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

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2012. január 10-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

 
1/2012. (I. 10.) 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 „KEOP-7.1.0/11 pályázathoz 
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása” tárgyú hirdetmény közzététele nélkül indított 
általános egyszerű közbeszerzési eljárásra adott ajánlatok értékelését és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. Bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatban a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló, ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő Mélyépterv 
Komplex Zrt.-t (1012 Budapest, Várfok u. 14.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság utasítja jegyzőt, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 
„Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentum megküldéséről intézkedjen. 

 
Határid ő: 2012. január 12. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő   címzetes főjegyző 

 
3. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mélyépterv Komplex Zrt.-vel (1012 

Budapest, Várfok u. 14.) a vállalkozási szerződést 19.900.000,- 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 2012. január 10-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
2/2012. (I. 10.) PJEB h a t á r o z a t 

 
a KEOP-7.1.0/11. pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása és 

tanulmányok elkészítésről 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Komló Város Önkormányzatának 
KEOP-7.1.0/11-2011-0014 számú, »Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése 
és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése« pályázat előkészítéséhez kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátása (I. rész), valamint a pályázat 
előkészítéséhez kapcsolódó tanulmányok elkészítése (II. rész)” tárgyú beszerzési eljárásra 
adott ajánlatok értékelését és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A bizottság a beszerzési eljárást mindkét rész tekintetében eredményesnek nyilvánítja. 

 

2. Bizottság a tárgyi beszerzési eljárás I. részével (projektmenedzsment feladatok teljes 
körű ellátása), valamint a II. részével (pályázat előkészítéséhez kapcsolódó 
tanulmányok elkészítése) kapcsolatban a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló, 
ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő AGROVERDE Kft.-t (7940 Szentlőrinc, Attila u. 
70.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság utasítja jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás eredményéről az eljárásban 
közreműködő ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
Határid ő: 2012. január 11. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő   címzetes főjegyző 

 
 
3. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a AGROVERDE Kft.-vel (7940 

Szentlőrinc, Attila u. 70.) a vállalkozási szerződéseket az I. rész (projektmenedzsment 
feladatok teljes körű ellátása) tekintetében 3.100.000,- Ft + ÁFA összeggel, illetve a 
II. rész (pályázat előkészítéséhez kapcsolódó tanulmányok elkészítése) tekintetében 
3.100.000,- 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 2012. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

3/2012. (III. 6.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek megállapításáról 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a 
köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek alapját képező általános célkitűzéseket, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

I.) A köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek alapját képező általános 
célkitűzéseket a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság – a 12/2011. (V.27.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet IV/A 4. pontjában biztosított 
jogkörében eljárva – a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 
Tevékenységi célok: 
 

• A 2012. évi önkormányzati költségvetés szigorú betartása és végrehajtása, további 
forrás és megtakarítási lehetőségek feltárása 

• A kulturált, polgárbarát ügyintézés színvonalának további javítása, a lakosság 
széleskörű tájékoztatása mind a feltételrendszer változása, mind a kedvezmények 
terén. 

• A város honlapjának fejlesztése, naprakészen tartása 
• A helyi adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, adóhátralékok csökkentése, 

a behajtások hatékonyságának növelése 
• Szakmai pályázatok figyelemmel kísérése, előkészítése, különös figyelemmel a 

megtakarítást hozó EU-os pályázatokra. 
• A hatósági ügyintézés törvényességének biztosítása, panaszok, határidőn túl intézett 

ügyek számának csökkentésével az ügyfél-elégedettség növelése 
• A képviselő-testület és bizottságai, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 

tevékenységének segítése, az ezzel kapcsolatos feladatok hatékony, szakszerű ellátása 
• Az elektronikus ügyintézés szakmai, informatikai feltételeinek folyamatos, szakszerű 

kialakítása és fenntartása 
• Civil szervezetek tevékenységének segítése, különös tekintettel az új szabályozásnak 

való megfelelésnek.  
• START- munkaprogram eredményes, szakszerű lebonyolítása 
• Városi rendezvényeken való aktív részvétel 

 
 
 



 2 

 
Funkcionális célok: 
 

• Az Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó sarkalatos törvényekben foglaltak 
figyelemmel kísérése, és az ebből fakadó feladatok végrehajtása 

• Felkészülés a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos szervezeti változásokra 
• Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a jogszabályok 

betartása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, szakszerű 
alkalmazása, rendeletek, szabályzatok ennek megfelelő aktualizálása 

• Az önkormányzat biztonságos, kiegyensúlyozott működésének szolgálata, pénzügyi 
folyamatok átláthatóságának, a bevételekkel és a vagyonnal való gazdálkodás 
elszámolhatóságának erősítése 

• Az új államháztartási törvény gyakorlati alkalmazása, az önkormányzat, polgármesteri 
hivatal és nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi elválásának kezelése 

• Az új kötelezettségvállalási rendszer alkalmazása 
• Az éves ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása 
• Intézmények működési költségeinek folyamatos figyelemmel kísérése, a takarékos 

gazdálkodás ellenőrzése. 
• Intézményvezetőkkel való kapcsolattartás, intézményi koordináció. 
• Elektronikus nyilvántartások naprakész vezetése 
• Eredményes közbeszerzési eljárások lebonyolítása az új közbeszerzési törvénnyel 

kapcsolatos teendők figyelemmel kísérése, közbeszerzési szabályzat aktualizálása 
 
Határid ő: 2012. március 31. 
Felelős: Polics József  polgármester 
  dr. Müller József aljegyző 

 
 

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 2012. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

4/2012. (III.6.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a villamos energia beszerzés közvilágításhoz 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Közvilágítás felhasználású villamos 
energia szállítása” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a tárgyi beszerzési eljárás keretében az alábbi cégeket 
kérje fel az önkormányzat ajánlattételre: 
 
1. E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) 
2. Magyar Áramszolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 
3. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek 
részére történő kiküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: értelem szerint 
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 2012. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

5/2012. (III.27.) PJEB h a t á r o z a t 
 

az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a képviselő-testület 64/2011. (V.5.) számú 
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat IV.2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét, és azt 
a melléklet szerinti formában jóváhagyja.  
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján a 2012. évi 
közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről intézkedjen.  

 
Határid ő: 2012. március 31. 
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 2012. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

6/2012. (III.27.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a villamos energia beszerzés közvilágításhoz 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Közvilágítás felhasználású 
villamos energia szállítása” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot 
hozza. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az E.ON Energiaszolgáltató 
Kft.-t (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás eredményéről a Városgondnokság 
vezetőjét tájékoztassa. 

Határid ő: értelem szerint 
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 2012. április 20-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

 
7/2012. (IV.20.) PJEB h a t á r o z a t 

 
 

a keret-megállapodás a mobil flottához történő csatlakozásról 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság az önkormányzati mobil telefon díjcsomaggal 
kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás 
tervezetet megismerte az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a megállapodást a benne szereplő feltételeknek megfelelő 
cégekkel aláírja. 
 
Határid ő: értelem szerint 
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 2012. április 20-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

8/2012. (IV.20.) PJEB h a t á r o z a t a 
 

a Meglévő működési hitelek kiváltásához kapcsolódó közbeszerzési eljárások ajánlatételi 
felhívásainak jóváhagyásáról 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság szóbeli előterjesztés alapján megtárgyalta a 932.773 
eFt fennálló működési hitelállomány kiváltásához kapcsolódó három darab mellékelt 
ajánlattételi felhívás tervezetet és azt az SZMSZ-ben ráruházott hatáskörében eljárva 
jóváhagyja.  
 
Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások megjelentetésére 
és a közbeszerzési eljárások lefolytatására.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  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 2012. április 20-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

9/2012. (IV.20.) PJEB h a t á r o z a t a 
 

a DDOP-5.1.5/B-11 belvízerendezési pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések 
lebonyolításáról 

 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bzottság a DDOP5.1.5/B-11 pályázati rendszerben benyújtott 
„Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” 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: 
 

- MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/a.) 
- Agroverde Kft. (7940 Szentlőrinc Attila u. 70.) 
- PRV Dunántúli Fejlesztési-, Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházásszervező 

Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Teréz u. 11-1.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti közbeszerzési 
szakemberek részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2012. április 23. 
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 2012. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

11/2012. (V.8.) PJEB h a t á r o z a t 
 

az Esze Tamás utcai támfal helyreállításáról 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság az Esze Tamás utcai támfal helyreállítására 
vonatkozó, a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
megindításához szükséges ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a beszerzési eljárás keretében az önkormányzat az 
alábbi cégeket kérje fel ajánlattételre. 

 
1. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
2. PÉTER ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 
3. Gazda László egyéni vállalkozó (7304 Mánfa, Kaposvári út 210/B.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2012. május 9. 
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 2012. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

12/2012. (V.8.) PJEB h a t á r o z a t 
 

DDOP-5.1.5/B-11 belvízrendezési pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések 
lebonyolításáról 

 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság megtárgyalta a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 
azonosító számú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város 
területén” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű 
lefolytatása, jogi tanácsadás” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló PRV Dunántúl Fejlesztési, Közbeszerzési Tanácsadó és 
Beruházásszervező Szolgáltató Kft-t (7621 Pécs, Jókai u. 30. I. em. 7. sz.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a PRV Dunántúl Fejlesztési, Közbeszerzési 
Tanácsadó és Beruházásszervező Szolgáltató Kft-vel a megbízási szerződést 2.400.000,-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 2012. május 23-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

13/2012. (V.23.) PJEB h a t á r o z a t 
 

az Esze Tamás utcai támfal helyreállításáról 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Komló, Esze Tamás utcai támfal 
helyreállítási munkái” tárgyú beszerzési eljárásra adott ajánlatok értékelését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló, ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő 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 3.554.636,- 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: 

formázott: Behúzás: Bal:  0,63 cm

formázott: Behúzás: Bal:  0,63 cm



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

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2012. június 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

14/2012. (VI.19.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a meglévő működési hitelek kiváltásához kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról 
 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a hitelfelvételekhez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az SZMSZ 1. sz. melléklet IV/A. 12. 
pontjában foglalt átruházott hatáskörében az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Kbt. 76. § (1) bekezdés a./ pontja alapján 

eredménytelennek nyilvánítja a „Hitelszerződés 500.000.000 Ft működési hitel 
kiváltására” című közbeszerzési eljárást. 

 
2. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Kbt. 76. § (1) bekezdés a./ pontja alapján 

eredménytelennek nyilvánítja a „Hitelszerződés 432.773.000 Ft működési hitel 
kiváltására” című közbeszerzési eljárást. 

 
3. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Kbt. 76. § (1) bekezdés a./ pontja alapján 

eredménytelennek nyilvánítja a „Hitelszerződés 932.773.000 Ft működési hitel 
kiváltására” című közbeszerzési eljárást. 

 
4. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy 

az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél fennálló 500.000.000 Ft keretösszegű rulírozó 
működési hitel 2012. június 28-án lejár. A rövid határidőre való tekintettel javasolja a 
bank jelen határozathoz mellékelt levele szerinti hitel-prolongáció kezdeményezését. 

 
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 2012. június 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

15/2012. (VI.19.) PJEB h a t á r o z a t 
 
 

a kedvezményes mobiltelefon előfizetői csomagokra jogosultak körének kibővítéséről 
 

 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság – a jegyző előterjesztésében – megtárgyalta a 
kedvezményes mobiltelefon előfizetői csomagra jogosultak körének kibővítéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti 
szerződések tervezete alapján egyetért azzal, hogy a polgármesteri hivatal a komlói lakossági 
tájékoztatással foglalkozó média vállalkozások, valamint az önkormányzatiból állami vagy 
más fenntartásba kerülő közfeladatot ellátó szervezetek és dolgozói részére a kedvezményes 
csomagot biztosítsa. 
 
 

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 2012. július 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

 
16/2012. (VII.9.) PJEB h a t á r o z a t 

 
 

a DDOP-5.1.5/B-11 belvízrendezési pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák 
elvégzéséről 

 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, 
„Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 

1. Komló-Víz Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.) 
2. FESPED Szállítmányozó, Fuvarozó és Gyártó Kft. (7304 Mánfa, 0531/21 hrsz.) 
3. „TOM” TRANS Szállítmányozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7300 Komló, 

Sallai u. 11.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2012. július 13. 
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 2012. július 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

17/2012. (VII.9.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a DDOP-5.1.5/B-11 belvízrendezési pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment 
feladatok ellátása 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú 
„Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 

1. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. (7625 Pécs, Dr. Majorossy I. u. 36.) 
2. Agroverde Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila u. 70.) 
3. MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1. fsz. 2.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2012. július 11. 
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 2012. július 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

 
18/2012. (VII.9.) PJEB h a t á r o z a t 

 
 

a DDOP-5.1.5/B-11 belvízrendezési pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 
ellátásáról 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú 
„Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 

1. Balog és Társa Kft. (7636 Pécs, Akácfa köz 11.) 
2. Mélyépinvest Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) 
3. AQUA-VIA Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlú 5.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2012. július 11. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyő        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 2012. július 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
 

19/2012. (VII.9.) PJEB h a t á r o z a t 
 
 

a Komló, Mecsekfalui (1595/1 hrsz. alatti) szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztéséről 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Komló, Mecsekfalui (1595/1 hrsz. alatti) 
szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó – a közbeszerzési törvény 
szerinti értékhatárt el nem érő – beszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi 
felhívást megvitatta és azt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a beszerzési eljárás keretében az önkormányzat az 
alábbi cégeket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. Kalafarm Kft. 7300 Komló, Köztársaság u. 15. 
2. RVV Kft. 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
3. VK-ELEKTROCOM Villamossági és Építőipari Kft. 7300 Komló, Pécsi út 6. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2012. július 10. 
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 2012. augusztus 2-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

20/2012. (VIII.2.) PJEB h a t á r o z a t 
 
 

Mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztéséről 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a Komló, Mecsekfalui szabadidőpark 
kisléptékű infrastruktúra fejlesztése tárgyban a kivitelezők által adott ajánlatok értékelését és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló, ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő KALAFARM Kft.-t 
(7300 Komló, Köztársaság u. 15.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a KALAFARM Kft.-vel a vállalkozási 
szerződést 3.937.008,- 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 2012. augusztus 23-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

21/2012. (VIII.23.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a DDOP-5.1.5/B-11 belvízrendezési pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák 
elvégzéséről 

 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a »DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 
azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” 
megnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése« tárgyú közbeszerzési eljárásra 
adott ajánlatok értékelését és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a közbeszerzési eljárást mind az öt rész tekintetében eredményesnek 
nyilvánítja, és minden rész vonatkozásában a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló 
ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként az alábbiak szerint: 

1./ rész: Ajánlattétel tárgya: Kaszánya-patak mederkorrekciója a 11+932,04 – 12+052,84 
km  
        szelvények közötti szakaszon  

 Nyertes ajánlattevő neve:  „TOM” TRANS Kft. (7300 Komló, Sallai u. 11.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 16.003.668,- HUF 

 
 2./ rész: Ajánlattétel tárgya: Mecsekfalui-vízfolyás medrének jókarba helyezése a 
4+531,54 –  

    4+847,59 km szelvények közötti szakaszon  
Nyertes ajánlattevő neve:  „TOM” TRANS Kft. (7300 Komló, Sallai u. 11.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 8.500.002,- HUF 

 
 3./ rész: Ajánlattétel tárgya: Mecsekfalui-vízfolyás medrének jókarba helyezése és 
mederkorrekciója a  
         6+154,36 – 6+969,76 km szelvények közötti szakaszon  

Nyertes ajánlattevő neve:  „TOM” TRANS Kft. (7300 Komló, Sallai u. 11.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 28.291.650,- HUF 

 
 4./ rész: Ajánlattétel tárgya: Komló, Kisbattyán településrész belterületi vízrendezés 

Nyertes ajánlattevő neve: Komló-Víz Kft. (7300 Komló, Kossuth u. 9.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 27.375.921,- HUF 



 
 5./ rész: Ajánlattétel tárgya: Komló, Attila u. – Esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz 
elvezetés 

Nyertes ajánlattevő neve: Komló-Víz Kft. (7300 Komló, Kossuth u. 9.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 30.189.770,- HUF 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről, 
illetve az “Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentum ajánlattevőknek 
történő megküldéséről intézkedjen. 

Határid ő: 2012. augusztus 24. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes részek tekintetében a nyertes 
ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződéseket 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 2012. augusztus 23-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

22/2012. (VIII.23.) PJEB h a t á r o z a t 
 
 
a DDOP-5.1.5/B-11 belvízrendezési pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 

ellátásáról 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 
azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” 
pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása tárgyú beszerzési 
eljárásra adott ajánlatok értékelését és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló, ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő Mélyépinvest Bt.-t 
(7370 Sásd, Ady E.u. 28.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mélyépinvest Bt.-vel a vállalkozási 
szerződést 1.970.000,- 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 2012. augusztus 23-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

23/2012. (VIII.23.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a DDOP-5.1.5/B-11 belvízrendezési pályázathoz kapcsolódó projekt-menedzsment 
feladatok ellátásáról 

 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 
azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” 
pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátása tárgyú beszerzési 
eljárásra adott ajánlatok értékelését és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló, ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő MSB Fejlesztési 
Tanácsadó Zrt.-t (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-vel a 
vállalkozási szerződést 2.600.000,- 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 2012. augusztus 23-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

24/2012. (VIII.23.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

az önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújításáról 
 
 
A Pénzügyi Jogi és Ellenőrzési bizottság a Komló Város Önkormányzat tulajdonába lévő 
lakások felújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a mellékelt 
formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

a)  Németh Zoltán     (7300 Komló, Eötvös u. 10.)  
b)  Gerle kft     (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
c)  BARANYAI SBAU KFT     (7300 Komló, Hegyhát u. 8.) 
 

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

Határid ő:  2012. 08.23. 
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 2012. szeptember 11-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

25/2012. (IX.11.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

az önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújításáról 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati lakások 
kéményfelújítása” tárgyú beszerzési eljárásra adott ajánlatok értékelését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló, ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő Németh Zoltánt (7300 
Komló, Eötvös L. u. 10.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Németh Zoltánnal a vállalkozási szerződést 
2.559.055,-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 2012. október 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

26/2012. (X.24.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a közvilágítási rendszer villamos energia ellátásáról 
 
 

A Pénzügyi Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a „Közvilágítás felhasználású villamos 
energia szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja. 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében az alábbi 
cégeket kérje fel az önkormányzat ajánlattételre: 

1. E.ON Energiaszolgáltató Kft.   (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) 
2. Magyar Áramszolgáltató Kft.   (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 
3. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 

 
A Pénzügyi Jogi és Ellenőrzési Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

Határid ő: értelem szerint 
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 2012. november 5-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

28/2012. (XI.5.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a Pécsi úti járda részleges felújításáról 
 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság megtárgyalta a Pécsi úti részleges járdafelújítás 
kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A bizottság a tárgyi beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás 
lefolytatásától eltekint, tekintettel arra, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 142/2012. (X.25.) Kt. sz. határozatában a testületi ülést megelőzően – Városgondnokság 
mint kezelő által – bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat árai alapján hagyta jóvá 
5.938.351,-Ft bekerülési költséggel a felújítási munkálatok elvégzését. 
 
Fentiekre és a munka sürgős jellegéra való tekintettel felkéri a polgármestert, hogy a 
vállalkozási szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tevő komlói székhelyű ROM Bt-vel kösse 
meg. 
 
Határid ő: azonnal 
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 2012. november 5-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

29/2012. (XI.5.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a meglévő működési hitelek kiváltásához kapcsolódó hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás ajánlattételi felhívásainak jóváhagyásáról 

 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság szóbeli előterjesztés alapján megtárgyalta a Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Tájékoztató hitelfelvételekről III.” című 
138/2012. (X.25.) sz. határozatának 5., illetve 8. pontjának végrehajtásához kapcsolódó 
kiosztott ajánlattételi felhívás tervezeteket és azokat az SZMSZ-ben ráruházott hatáskörében 
eljárva jóváhagyja.  
 
Meghívottak köre:  OTP Bank Nyrt. 
   UniCredit Bank Hungary Zrt. 
 
Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások megküldésére és 
a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Határid ő: 2012. november 16. 
Felelős: Polics József polgármester 
  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 2012. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

31/2012. (XI.27.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 „Esély a kibontakozásra” projekthez kapcsolódó 
beszerzésekről 

 
 

A Pénzügyi Jogi és Ellenőrzési bizottság a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 „Esély a 
kibontakozásra” projekthez kapcsolódó beszerzések ajánlattételi felhívásait megvitatta és azt a 
mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
 1.) A Dankó Pista Közösségi Ház épületének, illetve a Belső Tűz Egyesület által használt 
ingatlan felújítása esetében: 

a)  VK Elektrocom Kft.     (7300 Komló, Pécsi út 6.)  
b)  Kalafarm Kft.     (7300 Komló, Köztársaság u. 15.) 
c)  Baranyai SBAU      (7300 Komló, Hegyhát u.8.) 

 
2.) Műszaki ellenőri feladatok ellátása esetében: 
 a)  Amarc Kft.     (7624 Pécs, Petőfi u. 29/1) 
 b)  Sas Gyula     (7623 Pécs, Ungvár u. 6.) 
 c) H-BON mérnöki Iroda Kft.   (7532 Pécs Víg u. 1/1.) 
3.) Könyvvizsgálói feladatok ellátása esetében: 
 a) CLIENS Kft.     (7623 Pécs, Rét u. 15.) 
 b) Czukor Antalné    (7625 Pécs, Böck János u. 24.) 
 c) MUSITZ Kft.     (7635 Pécs, Kisszkók dűlő 24.) 
 
4.) Nyilvánosság biztosítása esetében: 
 a) Média-Mix Kft.    (7754 Bóly, Bajcsy-Zs. u. 9/A.) 
 b) Major László     (7300 Komló, Bem u. 15.) 
 c) Hegyhátmédia Kft.    (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
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5.) Jogi tanácsadás biztosítása esetében: 
 a) Fehérné Dr. Bárdos Alíz   (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) 
 b) Dr. Németh Gábor     (7300 Komló, Kossuth L. u. 101. 
 c) Dr. Schmidth Gábor    (7300 Komló, Kossuth L. u. 32.) 
 
6.) Pénzügyi könyvelés biztosítása esetében: 

a)   Summa ML Kft.    (7300 Komló, Berek u. 10/A.) 
b)   Tax Talea Kft.     (7300 Komló, Iskola u. 4.) 
c)    Hétdomb Bt.      (7300 Komló, Városház tér 4/E.) 
 

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

Határid ő:  2012. november 29. 
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 2012. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

32/2012. (XI.27.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a közvilágítás célú villamos energia beszerzés közbeszerzési eljárás értékeléséről 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a „Közvilágítás felhasználású 
villamos energia szállítása az ajánlatkérő részére 2013.01.01. – 2014.12.31. időszakra 
vonatkozóan, kereskedelmi szerződés keretében a magyar átviteli hálózaton folyamatosan 
rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia szállítására” tárgyú, a Kbt. 122.§ 
(7) bekezdés a) pontja szerint indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozza. 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a nettó 16,10 HUF/kWh 
összegű ajánlatával a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló E.ON Energiaszolgáltató 
Kft.-t (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről a Városgondnokság 
vezetőjét tájékoztassa. 

Határid ő: értelem szerint 
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 2012. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

33/2012. (XI.27.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a meglévő működési hitelek kiváltásához kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a hitelfelvételekhez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az SZMSZ 1. sz. melléklet IV/A. 12. 
pontjában foglalt átruházott hatáskörében az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Kbt. 76. § (1) bekezdés a./ pontja alapján 

eredménytelennek nyilvánítja a „Hitelszerződés 300.000.000 Ft rövidlejáratú 
működési hitel kiváltására” című közbeszerzési eljárást. 

 
2. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Kbt. 76. § (1) bekezdés a./ pontja alapján 

eredménytelennek nyilvánítja a „Hitelszerződés 500.000.000 Ft működési 
(folyószámla) hitel kiváltására” című közbeszerzési eljárást. 

 
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 2012. december 14-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

35/2012. (XII.14.) PJEB h a t á r o z a t 
 

az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a képviselő-testület 64/2011. (V.5.) számú 
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat IV.2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 1. számú 
módosítását, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja.  
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján a 2012. évi 
közbeszerzési terv 1. számú módosításának az önkormányzat honlapján történő közzétételéről 
intézkedjen.  

 
Határid ő: azonnal 
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 2012. december 14-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
36/2012. (XII.14.) PJEB h a t á r o z a t 

 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 „Esély a kibontakozásra” projekthez kapcsolódó 

beszerzésekről 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 
„Esély a kibontakozásra” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárásokra adott ajánlatok 
értékelését és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárásokat eredményesnek nyilvánítja, és mindkét eljárás 
vonatkozásában a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőt hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként az alábbiak szerint: 

1) Ajánlattétel tárgya: Dankó Pista Közösségi Ház épületének, illetve a Belső Tűz Egyesület 
által használt  

ingatlannak a felújítása 
Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: Kalafarm Kft. (7300 Komló, Köztársaság u. 15.) 
Nettó ajánlati ár:  - Dankó Pista Közösségi Ház felújítása: 8.503.937,- HUF 
   - Belső Tűz Egyesület által használt Kossuth L. u. 117. sz. alatti 

     ingatlan  
   felújítása: 944.882,- HUF 

 
2) Ajánlattétel tárgya: Az 1) pontban szereplő építési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok  

ellátása 
Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: Amarc Kft. (7624 Pécs, Petőfi S. u. 29/1.) 
Nettó ajánlati ár: 48.000,- HUF 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a fenti beszerzési eljárások eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

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

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti beszerzési eljárások tekintetében a 
nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződéseket 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: 


