) pontja szerint a 13. rész-ajánlattételi terület vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja: 

Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az Ajánlat 23., 25., 30., és 34. oldalán megjelölt csőszerelő 
szakember (G. K.) önéletrajzának vizsgálata során észlelte, hogy a szakember az 
önéletrajzában munkáltatóként nem az Ajánlattevőt határozta meg. Ajánlatkérő a Kbt. 4. § 
2. és 2/D. pontja alapján nem látta egyértelműnek, hogy az Ajánlattevő saját 
munkavállalóját jelölte meg ajánlatában, vagy az alkalmassági feltételt a Kbt. 69. § (8) 
bekezdése szerinti módon, alvállalkozó útján kívánta teljesíteni. Ajánlatkérő az ajánlat 
tartalmának tisztázása érdekében 2011. július 11. napján felvilágosítást kért az 
Ajánlattevőtőt, melyre az Ajánlattevő a határidő lejártáig nem adott választ. 

Ajánlatkérő – tekintettel arra, hogy G.K szakember rendelkezésre állásának módja az 
Ajánlatból nem állapítható meg, így ezen szakembert a bírálat során nem vehette 
figyelembe – az Ajánlatot a 13. rész-ajánlattételi terület vonatkozásában a Kbt. 88. § (1) 
bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné nyilvánította, mivel az Ajánlattevő az 
ajánlatának tartalma alapján nem teljesíti az Ajánlati Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) 
M.2/13. rész b) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményt, azaz nem 
rendelkezik legalább „1 fő központi fűtés és csőszerelő végzettséggel vagy csőhálózat 
szerelő és minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási munka területén szerzett központi 
fűtés és csőszerelő szakemberrel.” 

Ajánlatkérő – tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő a Kbt. 86. § szerinti indoklási 
kötelezettségének nem tett eleget – a P-ENERGY Épületgépészeti Tervező és Kivitelező 
Kft. ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja szerint a 13. rész-ajánlattételi terület 
vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja, mivel az ajánlat tartalmából nem állapítható 
meg az ajánlati ár megalapozottsága.  
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VIII. Ajánlattev ő neve, címe: ALP-FAVILL’96 Építőipari és Szolgáltató Kft., 6724 
Szeged, Kenyérgyári út 4. 

Érvénytelenség indoka: Az ALP-FAVILL’96 Épít őipari és Szolgáltató Kft. hiánypótlási 
kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget, melynek alapján a Kbt. 83. § (7) 
bekezdése következtében az Ajánlatkérő az Ajánlatát az alábbi indokok alapján a Kbt. 88. 
§ (1) bekezdés e) pontja szerint valamennyi rész-ajánlattételi terület vonatkozásában 
érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Ajánlattevő által az ajánlat 61., 73., 78. és 83. oldalán megjelölt vízvezeték és központi 
fűtés szerelő szakember (K. R.) szakmai önéletrajzából (73. o.) nem állapítható meg az 
ajánlattételi felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/13. rész b) 
pontjában előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés, azaz, hogy a szakember 
rendelkezik minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási munka területén szerzett 
gyakorlattal. 
2.) Ajánlattevő által az ajánlat 61-65., 74. és 79. oldalán megjelölt felelős műszaki vezető 
szakember (M. Cs.) szakmai önéletrajzából (62. o.) nem állapítható meg az ajánlattételi 
felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/1-12. rész a) pontjában előírt 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés, azaz, hogy a szakember rendelkezik 
minimum 5 éves kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlattal. 

3.) Ajánlattevő által az ajánlat 61., 66., 75. és 80. oldalán megjelölt magasépítő technikus 
szakember (M. T.) szakmai önéletrajzából (66. o.) nem állapítható meg az ajánlattételi 
felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/1-12. rész b) pontjában előírt 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés, azaz, hogy a szakember rendelkezik 
minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási munka területén szerzett gyakorlattal. 

4.) Ajánlattevő által az ajánlat 61., 67., 76. és 81. oldalán megjelölt kőműves szakember 
(K. D.) szakmai önéletrajzából (67. o.) nem állapítható meg az ajánlattételi felhívás III.2.3. 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/1-12. rész c) pontjában előírt alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, azaz, hogy a szakember rendelkezik minimum 3 éves 
kivitelezési vagy felújítási munka területén szerzett gyakorlattal. 
5.) Ajánlattevő által az ajánlat 61., 68-72., 77. és 82. oldalán megjelölt felelős műszaki 
vezető szakember (P. L.) szakmai önéletrajzából (68-72. o.) nem állapítható meg az 
ajánlattételi felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/13. rész a) 
pontjában előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés, azaz, hogy a szakember 
rendelkezik minimum 5 éves kivitelezési vagy felújítási munka területén szerzett 
gyakorlattal. 

6.) Az Ajánlat 57. oldalán csatolt referenciaigazolásban a referencia tárgyaként nyílászáró 
beépítés, homlokzati szigetelés, lapostető szigetelés, alsófödém szigetelés, valamint 
fűtéskorszerűsítés került meghatározásra, melyből nem derül ki egyértelműen az Ajánlati 
Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.1./13. pontjának teljesítése, azaz, hogy Ajánlattevő 
rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen  legalább 1 db, 
nettó 13.000.000,- (tizenhárommillió) HUF összegű fűtési rendszer kivitelezése vagy 
felújítása tárgyú referenciával. 

Ajánlatkérő az ALP-FAVILL’96 Épít őipari és Szolgáltató Kft. ajánlatát továbbá a 
hiánypótlási kötelezettség elmulasztása okán – összhangban a Kbt. 83. § (7) bekezdésében 
meghatározott feltétellel – az alábbi indokok alapján a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja 
szerint valamennyi rész-ajánlattételi terület vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Az ajánlat 22. oldalán csatolt Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat nem 
került aláírásra az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, vagy szabályszerűen meghatalmazott 
képviselője által, mely hiányosság miatt az Ajánlat nem felel meg a Kbt. 70/A § (1) 
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bekezdés e) pontjának, mely rögzíti, hogy: „Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő 
vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által 
készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a 
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.” 

2.) Az ajánlat 61. oldalán csatolt Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat nem 
kerül aláírásra az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, vagy szabályszerűen meghatalmazott 
képviselője által, mely hiányosság miatt az Ajánlat nem felel meg a Kbt. 70/A § (1) 
bekezdés e) pontjának, mely rögzíti, hogy: „Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő 
vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által 
készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a 
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.” 

3.) Ajánlattevő által az ajánlat 61., 68-72., 77. és 82. oldalán megjelölt felelős műszaki 
vezető szakember (P. L.) szakmai önéletrajza (70-72. o.) nem került aláírásra a szakember 
részéről, szemben az ajánlattételi felhívás III.2.3. (igazolási mód) M.2. pontjában 
meghatározott formai feltétellel, miszerint „A szakemberek bemutatása során csatolandók: 
a) szakmai gyakorlatot igazoló önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával egyszerű 
másolati példányban […] 

 

IX. Ajánlattev ő neve, címe: STRABAG-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő 
Kft. ,1113 Budapest, Daróci u. 30. 

Érvénytelenség indoka: A STRABAG-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. 
hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget, melynek alapján a Kbt. 
83. § (7) bekezdése következtében az Ajánlatkérő az Ajánlatát az alábbi indokok alapján a 
Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja szerint valamennyi rész-ajánlattételi terület 
vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Az Ajánlat 113-116. oldalán csatolt referenciaigazolásokból – tekintettel arra, hogy az 
igazolásokban nem szerepel minden kétséget kizáróan, hogy a referencia munka tárgya 
homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere is volt – nem állapítható meg egyértelműen az 
Ajánlattételi felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.1/1.-12. rész pontjában előírt alkalmassági 
feltétel teljesítése, azaz, hogy az Ajánlattevő rendelkezik „az ajánlattételi felhívás 
feladását megelőző 36 hónapos időszakban: legalább 1 db, nettó 20.000.000,- (húszmillió) 
HUF összegű olyan épület felújítás vagy új kivitelezése tárgyú referenciával, amely 
homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét magában foglal.”. 

2.) Az Ajánlat 117., 126., 138. és 144. oldalán megjelölt kőműves szakember (B. G.) 
szakmai önéletrajzából (126. o.) nem derül ki egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás 
III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 1-12. rész/ c) pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a 
szakember rendelkezik minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási munkák területén 
szerzett gyakorlattal. 

3.) Ajánlattevő által az Ajánlat 141. oldalán csatolt központi fűtés- és csőszerelő 
szakember (W. J.) végzettséget igazoló okiratának másolata nem olvasható formában 
került benyújtásra, melynek alapján az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 
13. rész b) pontjának teljesítése – azaz, hogy a szakember „fűtés és 
csőszerelő” végzettséggel rendelkezik – az Ajánlatban nem igazolt. 

Ajánlatkérő a STRABAG-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. ajánlatát 
továbbá a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása okán – összhangban a Kbt. 83. § (7) 
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bekezdésében meghatározott feltétellel – az alábbi indokok alapján a Kbt. 88. § (1) 
bekezdés f) pontja szerint valamennyi rész-ajánlattételi terület vonatkozásában 
érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Ajánlattevő által az Ajánlat 22-23. oldalán benyújtott pénzintézeti igazolásban sorban 
állás vizsgált időszakának kezdőpontja (2011. január 1.) nem felel meg az Ajánlattételi 
Felhívás III.2.2. P.1. pontjában meghatározott tartalmi feltételnek, miszerint: 
„Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
P.1/ az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi 
számlájáról szóló, az ajánlattételi felhívás megjelenésének időpontjánál nem régebbi 
keltezésű nyilatkozat 2010. január 1.-től a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező 
tartalommal: 
— Pénzforgalmi jelzőszáma, 
— A számlavezetés kezdete, 
— Számláján 2010. január 1-től az ajánlattételi felhívás feladásának napjáig sorban álló 
tétele volt-e, ha igen, milyen időtartamban.” 

2.) Ajánlattevő a 2009-2010. évi beszámolóit nem a számviteli törvény szerinti formában, 
a gazdálkodó szervezetnél képviseletre jogosult személy által aláírva nyújtotta be az 
Ajánlatában.  

3.) Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében tett nyilatkozatát 
részenként külön nem nyújtotta be az Ajánlatában, szemben az Ajánlattételi Felhívás 
V.7.6. bekezdésével, mely rögzíti: „Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. 
§ (2) bekezdése Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben.” 

4.) Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében tett nyilatkozatát 
részenként külön nem nyújtotta be az Ajánlatában, szemben az Ajánlattételi Felhívás 
V.7.6. bekezdésével, mely rögzíti: „Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. 
§ (2) bekezdése Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben.” 

5.) Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében tett nyilatkozatát nem 
nyújtotta be az Ajánlatában, szemben az Ajánlattételi Felhívás V.7.6. bekezdésével, mely 
rögzíti: „Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése Kbt. 71. § 
(1) bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben.” 

6.) Ajánlattevő nem nyújtotta be a Meggyesi Kft., mint Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja 
szerinti alvállalkozó ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, 
szemben az Ajánlattételi Felhívás V.7.5. bekezdésével, mely rögzíti,hogy:  
„Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, 
valamint az erőforrást nyújtó szervezetek, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti alvállalkozók esetében az alábbi iratokat:  
- az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat. Amennyiben a 
cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a 
vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata is csatolandó;[…]” 

7.) Ajánlattevő nem nyújtotta be az S. K. P. Kft., mint Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja 
szerinti alvállalkozó ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, 
szemben az Ajánlattételi Felhívás V.7.5. bekezdésével, mely rögzíti,hogy:  
„Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, 
valamint az erőforrást nyújtó szervezetek, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti alvállalkozók esetében az alábbi iratokat:  
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- az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat. Amennyiben a 
cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a 
vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata is csatolandó;[…]” 

 

X. Ajánlattevő neve, címe: S ÉS P 2004 Építőipari Kft. , 7636 Pécs, Kerülő utca 5. 

Érvénytelenség indoka: Az S ÉS P 2004 Építőipari Kft.  hiánypótlási kötelezettségének az 
előírt határidőig nem tett eleget, melynek alapján a Kbt. 83. § (7) bekezdése következtében 
az Ajánlatkérő az Ajánlatát az alábbi indokok alapján a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja 
szerint valamennyi rész-ajánlattételi terület vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Az Ajánlat 41-42., 48. és 53. oldalán megjelölt felelős műszaki vezető szakember (B. 
L.) szakmai önéletrajzából (41. o.) nem derül ki egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás 
III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 1-12. rész/ a) pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a 
szakember rendelkezik minimum 5 éves kivitelezés területén szerzett szakmai gyakorlattal. 

2.) Az Ajánlat 43., 49. és 54. oldalán megjelölt művezető (S. J.) szakmai önéletrajzából 
(43. o.) nem derül ki egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 
1-12. rész/ b) pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a szakember rendelkezik 
minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási munkák területén szerzett gyakorlattal. 

3.) Az Ajánlat 44., 50. és 55. oldalán megjelölt kőműves szakember (B. I.) szakmai 
önéletrajzából (44. o.) nem derül ki egyértelműen az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. 
min. köv.) M.2./ 1-12. rész/ c) pontjában előírt feltétel teljesítése, azaz, hogy a szakember 
rendelkezik minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási munkák területén szerzett 
gyakorlattal. 

4.) Az Ajánlat 40.., 47., 52. és 57. oldalán megjelölt központi fűtés és csőszerelő 
szakember (O. J.) szakmai önéletrajzából (47. o.) nem derül ki egyértelműen az 
Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. min. köv.) M.2./ 13. rész/ b) pontjában előírt feltétel 
teljesítése, azaz, hogy a szakember rendelkezik minimum 3 éves kivitelezési vagy felújítási 
munkák területén szerzett gyakorlattal. 
 

XI. Ajánlattev ő neve, címe: Komlói Fűtőerőmű Zrt. , 7300 Komló, Bem u. 24. 

Érvénytelenség indoka: A Komlói Fűtőerőmű Zrt.  hiánypótlási kötelezettségének az 
előírt határidőig nem tett eleget, melynek alapján a Kbt. 83. § (7) bekezdése következtében 
az Ajánlatkérő az Ajánlatát az alábbi indokok alapján a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja 
szerint valamennyi rész-ajánlattételi terület vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Az Ajánlat 38. oldalán csatolt referenciaigazolásból nem derül ki, hogy a referencia 
munka tartalmazott homlokzati hőszigetelést, így az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. 
min. köv.) M.1/1-12. rész pontokban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény 
teljesítése az ajánlatban nem igazolt. 

2.) Ajánlattevő az Ajánlatában nem jelölt meg min. 1 fő MV-ÉP/A kategóriás felelős 
műszaki vezetőt, 1 fő művezetőt és 1 fő kőművest, valamint rendelkezésre állásukat az 
Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (igazolási mód) M.2. a)-d) pontja szerinti iratokkal nem 
igazolta, melynek alapján az Ajánlattevő nem teljesíti az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. 
min. köv.) M.2/ 1-12. rész a)-c) pontjában meghatározott alkalmassági 
minimumkövetelményt. 
3.) Ajánlattevő az Ajánlatában nem jelölt meg min. 1 fő MV-ÉP/ÉG kategóriás felelős 
műszaki vezetőt és 1 fő központi fűtés és csőszerelőt, valamint rendelkezésre állásukat az 
Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (igazolási mód) M.2. a)-d) pontja szerinti iratokkal nem 
igazolta, melynek alapján az Ajánlattevő nem teljesíti az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. (alk. 
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min. köv.) M.2/ 13. rész a)-b) pontjában meghatározott alkalmassági 
minimumkövetelményt. 

Ajánlatkérő a Komlói Fűtőerőmű Zrt.  ajánlatát továbbá a hiánypótlási kötelezettség 
elmulasztása okán – összhangban a Kbt. 83. § (7) bekezdésében meghatározott feltétellel – 
az alábbi indokok alapján a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint valamennyi rész-
ajánlattételi terület vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja: 

1.) Az Ajánlat 21-24. oldalán csatolt pénzintézeti igazolások kiállítási dátuma (2011/05/16, 
2011/05/17) nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás III.2.2. (igazolási mód) P.1. pontjában 
előírt formai feltételnek, mely rögzíti: 
„Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
P.1/ a pénzintézeti igazolás  az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, 
valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlattételi felhívás megjelenésének 
időpontjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat 2010. január 1.-től a fizetőképesség 
megítélésére az alábbi kötelező tartalommal: 
— Pénzforgalmi jelzőszáma, 
— A számlavezetés kezdete, 
— Számláján 2010. január 1-től az ajánlattételi felhívás feladásának napjáig sorban álló 
tétele volt-e, ha igen, milyen időtartamban.  

2.) Ajánlattevő a cégkivonatának 32/9. hivatkozási számán szereplő pénzforgalmi számlák 
vonatkozásában nem csatolt pénzintézeti igazolást nem nyújtotta be az Ajánlatában, 
szemben az Ajánlattételi Felhívás III.2.2. (igazolási mód) P.1. pontjával, mely rögzíti: 
„Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
P.1/ a pénzintézeti igazolás  az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, 
valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlattételi felhívás megjelenésének 
időpontjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat 2010. január 1.-től a fizetőképesség 
megítélésére az alábbi kötelező tartalommal: 
— Pénzforgalmi jelzőszáma, 
— A számlavezetés kezdete, 
— Számláján 2010. január 1-től az ajánlattételi felhívás feladásának napjáig sorban álló 
tétele volt-e, ha igen, milyen időtartamban.  

3.) Az Ajánlat 38. oldalán csatolt referenciaigazolásban a szerződést kötő másik fél által a 
teljesítés helye nem került meghatározásra, szemben az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. 
(igazolási mód) M.1. pontjában előírt tartalmi feltétellel, miszerint: 
„Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: 
M.1./1.-13. részre az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb 
munkáit ismertető, a Kbt. 68 § (2) bekezdés szerint kiállított referencia-igazolás, amelynek 
tartalmaznia kell:  
a) kivitelezési munka tárgyát, 
b) az ellenszolgáltatás összegét, 
c) a teljesítés idejét és helyét, 
d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e, illetve 
e) az előírt alkalmassági feltételt igazoló egyéb információkat.” 

4.) Ajánlattevő nem nyújtotta be Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja tekintetében tett 
nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek ismertetéséről, szemben a 
Dokumentáció 8.4. bekezdésével (Iratjegyzék). 

5.) Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében tett nyilatkozatát 
részenként külön nem nyújtotta be az Ajánlatában, szemben az Ajánlattételi Felhívás 
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V.7.6. bekezdésével, mely rögzíti: „Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. 
§ (2) bekezdése Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben.” 

6.) Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében tett nyilatkozatát 
részenként külön nem nyújtotta be az Ajánlatában, szemben az Ajánlattételi Felhívás 
V.7.6. bekezdésével, mely rögzíti: „Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. 
§ (2) bekezdése Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben.” 

7.) Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében tett nyilatkozatát 
részenként külön nem nyújtotta be az Ajánlatában, szemben az Ajánlattételi Felhívás 
V.7.6. bekezdésével, mely rögzíti: „Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. 
§ (2) bekezdése Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben.” 

8.) Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében tett nyilatkozatát nem 
nyújtotta be az Ajánlatában, szemben az Ajánlattételi Felhívás V.7.6. bekezdésével, mely 
rögzíti: „Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése Kbt. 71. § 
(1) bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben.” 

 
3. A bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárás egyes részei tekintetében az alábbi 

ajánlattevőket hirdeti ki az eljárás nyerteseként, illetve a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőként 

1. rész: Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7300 Komló, 48-as tér 7.) 
Energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft. , 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 25.045.606,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 25.989.367,- HUF 
 
2. rész: Felsőszilvási Óvoda (7300 Komló, Május 1. utca 13.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft. , 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 18.095.716,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: EVO-KOMPLEX 
Épületszigetelő és Kivitelező Kft., 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 21.100.130,- HUF 
 
3. rész: Szilvási Óvoda (7300 Komló, Függetlenség u. 30.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft. , 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 12.055.811,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 15.757.938,- HUF 
 



 13 

4. rész: Körtvélyesi Óvoda (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattev ők 7300 
Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 12.731.135,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, 
Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 13.909.677,- HUF 
 
5. rész: Sallai utcai Óvoda (7300 Komló, Sallai u. 1.)  Energia megtakarítást eredményező 
felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft. , 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 10.788.119,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 11.001.216,- HUF 
 
6. rész: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (7300 Komló, Városház 
tér 1.) Energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, 
hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattev ők 7300 
Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 40.103.563,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: Zalai Általános Építési 
Vállalkozó Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 40.227.304,- HUF 
 
 
7. rész: Városi Sportcsarnok (7300 Komló, Eszperantó tér 1.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft. , 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 35.973.301,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 36.860.781,- HUF 
 
8. rész: KBSK főépület (7300 Komló, Pécsi út 44.) Energia megtakarítást eredményező 
felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft. , 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 15.705.913,- HUF 
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Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 17.338.747,- HUF 
 
9. rész: Mecsekjánosi Óvoda (7300 Komló, Iskola u. 39.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft. , 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 3.163.613,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 4.208.237,- HUF 
 
 
10. rész: Hunyadi utcai Óvoda (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft. , 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 7.086.990,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 7.588.506,- HUF 
 
11. rész: Gesztenyési Óvoda (7300 Komló, Rózsa u. 9.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattev ők 7300 
Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 4.417.136,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, 
Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 4.760.153,- HUF 
 
 
12. rész: Szent Borbála Otthon Liliom és Sallai utcai telephelye (7300 Komló, Liliom u. 9. 
és Sallai u. 32.) Energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, 
hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattev ők 7300 
Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 34.200.677,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, 
Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 34.950.195,- HUF 
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13. rész: Az 1-12 részekben szereplő intézmények tekintetében a fűtési rendszer 
racionalizálása (fűtőtestek szerelvényeinek cseréje, nyomáskülönbség és elektronikus 
szabályzók, légtelenítők, tágulási tartályok, keringtető szivattyúk, kazánok és egyéb 
szerelvények beépítése) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: NOVOTERM-96. Kft. , 1188 Budapest, Címer u. 10. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 17.309.946,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, 
Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 21.526.820,- HUF 
 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási 
szerződés megkötésére. 
 

Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:   Polics József  polgármester 

 
 

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. július 28-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
30/2011. (VII. 28.) PJEB  h a t á r o z a ta 

 
„Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben” 
pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri, illetve projektmenedzsment feladatok 

ellátására irányuló beszerzési eljárások értékelése 
 

 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a KEOP-5.3.0/A pályázati rendszerben benyújtott 
„Energiahatékonyság növelési Komló város önkormányzatának intézményeiben” pályázathoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri, illetve projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló 
beszerzési eljárások értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság mindkét beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítja. 
 
1. A bizottság „A KEOP-5.3.0/A pályázati rendszerben benyújtott „Energiahatékonyság 

növelése Komló város önkormányzatának intézményeiben” pályázatoz kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban kiírt, a közbeszerzési törvény szerinti 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tekintetében az AMARC Kft-t  (7624 Pécs, 
Petőfi u. 29/1.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést az AMARC 
 Kft-vel 3.750.000,-Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
2. A bizottság „A KEOP-5.3.0/A pályázati rendszerben benyújtott „Energiahatékonyság 

növelése Komló város önkormányzatának intézményeiben” pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátása” tárgyban kiírt, a közbeszerzési törvény 
szerinti értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tekintetében az EXPERTUS Kft-t  
(7300 Komló, Március 15. u. 6.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést az 
 EXPERTUS Kft-vel 4.400.000,-Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József polgármester 

 
k.m.f. 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. augusztus 1-jei rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
31/2011. (VIII. 1.) PJEB  h a t á r o z a ta 

 
„Komló 2010. május-júniusi esőzések okozta földcsuszamlások helyreállítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás értékeléséről 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság az SZMSZ 1. sz. mellékletének IV/A 12. pontjában 
kapott átruházott döntési hatáskörében megtárgyalta a „Komló, 2010. május-júniusi esőzések 
okozta földcsuszamlások helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését és az alábbi 
határozatot hozza. 
 
1. A bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
2. A bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát a felsorolt indokok miatt érvénytelennek 

nyilvánítja. 
 

Ajánlattevő neve, címe: „BOTOND” Bányászati, Környezetvédelmi, Építési és 
Szolgáltató Kft. (7673 Kővágószőlős, 0222/41 hrsz) 

Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő a „BOTOND” Bányászati, Környezetvédelmi, 
Építési és Szolgáltató Kft. Ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint 
érvénytelenné nyilvánítja az alábbi indokok miatt: 

Ajánlatkérő az ajánlat átvizsgálása után hiánypótlásra szólította fel az ajánlattevőt. A 
hiánypótlási felhívás HP.4/ ponta szerint „Az ajánlatban szereplő cégkivonat nem felel 
meg az Ajánlattételi Felhívás y) rész 4. pontjának 1. francia bekezdésében foglaltaknak.” 
Ajánlattevő nem megfelelően pótolta a fenti hiányosságot, ezért a Kbt. 88. § (1) bekezdés 
f) pontja szerint az ajánlat „egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek” 

 
3. A bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 

megajánló VITOÉP Kft.-t (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a VITOÉP Kft.-vel a vállalkozási 
szerződést 16.545.000,- Ft+ÁFA összeggel megkösse. 
 

Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:   Polics József  polgármester 

 
k.m.f. 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. szeptember 8-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

32/2011. (IX. 8.) PJEB  h a t á r o z a ta 
 

az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a képviselő-testület 148/2010. (X.28.) számú 
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat IV.2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervének 
módosítását, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja.  
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a Kbt. 5. § (2) bekezdése alapján a 2011. évi módosított 
közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről intézkedjen.  

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

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       Borbás Sándor s.k. 
címzetes főjegyző       levezető elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. szeptember 8-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

33/2011. (IX. 8.) PJEB  h a t á r o z a ta 
 

az önkormányzati intézmények villamos energia beszerzéséről 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „Villamos energia beszerzés Komló Város 
Önkormányzata és intézményei számára” tárgyú, a közösségi értékhatárt elérő értékű 
nyílt közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlati felhívást megvitatta, és 
azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott 
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-t értesítse az ajánlati felhívás jóváhagyásáról, és 
kérje az ajánlati felhívásnak a közzétételét.  

 
Határid ő:  2011. szeptember 9. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Borbás Sándor s.k. 
címzetes főjegyző        levezető elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. szeptember 8-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
34/2011. (IX. 8.) PJEB  h a t á r o z a ta 

 
Komló Város Önkormányzat közvilágítás fejlesztéséről 

 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „Komló Város Önkormányzat közvilágítás 
korszerűsítése” tárgyú hirdetmény közzététele nélkül indított általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 

1. A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
 tárgyi közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

 
1. Maxi Lighting Kft. (7300 Komló, Tompa M. u. 15.) 
2. E-OS Innovatív Energetikai Zrt. (1011 Budapest, Szilágy Dezső tér 1. 1/6.) 
3. WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. (7627 Pécs, Pósa 

L. u. 15.) 
4. Green Public Lighting Zrt. (1221 Budapest, Gyár utca 16.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az Ajánlattételi Felhívásnak, illetve Ajánlatkérési 
Dokumentációnak a fenti cégek részére történő megküldéséről intézkedjen.  

 
Határid ő:  2011. szeptember 13. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
2. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javasolja a képviselő-testületnek és felkéri a 

polgármestert, hogy amennyiben a jövőben ismételten sor kerül lámpatestek cseréjére, 
vagy azt célzó pályázat előkészítésére, úgy a pályázat, vagy a fejlesztés 
előkészítésének együtt kell járnia a jelen fejlesztésből kimaradó lámpatestek tételes 
felülvizsgálatával és a fejlesztés keretében sort kell keríteni a hiányzó lámpatestek 
kihelyezésére is. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
 

k.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Borbás Sándor s.k. 
címzetes főjegyző        levezető elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. szeptember 20-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

35/2011. (IX. 20.) PJEB  h a t á r o z a ta 
 

a KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásról 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 számú, 
„Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben” 
pályázathoz kapcsolódó, a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő 
könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításához szükséges 
ajánlattételi felhívást megvitatta és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi könyvvizsgáló cégeket kérje 
fel ajánlattételre. 
 

1. Czukor Antalné e.v. (7625 Pécs, Böckh János u. 24.) 
2. CLIENS Kft Buzás Gábor (7623 Pécs, RÉ t u. 15.) 
3. MUSITZ Kft. Musitz László (7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 24.) 
4. AD-MŰ Kft. Orbán Irén (2481 Velence, Tulipán u. 35/.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. szeptember 20-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
36/2011. (IX. 20.) PJEB  h a t á r o z a ta 

 
a „Közvilágítás korszerűsítése” tárgyú 34/2011. (IX.8.) PJEB számú bizottsági határozat 

módosításáról 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság a „Komló Város Önkormányzat közvilágítás 
korszerűsítése” tárgyban meghozott 34/2011. (IX.8.) PJEB számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. A bizottság a fenti tárgyú hirdetmény közzététele nélkül indított általános egyszerű 

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 
tárgyi közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

 
1. Maxi Lighting Kft. (7300 Komló, Tompa u. 15.) 
2. E-OS Innovatív Energetikai Zrt. (1011 Budapest, Szilágy D. tér 1. I/6.) 
3. WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. (7627 Pécs, Pósa L. 

u. 15.) 
4. Green Public Lighting Zrt. (1221 Budapest, Gyár utca 16.) 
5. ÉTER-1 Kft. (1093 Budapest, Kö9zraktár u. 28. fsz. 3.) 
6. Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. (87500 Pápa, Szent 

I. út 9.) 
 A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak, illetve ajánlatkérési 

dokumentációnak a fenti cégek részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 
 Határidő: 2011. szeptember 21. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
2. A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek és felkéri a 

polgármestert, hogy amennyiben a jövőben ismételten sor kerül lámpatestek cseréjére, 
vagy azt célzó pályázat előkészítésére, úgy a pályázat, vagy a fejlesztés 
előkészítésének együtt kell járnia a jelen fejlesztésből kimaradó lámpatestek tételes 
felülvizsgálatával és a fejlesztés keretében sort kell keríteni a hiányzó lámpatestek 
kihelyezésére is. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József polgármester 
 

k.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
 

37/2011. (IX. 27.) PJEB  h a t á r o z a ta 
 

a tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről 
 

 
A pénzügyi bizottság javasolja a polgármesternek, hogy kezdeményezze a Városgondnokság 
intézménynél, intézkedjenek a 60, illetve a 90 napon túli adósságállomány átütemezéséről. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       Kupásné Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
 

38/2011. (IX. 27.) PJEB  h a t á r o z a ta 
 
 

a KEOP-5.3.0/A. pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásáról 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 számú, 
„Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben” 
pályázathoz kapcsolódó, a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő 
könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az AD-MŰ Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft.-t (1092 Budapest, Ferenc körút 2-4.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy az AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó 
Kft.-vel a vállalkozási szerződést 1.900.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       Kupásné Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. szeptember 29-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

39/2011. (IX. 29.) PJEB  h a t á r o z a ta 
 
 

KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó kivitelezési pótmunkák elvégzéséről 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság az „Energiahatékonyság növelési Komló város 
önkormányzatának intézményeiben” tárgyú építési beruházás megvalósításához kapcsolódó 
kivitelezési pótmunkák elvégzésére vonatkozó előterjesztést megvitatta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság 

• a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (Komló, Városház tér 1.) 
• a Szent Borbála Otthon Liliom és Sallai utcai telephelye (Komló, Liliom u. 9. és Sallai 

u. 32.) 
• a Városi Sportcsarnok (Komló, Eszperantó tér 1.) 
• a KBSK főépület (Komló, Pécsi út 51.), valamint 
• az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Komló, 48-as tér 7.) 

 
helyszíneken szükséges kivitelezési pótmunkák megvalósításával kapcsolatos, a Kbt. 252. § 
(1) bekezdés e./ pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges ajánlattételi felhívásokat a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak az ajánlattételre felkért 
cégek részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2011. október 3. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       Kupásné Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. október 18-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

40/2011. (X.18.) PJEB h a t á r o z a t a 
 
 

„Komló Város Önkormányzat közvilágítás korszerűsítése” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményhirdetéséről 

 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Komló Város Önkormányzat 
közvilágítás korszerűsítése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás értékelését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a GREP Zrt-t (8244 
Dörgicse, külterület 031/59 hrsz) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a GREP Zrt-vel a vállalkozási szerződést 
74.460.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
Határid ő: 2011. október 28. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       Kupásné Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. október 18-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

41/2011. (X.18.) PJEB h a t á r o z a t a 
 
 

a KEOP-7.1.0 szennyvízelvezetési és tisztítási pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések 
lebonyolításáról 

 
 

a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság a KEOP-7.1.0/11 pályázati rendszerben benyújtott 
„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése” pályázat előkészítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására 
vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési 
szakembereket kérje fel ajánlattételre: 
 

a) Mihálovics Gábor egyéni vállalkozó (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
b) Vianex Kft. – ifj. Vilyevacz József (7627 Pécs, Diós dűlő u. 5/2.C. ép. II.em.8.) 
c) Köz Plusz P Kft. – Szabó-Gothard Máté (7121 Szálka, Napfény u. 18.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti közbeszerzési 
szakemberek részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       Kupásné Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. október 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

44/2011. (X.25.) PJEB h a t á r o z a t 
 
 

a KEOP-7.1.0 szennyvíz elvezetési és tisztítási pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések 
lebonyolításáról 

 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-7.1.0/11 pályázati rendszerben benyújtott 
„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése” pályázat előkészítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására 
vonatkozó beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza.  
 

A bizottság a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A bizottság a tárgyban szereplő beszerzési eljárás tekintetében Mihalovics Gábor 
közbeszerzési tanácsadót (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést Mihalovics 
Gábor közbeszerzési tanácsadóval 3.100.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

 Határid ő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József polgármester 

 
k.m.f. 

 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Borbás Sándor s.k. 
címzetes főjegyző        levezető elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. november 9-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

45/2011. (XI.9.) PJEB sz. h a t á r o z a t 
 
 

a  „Villamos energia beszerzés Komló Város Önkormányzata és intézményei számára” 
megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás értékeléséről 

 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a 23341/2011 iktatószámon meghirdetett, „Villamos 
energia beszerzés Komló Város Önkormányzata és intézményei számára” megnevezésű nyílt 
közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza.  
 

A bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A bizottság a tárgyban szereplő közbeszerzési eljárás tekintetében az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt.-t (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat döntéséről a közbeszerzési 
eljárással megbízott Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-t tájékoztassa, s egyben kérje 
az eredményhirdetési eljárás lebonyolítását (a mellékelt „Összegezés az ajánlatok 
elbírálásáról” című dokumentum alapján). 

 Határid ő: 2011. november 10. (tájékoztatás az önkormányzat döntéséről) 
2011. november 14. (eredményhirdetés) 

 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

A bizottság felhatalmazza a közbeszerzési eljárással érintett fogyasztási helyek 
tekintetében a szerződéskötésre jogosult képviselőket, hogy a villamos energia 
beszerzésére vonatkozó szerződéseket 2012.01.01. 0.00 CET – 2013.12.31. 24.00 CET 
időszakra vonatkozóan kössék meg. 

 Határid ő: 2011. november 24. 
Felelősek: a közbeszerzési eljárásban szereplő fogyasztási helyekre  
  vonatkozóan szerződéskötésre jogosultak 

 
k.m.f. 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.       Kupásné Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. november 9-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

 
46/2011. (XI.9.) PJEB sz. h a t á r o z a t 

 
a KEOP-7.1.0/11-2011-0014számú „Komló város ellátatlan területeinek 

szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű pályázat 
előkészítéséhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására, valamint a 
tanulmányok elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására 

 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-7.1.0/11-2011-0014 számú, „Komló város 
ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” 
megnevezésű pályázat előkészítéséhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására, 
valamint a tanulmányok elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat a fenti feladatok ellátására 
vonatkozóan az alábbi cégeket kérje fel ajánlattételre. 
 

a) MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 
b) Agroverde Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila u. 70.) 
c) VisualCom Kft. (7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 12.) 
 

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

Határid ő:  2011. november 11. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
k.m.f. 

 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       Kupásné Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. november 9-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

47/2011. (XI.9.) PJEB sz. h a t á r o z a t 
 

a KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” megnevezésű pályázati konstrukció keretében 

benyújtani kívánt, a polgármesteri hivatalban megvalósítandó projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 

 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú, „Helyi hő, hűtési 
és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” megnevezésű pályázati 
konstrukció keretében benyújtani kívánt, a Polgármesteri Hivatalban megvalósítandó 
projekthez kapcsolódó hirdetmény közzététele nélkül indított általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat a fenti közbeszerzési eljárás 
keretében az alábbi cégeket kérje fel ajánlattételre. 
 

1) ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. (1215 Budapest, Ady Endre út 57.) 
2) RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) 
3) QUALIKO Bt. (1183 Budapest, Szarvascsárda tér 2.) 
 

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

Határid ő:  2011. november 9. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       Kupásné Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. november 17-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

48/2011. (XI.17.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a Gorkij u. 2. sz. alatti épület lépcsőház orsóterében létesítendő lift teljes körű 
kivitelezésére, valamint a lift megépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítésére 

irányuló beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság Gorkij u. 2. sz. alatti épület lépcsőház orsóterében 
létesítendő lift teljes körű kivitelezésére, valamint a lift megépítéséhez szükséges engedélyes 
tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
A bizottság elfogadta, hogy az ajánlattételi felhívás az alábbi szervezetek részére kerüljön 
megküldésre: 
 

1. Liftgeneral Kft.  8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47. 
2. Keller Hidrolift Kft.  1032 Budapest, Kiscelli út 4. 
3. Mesterlift Kft.   7630 Pécs, Basamalom út 6. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Borbás Sándor s.k. 
címzetes főjegyző        levezető elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. november 22-i  ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

49/2011. (XI. 22.) PJEB h a t á r o z a t 
 
 

a „Gorkij u. 2. sz. alatti épület lépcsőház orsóterében létesítendő lift teljes körű 
kivitelezése, valamint a lift megépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése” 

tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „ Gorkij u. 2 sz. alatti épület lépcsőház 
orsóterében létesítendő lift teljes körű kivitelezése, valamint a lift megépítéséhez szükséges 
engedélyes tervek elkészítése”  tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi 
határozatot hozza.  
 

A bizottság a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A bizottság a tárgyban szereplő beszerzési eljárás tekintetében Mesterlift Kft.-t (7630 
Pécs, Basamalom u. 6.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyi épület hasznosításáról szóló 
előterjesztés tárgyalását és jóváhagyását követően a vállalkozási szerződést Mesterlift 
Kft.-vel 9.500.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

 Határid ő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József polgármester 

 
k.m.f. 

 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       Kupásné Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző       elnök 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. november 25-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

50/2011. (XI.25.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a KEOP-5.3.0 pályázathoz kapcsolódó építési beruházások megvalósítására  vonatkozó 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások értékeléséről 

 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-5.3.0 pályázathoz kapcsolódó kiegészítő 
építési beruházások megvalósítására vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárások értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza.  
 
A bizottság az  

1) Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának Intézményében, Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7300 Komló, 48-as tér 7.) 

 
2) Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának Intézményében, József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (7300 Komló, Városház tér 1.) 

 
3) Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának Intézményében, 
KBSK főépület (7300 Komló, Pécsi út 44.) 

 
4) Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának Intézményében, 
Városi Sportcsarnok (7300 Komló, Eszperantó tér 1.) 

 
5) Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának Intézményében, Szent 
Borbála Otthon Liliom és Sallai utcai telephelye (7300 Komló, Liliom u. 9. és Sallai u. 32.) 
 

tárgyú közbeszerzési eljárásokat a Kbt. 92. §-ának c) pontja alapján eredménytelennek 
nyilvánítja. (Kbt. 92. §-ának c) pontja: „Eredménytelen az eljárás, ha … egyik ajánlattevő 
sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot”) 
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Indoklás: Az európai uniós támogatást nyújtó szervezet Közreműködő Szervezet (Energia 
Központ Nonprofit Kft.) az építési munkáknak a pályázati támogatással történő 
megvalósításához nem járult hozzá, így Ajánlatkérő – pénzügyi fedezet hiányában – a fenti 
közbeszerzési eljárásokat a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja. 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) és h) pontja alapján az 
„ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL” megnevezésű dokumentumnak az 
ajánlattevők részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
 Határid ő: 2011. november 25. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. december 2-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
51/2011. (XII.2.) PJEB h a t á r o z a t 

 
a polgármesteri hivatalban a napelemes rendszer kiépítésére adott ajánlatok 

értékeléséről 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „A KEOP pályázat keretében 
napelemes energiatermelés megvalósítása tárgyú pályázati előkészítése, projektmenedzsment 
feladatok ellátása, tervezés és építési beruházás megvalósítása Polgármesteri Hivatal 
épületében”  tárgyú hirdetmény közzététele nélkül indított általános egyszerű közbeszerzési 
eljárásra adott ajánlatok értékelését és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A bizottság a QUALIKO Bt. (1183 Budapest, Szarvascsárda tér 2.) ajánlatát, valamint 
az RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) ajánlatát a Kbt. 88. § (1) 
bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

Indoka: Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokkal kapcsolatban hiánypótlási 
kötelezettségre szólította fel mindkét ajánlattevőt. Sem a QUALIKO Bt., sem az RVI 
Magyarország Kft. a hiánypótlási határidő lejártáig, 2011. december 1. 10.00 óráig 
nem teljesítette a 10 pontból álló hiánypótlási kötelezettségét. A Kbt. 88. § (1) 
bekezdés f) pontja alapján ezért az ajánlataik „egyéb módon nem felelnek meg az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek”. 

2. Bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatban az érvényes ajánlatot tevő, és 
egyben a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ÉTER-1. Mérnöki és 
Tanácsadó Kft.-t (1215 Budapest, Ady Endre út 57.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 

A bizottság utasítja jegyzőt, hogy az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” 
megnevezésű dokumentumnak az ajánlattevők részére történő megküldéséről 
intézkedjen. 

 
Határid ő: 2011. december 2. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő   címzetes főjegyző 

 
3. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó 

Kft.-vel (1215 Budapest, Ady Endre út 57.) a feltételes vállalkozási szerződést 
45.229.500,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
k.m.f. 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
Kiadmány hiteléül: 



Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. december 2-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

 
52/2011. (XII. 2.) PJEB h a t á r o z a t 

 
a KEOP-7.1.0/11 pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátásáról 

 
 

 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
tervezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy Kbt. 251.§ (2) bekezdése alapján az ajánlattételi 
felhívás az alábbi tervező cégek részére kerüljön megküldésre: 
 

1. Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) 
2. ST&S Mérnöki Iroda Bt. (1016 Budapest, Czakó u. 7.) 
3. Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. (1012 Budapest, Várfok u. 14.) 

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

 
Határid ő:  2011. december 6. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 


