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

K I V O N A T 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2013. január 21-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

1/2013. (I.21.) 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 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 mind a négy eljárás 
vonatkozásában a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként az alábbiak szerint: 

1) Ajánlattétel tárgya: Könyvvizsgálói feladatok ellátása 
Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: MUSITZ Kft. (7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 24.) 
Nettó ajánlati ár: 470.000,- HUF 

 
2) Ajánlattétel tárgya: Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása 

Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: HegyhátMédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21. 
Nettó ajánlati ár: 1.580.000,- HUF 

 
3) Ajánlattétel tárgya: Jogi tanácsadás biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása 

Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: dr. Németh Gábor László ügyvéd  
(7300 Komló, Kossuth L. u. 101.) 
Nettó ajánlati ár: 240.000,- HUF 

 
4) Ajánlattétel tárgya: Pénzügyi könyvelési feladatok ellátása 

Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: Tax Talea Kft. (7300 Komló, Iskola u. 4.) 
Nettó ajánlati ár: 500.000,- 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/megbízási szerződéseket kösse meg.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

k.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Schaplha 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 2013. február 14-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

2/2013. (II.14.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

KEOP-2012-4.10.0/A „Villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 
Komló Város Önkormányzat intézményeiben” című pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzésről 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció 
keretében Komló Város Önkormányzat intézményeiben napelemes rendszer telepítése a 
kiépítéshez szükséges tervezéssel együtt”tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

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

1. Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi út 12.) 
2. ÉTER-1 Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 28. fsz. 3.) 
3. Solartis Megújuló Energiahasznosító Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 

130.) 
4. Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 

250.) 
5. Szabolcs Solar Kft. (4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc u. 14.) 

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

 
Határid ő:  2013. február 18. 
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 2013. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
3/2013. (II.19.) PJEB h a t á r o z a t: 

 
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a 2013. évre vonatkozó 

teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározásáról 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők részére a 2013. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló 
célokat az alábbiak szerint határozza meg:  
 
Kiemelt célok: 

1. A 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás 
szabályszerűségének biztosítása a célszerűség, hatékonyság szempontjainak 
figyelembevételével. 

2. A helyi adóbevételek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az 
adóhátralékok csökkentése, valamint az adóbehajtások hatékonyságának 
növelésével az önkormányzat bevételeinek növelése. 

3. A helyi önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata. 
4. A 2013. január 1. napjától fennálló Komlói Járási Hivatallal történő rugalmas 

együttműködés és kapcsolattartás kialakítása. 
5. A képviselő-testület és bizottságai, a részönkormányzatok, valamint a nemzetiségi 

önkormányzatok tevékenységének segítése. 
6. A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, sikeres pályázatok 

készítése és a pályázatokkal esetlegesen elnyert források hatékony igénybevétele a 
településfejlesztés tekintetében. 

7. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti hatékonyságának növelése és a működés 
költségeinek racionalizálása, a változó jogszabályok folyamatos figyelemmel 
kísérése. 

8. Az ügyfélközpontú, hatékony és a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő 
ügyintézés színvonalának további javítása, és ezáltal az ügyfél-elégedettség 
növelése.  

 
Funkcionális célok: 

1. A jogszabályi háttér folyamatos változására tekintettel a köztisztviselők szakmai 
ismeretének bővítése, továbbképzéseken való részvételek elősegítése. 

2. A hatósági ügyintézés során az ügyfelekkel, a társhatóságokkal illetve a 
szakhatóságokkal való hatékony együttműködés megvalósítása, és az ügyintézési 
határidők maradéktalan megtartása. 

3. Az önkormányzat bevételeivel, vagyonával való gazdálkodás és a pénzügyi 
folyamatok átláthatóságának biztosítása. 
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4. Az önkormányzat eredményes képviselete a peres ügyekben. 
5. A bizottságok ügyrendjeinek folyamatos gondozása, átruházott hatáskörök 

figyelemmel kísérése, azok folyamatos aktualizálása. 
6. Az ügyfelek tájékoztatása az általuk igénybe vehető szociális ellátásokról és egyéb 

támogatásokról.  
7. A fogyatékossággal élő, vagy bármely okból hátrányos helyzetű ügyfelek kiemelt 

segítése az ügyintézés során. 
8. A jogszabályi előírásoknak megfelelő eredményes közbeszerzési eljárások 

lebonyolítása. 
9. Az önkormányzat és intézményei részére kedvező és gazdaságos közfoglalkoztatás 

megszervezése. 
10. A személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával 

kapcsolatos előírások betartásának biztosítása, illetve a közérdekű adatok, és az 
azokban bekövetkező változások folyamatos közzétételének elősegítése. 

11. A 2013. évi önkormányzati rendezvények színvonalas lebonyolítása, és az azokon 
való részvétel biztosítása, kiemelt figyelemmel az idei évben megrendezésre 
kerülő XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválra. 

12. A lakossági tájékoztatás hatékonyságának növelése érdekében a városi honlap 
folyamatos karbantartása. 

 
 

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 2013. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

4/2013. (II.26.) PJEB h a t á r o z a t a 
 

a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció keretében Komló Város Önkormányzat 
intézményeiben napelemes rendszer telepítése a kiépítéshez szükséges tervezéssel együtt tárgyú 

közbeszerzési eljárás értékeléséről 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció keretében 
Komló Város Önkormányzat intézményeiben napelemes rendszer telepítése a kiépítéshez szükséges 
tervezéssel együtt” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, 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: Polgármesteri Hivatal 
 Nyertes ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi 
       és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 32.218.000,- HUF 
 
 2./ rész: Ajánlattétel tárgya: Sportközpont 

 Nyertes ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi 
       és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 39.834.000,- HUF 
 
 3./ rész: Ajánlattétel tárgya: KBSK épülete  

 Nyertes ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi 
       és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 39.834.000,- HUF 
 
 4./ rész: Ajánlattétel tárgya: Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

 Nyertes ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi 
       és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 5.857.000,- HUF 
 
 5./ rész: Ajánlattétel tárgya: Nagy László Gimnázium 

 Nyertes ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi 
       és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 23.430.000,- HUF 
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A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről, illetve az 
“Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentum ajánlattevőnek történő megküldéséről 
intézkedjen. 

Határid ő: 2013. február 26. 
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 2013. március 5-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

5/2013. (III.5.) PJEB h a t á r o z  a t 
 

a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás beszerzése” 

 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TÁMOP-3.2.01-12/1-2012-0025 „Komló 
város kulturális szakembereinek továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
feladatellátás beszerzési ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1. PRV Dunántúl Kft. 7621 Pécs, Jókai u. 30. 
2. Mihálovics Gábor 7636 Pécs, Neumann J. u. 20. 
3. VIANEX Kft.  7627 Pécs, Diós dűlő 5/2. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2013. március 5. 
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 2013. március 5-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

6/2013. (III.5.) PJEB h a t á r o z a t 
 

az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
IV.2. pontjában kapott felhatalmazása alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzatának 
2013. évi közbeszerzési tervét, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja.  
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján a 2013. évi 
közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről intézkedjen.  

 
Határid ő: 2013. 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 2013. március 5-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

 
7/2013. (III.5.) PJEB h a t á r o z a t: 

 
a DDOP-5.1.5/B-11 belvízrendezési pályázathoz kapcsolódóan az Attila utcai 

ivóvízvezeték kiváltása 
 
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 projekthez kapcsolódóan az Attila utcai ivóvízvezeték 
részleges kiváltása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és 
azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

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

1. Komló-Víz Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.) 
2. Pécsváradi Vízmű Kft. (7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 29.) 
3. Mohács-Víz Kft. (7700 Mohács, Budapesti országút 1.) 

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

 
Határid ő:  2013. március 5. 
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 2013. március 28-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

8/2013. (III.28.) PJEB    h a t á r o z a t: 
 

a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése 
Komló város területén megnevezésű projekthez kapcsolódóan az Attila utcai 

 ivóvízvezeték részleges kiváltása 
 

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 
projekthez kapcsolódóan az Attila utcai ivóvízvezeték részleges kiváltása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (7300 
Komló, Kossuth L. u. 9.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 
“Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentum ajánlattevőnek történő 
megküldéséről intézkedjen. 

Határid ő: 2013. március 28. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és 
Szolgáltató Kft-vel a vállalkozási szerződést nettó 7.201.245,- Ft 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 2013. április 11-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

9/2013. (IV.11.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” projekthez kapcsolódó beszerzések 

 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város 
kulturális szakembereinek továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és beszerzési 
ajánlattételi felhívásait megvitatta és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. A képzési szolgáltatások közbeszerzési eljárásának tekintetében: 
 a./ Training Universe Kft. (1034 Budapest, Zápor u. 28.) 
 b./ Nyelvtanoda Kft. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 18.) 

c./ Mondo-Libro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.C. 
ép. 3. em.) 
 

2. A projektmenedzsment tanácsadói szolgáltatás biztosítása esetében: 
 a./ Hozam 2001 Kft. (7100 Szekszárd, Arany J. u. 3.) 
 b./ Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. (7163 
 Kaposszekcső, Liget ltp. 10.) 
 c./ Eures Consulting Pályázati Tanácsadó Iroda (7621 Pécs, Felsőmalom u. 1.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók részére 
történő megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2013. április 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
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K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2013. május 6-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
10/2013. (V.6.) PJEB h a t á r o z a t: 

 
a belvízrendezési pályázathoz könyvvizsgáló kiválasztásáról 

 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, 
„Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” projekthez 
kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

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

1. CLIENS Kft. (7623 Pécs, Rét u. 15.) 
2. Czukor Antalné (7625 Pécs, Böckh János u. 24.) 
3. MUSITZ Kft. (7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 24.) 

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

 
Határid ő:  2013. május 6. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 

 
k.m.f. 

 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
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K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2013. május 6-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
11/2013. (V.6.) PJEB h a t á r o z a t: 

 
 

a közvilágítási pályázathoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció 
keretében benyújtott „Közvilágítás korszerűsítése Komló városában” pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

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

1. Mihalovics Gábor egyéni vállalkozó (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
2. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Toboz u.1.) 
3. Ész-Ker Kft. (1026 Budapest, Toroczkó u. 9.) 

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

 
Határid ő:  2013. május 6. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
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K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2013. május 13-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

12/2013. (V.13.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a belvízrendezési pályázathoz könyvvizsgáló kiválasztásának értékeléséről 
 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, 
„Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” projekthez 
kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta 
és az alábbi határozatot hozza.  
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló MUSITZ Kft-t (7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 24.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a MUSITZ Kft-vel a megbízási szerződést 
590.000,- 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 
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K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2013. május 13-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

13/2013. (V.13.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a közvilágítási pályázathoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztásának értékeléséről 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció 
keretében benyújtott „Közvilágítás korszerűsítése Komló városában” pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza. 
 

A bizottság a tárgyi beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, mivel mindkét 
benyújtott ajánlat meghaladja a pályázatban erre a célra tervezett költséget. 

 
A bizottság a tárgyi beszerzési eljárás újbóli megindítását jóváhagyja változatlan 
feltételekkel, továbbá kimondja, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési 
tanácsadással foglalkozó cégeket, vállalkozókat kérje fel a beszerzési eljárás II. 
körében ajánlattételre. 
 

1. Mihalovics Gábor egyéni vállalkozó (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
2. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Toboz u.1.) 
3. Goodwill Consulting Kft. (1162 Budapest, Timur u. 74.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás eredménytelenségéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint a beszerzési eljárás újbóli megindításához 
kapcsolódóan az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek és vállalkozók részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  

 
Határid ő:  2013. május 13. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
k.m.f. 

 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
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K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2013. május 13-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

14/2013. (V. 13.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” projekthez kapcsolódó beszerzés értékeléséről 

 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város 
kulturális szakembereinek továbbképzése” című projekthez kapcsolódóan 
projektmenedzsmenti tanácsadói feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta és az alábbi határozatot hozza.  
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Hozam 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft.-t 
(7100 Szekszárd, Arany János u. 3.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hozam 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági 
Szolgáltató Kft.-vel a megbízási szerződést 1.130.000,- 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 2013. május 17-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

15/2013. (V.17.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a TÁMOP-3.2-12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű 

lefolytatása jogi tanácsadás tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a „Komló Város Önkormányzatának TÁMOP-3.2-
12-12/1-2012-0025 Komló város kulturális szakembereinek továbbképzése megnevezésű 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás” 
tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mihalovics Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadót (7636 
Pécs, Neumann János u. 20.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy Mihalovics Gábor hivatalos közbeszerzési 
tanácsadóval a megbízási szerződést nettó 300.000,-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 
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K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2013. május 17-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

16/2013. (V.17.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a KEOP-2012-5.5.0/A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű 
lefolytatásának értékeléséről 

 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció 
keretében benyújtott „Közvilágítás korszerűsítése Komló városában” pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft-t (1162 Budapest, 
Tímár u. 74.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó 
Kft-vel a megbízási szerződést nettó 949.165,-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 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

 
 

17/2013.(V.28.) PJEB határozat 
 

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:  2013. május 29. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
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K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
 

18/2013. (V.28.) PJEB  h a t á r o z a t: 
 

a közvilágítási pályázathoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztásának értékeléséről 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „Komló Város közvilágításának energiatakarékos 
átalakítása, korszerűsítése” elnevezésű KEOP-5.5.0/A/12-2013-0296 azonosító számú 
pályázatához kapcsolódó beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Goodwill Consulting Kft-t (Budapest, 1162 Timur utca 74.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

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

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

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy Goodwill Consulting Kft-vel a megbízási 
szerződést bruttó 1 205 439 Ft 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 
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K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2013. május 30-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

19/2013. (V.30.) PJEB h a t á r o z a t : 
 

a „Komló város közvilágításának energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése” 
elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzéséről 

 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP 5.5.0/A pályázati konstrukció keretében 
benyújtott „Komló Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése” 
megnevezésű pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

a)  EOS Innovatív Kft.   (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1 I/6.) 
b)  GREP Zrt.    (1117 Budapest, Budafoki út 183.) 
c)  Best-Vill. 2000 Kft.   (1222 Budapest, Fonó u. 2-6.) 

 d) TeGaVill Kft.    (7300 Komló, Altáró út 18) 
 e) Maxi Lighting Kft.   (7300 Komló, Sportvölgy 2.) 

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

Határid ő:  2013. május 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 2013. június 20-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

20/2013. (VI.20.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a Bajcsy - vis maior ajánlattételi felhívásról 
 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Komló, Bajcsy-Zs. utca 574 hrsz-ú csapadékvíz 
elvezető árok károsodott műtárgyának és helyreállítására vonatkozó beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérje fel 
a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 

1. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth u. 13.) 
2. BARANYAI SBAU Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 6.) 
3. PÉTER’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 

 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről 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 2013. június 20-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

21/2013. (VI.20.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a közvilágítás közbeszerzés eredményhirdetésről 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a „Komló város közvilágításának energiatakarékos 
átalakítása, korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján a GREP Green Public Lighting Zrt-t (8244 Dörgicse, Kt.: 031/59 hrsz) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről, illetve az 
„Összegzés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentum ajánlattevőknek történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
Határidő: 2013. június 20. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a feltételes 
vállalkozási szerződést nettó 142.320.000 Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 
Határidő: 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 2013. június 20-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

22/2013. VI.20.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a szennyvízpályázat közbeszerzési szakértő kiválasztásáról 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a”Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű pályázat 
közbeszerzési feladatainak teljes körű ellátására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását megvitatta és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési tanácsadókat 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 
1. PRV Fejlesztési-, Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás-szervező Kft. 
 (7621 Pécs, Jókai u. 30.) 
2. Mihalovics Gábor közbeszerzési tanácsadó (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
3. Köz Plusz Kft. (7121 Szálka, Napfény u. 18.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti közbeszerzési 
tanácsadók részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 
Határidő: 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 2013. június 20-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

23/2013. (VI.20.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a TÁMOP-3.2-12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

eredményhirdetéséről 
 

 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 pályázat keretén 
belül képzési programok lebonyolítása „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és utólagosan jóváhagyja a 
polgármester által kihirdetett, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló nyertes 
ajánlattevőt az alábbiak szerint: 
 
Nyertes ajánlattevő neve: Nyelvtanoda Kft. 
    8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 18. 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 10.100.340 Ft. 
 
Határidő: 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 2013. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

25/2013. (VI.25.) PJEB  h a t á r o z a t: 
 
 

KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 „Környezettudatosság népszerűsítése Komló város lakosai 
körében” című projekthez kapcsolódó beszerzések 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 
„Környezettudatosság népszerűsítése Komló város lakosai körében” projekthez kapcsolódó 
közbeszerzés és beszerzés ajánlattételi felhívásait megvitatta és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
 
1. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény szervezés és lebonyolítása közbeszerzési 
 eljárás tekintetében 
a./ FISHING ON ORFŰ Kft. (7834 Baksa, Rákóczi u. 27.) 
b./ SKC-Consultung Kft. (1031 Budapest, Monostori u. 10.) 
c./ WRC Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1086 Budapest, Csobánc u. 6. 2. em. 
 18.) 
 
2. A hatásosság mérése szolgáltatás biztosítása esetében 
a./ Krolify Kft. (1031 Budapest, Silvanus sétány 23. fszt. 1.) 
b./ Office Center Servide Kft. (1165 Budapest, Fátra u. 3.) 
c./ WRC Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1086 Budapest, Csobánc u. 6. 2. em. 
 18.) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók részére 
történő megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2013. június 30. 
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 2013. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

26/2013. (VI.25.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése megnevezésű pályázat közbeszerzési feladatinak teljes körű ellátása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás értékelése 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű pályázat 
közbeszerzési feladatainak teljes körű ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Mihalovics Gábor egyéni 
vállalkozót (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

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

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

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 7.600.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: 2013. június 26. 
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 2013. június 27-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

27/2013. (VI.27.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a KEOP-1.2.0 pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátásáról 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázati 
konstrukcióban benyújtott „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki, illetőleg 
műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja) 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi projektmenedzsment 
feladatok ellátásával foglalkozó cégeket kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre: 
 

1. Komplex Consult Kft. (7400 Kaposvár, Füredi utca 7. A. lház. 2. em. 4.) 
2. Euroraptor Pályázati Tanácsadó Iroda Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai 

utca 37/a.) 
3. Agroverde Kft. és MSB Zrt. Konzorcium (Konzorcium vezető: Agroverde 

Kft.)  
(7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről 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 2013. június 27-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

28/2013. (VI.27.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a KEOP-1.2.0 pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázati 
konstrukcióban benyújtott „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki, illetőleg 
műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja) 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi műszaki 
ellenőrzéssel foglalkozó cégeket kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre: 
 

1. Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda köz 8.) 
2. SEBIBER Építőipari és Kereskedelmi Bt. (7122 Kakasd, Kossuth L. u. 10.) 
3. GEO STAT Mérnöki Szolgáltató és Fővállalkozó Kft. (7634 Pécs, Ürögi 

fasor 28.) 
 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről 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 2013. június 27-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

29/2013. (VI.27.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a KEOP-5.5.0/A KÖOK Szakiskola épületenergetikai korszerűsítése 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-5.5.0/A/12 pályázati konstrukció keretében 
a Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola 
és Kollégium épületének energetikai fejlesztése tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) 
pontja) ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

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

1. BENKALA Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
2. GERLE Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
3. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről 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 2013. június 27-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

30/2013. (VI.27.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a KEOP-5.5.0/A KBSK futófolyosó épületenergetikai korszerűsítése 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-5.5.0/B/12 pályázati konstrukció keretében 
a Komlói Bányász Sport Klub futófolyosó épületének energetikai fejlesztése tárgyú, a Kbt. 
Harmadik Rész szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 
122. § (7) bekezdés a) pontja) ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 

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

1. BENKALA Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
2. GERLE Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
3. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről 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 2013. június 27-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

31/2013. (VI.27.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a KEOP-5.5.0/A KBSK tornaterem épületenergetikai korszerűsítése 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-5.5.0/B/12 pályázati konstrukció keretében 
a Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épületének energetikai fejlesztése tárgyú, a Kbt. 
Harmadik Rész szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 
122. § (7) bekezdés a) pontja) ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 

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

1. BENKALA Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
2. GERLE Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
3. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről 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 2013. június 27-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

32/2013. (VI.27.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a Bajcsy-Zs. utcai csapadékvíz-elvezető árok helyreállításáról 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a Komló, Bajcsy Zs. utca 574 hrsz-ú csapadékvíz 
elvezető árok károsodott műtárgyának a helyreállítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

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

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

Határid ő: 2013. július 5. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 1.200.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  

 
Határid ő: 2013. július 8. 
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 2013. június 27-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
33/2013. (VI.27.) PJEB h a t á r o z a t: 

 
a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 

továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzésről 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0025 azonosító számú 
„Komló város kulturális szakembereinek továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzés 
ajánlattételi felhívását megvitatta és a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A Bizottság jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi szolgáltatókat kérje fel 
ajánlattételre: 

1.) Kodolányi János Főiskola (8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1) 
2.) Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (7624 Pécs Ifjúság u. 6.) 
3.) Szent István Egyetem (2500 Gödöllő Páter Károly u. 1.) 
4.) EUDUTUS Főiskola (2800 Tatabánya, Stúdium tér) 
5.) Színház- és Filmművészeti Egyetem (1088 Budapest, Vas u. 2/C.) 
6.) Eötvös József Főiskola (6500 Baja, Szegedi út 2.) 
7.) Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft (1073 Budapest, Erzsébet krt. 2.) 
8.) Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (1011 Budapest, Corvin tér 

8.) 
9.) Békéscsabai Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.) 
10.) Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (7400 Kaposvár, Fő u. 10.) 
11.) Csorba Győző Könyvtár (7622 Pécs, Universitas u. 2/a.) 
12.) Profissimus Tanácsadó Iroda Kft (7761 Kozármisleny Mikszáth Kálmán u. 31.) 
13.) Inno-Motive Nonprofit Kft., (6726 Szeged, Fürj utca 92/b.) 
14.) ALUNO Oktatási Központ Kft (7626 Pécs Király utca 66.) 
15.) Győri Megyei Könyvtár (9023 Győr, Hermann O. u.22.) 

 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás a fenti szolgáltatók részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő jegyző 

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 2013. július 18.-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

34/2013. (VII.18.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a Mobil távközlési szolgáltatási szerződés módosítása 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala – Magyar Telekom Nyrt. mobil távközlési szolgáltatási szerződés módosítását 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint a Magyar 
Telekom Távközlési Nyrt. között 2011. március 16-án megkötött „Mobil távközlési 
szolgáltatási szerződés” módosítását – a szolgáltató 2013. március 18-án kelt kérelmét és 
az abban foglalt indoklást figyelembe véve – a 2. sz. melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 

A szerződés módosítása 2013. szeptember 1-én lép hatályba. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a kapcsolódó közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 
szerződés módosításával kapcsolatos hirdetmény közzétételéről intézkedjen. 

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

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződésmódosítás aláírására.  
 

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 
 
 
A 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 2013. július 18.-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
35/2013. (VII.18.) PJEB h a t á r o z a t 

 
a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007  - „Munka és magánélet összehangolását segítő  helyi, 
innovatív kezdeményezések Komlón”  projekthez kapcsolódó közbeszerzési  szolgáltatás 

beszerzése 
 

 
 
A Pénzügyi Jogi és Ellenőrzési bizottság a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 azonosítószámú 
„Munka és magánélet összehangolását segítő helyi, innovatív kezdeményezések Komlón” 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési feladat ellátás beszerzési ajánlattételi felhívását 
megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1.) PRV Dunántúl Kft.    7621 Pécs, Jókai u. 30.  
 prvdunantukkft@gmail.com 

2.) Mihálovics Gábor      7636 Pécs, Neumann J. u. 20. 
 mihalovics.g@gmail.com 

3.) VIANEX Kft.    7627 Pécs, Diós dűlő 5/2.   vianexkft@citromail.hu 
 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2013. 07. 19.  
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 
 

k.m.f. 
 

 
dr. Vaskó Ernő         Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
A 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 2013. július 18.-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

36/2013. (VII.18.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 - „Környezettudatosság népszerűsítése Komló Város 
 lakosai  körében” című projekthez kapcsolódó beszerzések, ajánlatok elbírálása 

 
 
I.  
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 
„Környezettudatosság népszerűsítése Komló Város lakosai körében” projekthez kapcsolódó 
Környezettudatosság népszerűsítése Komló Város lakosai körében tárgyú hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét, a Bírálóbizottság javaslata alapján, az alábbiak 
szerint állapítja meg.  
 
1. A FISHING ON ORFŰ Kft. (7834 Baksa, Rákóczi u. 27.) ajánlata érvénytelen, 
2. Az SKC-Consulting Kft. (1031 Budapest, Monostori u. 10.) ajánlata érvényes, 
3. A WRC Invest Kft. (1086 Budapest, Csobánc utca 6. 2. em. 18.) ajánlata érvénytelen, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre 

az SKC-Consulting Kft. (1031 Budapest, Monostori u. 10.) tette, 
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az 2. részre 

a SKC-Consulting Kft. (1031 Budapest, Monostori u. 10.) tette, 
6. Az eljárás mindkét rész tekintetében eredményes volt, 
7. Az eljárás nyertese az 1. rész tekintetében az SKC-Consulting Kft. (1031 Budapest, 

Monostori u. 10.), 
8. Az eljárás nyertese a 2. rész tekintetében az SKC-Consulting Kft. (1031 Budapest, 

Monostori u. 10.), 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határid ő: 2013. július 29. 
Felelős: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ernő jegyző 
 
 
II.  
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 
„Környezettudatosság népszerűsítése Komló Város lakosai körében” projekthez kapcsolódó a 
rendezvény hatásosságának mérése tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét, az 
alábbiak szerint állapítja meg.  
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1. A Krolify Kft. (1031 Budapest, Silvanus sétány 23. fszt. 1.) ajánlata érvényes, 
2. Az Office Center Service Kft. (1165 Budapest, Fátra u. 3.) ajánlata érvényes, 
3. A WRC Invest Kft. (1086 Budapest, Csobánc utca 6. 2. em. 18.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a WRC 

Invest Kft. (1086 Budapest, Csobánc utca 6. 2. em. 18.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a WRC Invest Kft. (1086 Budapest, Csobánc utca 6. 2. em. 18.), 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határid ő: 2013. július 24. 
Felelős: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ernő jegyző 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Schalpha Anett s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
 
 
 
A 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 2013. augusztus 8.-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

37/2013. (VIII.8.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a Szilvási Általános Iskola felújítása, kivitelező kiválasztása 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság a „Szilvási Általános Iskola felújítása” tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Németh Zoltán építőipari vállalkozót (7300 Komló, Eötvös u. 
10.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy Németh Zoltán építőipari Vállalkozóval a 
megbízási szerződést nettó 1.759.640 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 2013. augusztus 8.-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

38/2013. (VIII.8.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi, 
innovatív kezdeményezések Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési 

eljárások teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás beszerzési eljárás értékelése 
 

 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság a Komló Város Önkormányzatának a TÁMOP-
2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi, innovatív 
kezdeményezések Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mihalovics Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadót (7636 
Pécs, Neumann János u. 20.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy Mihalovics Gábor hivatalos közbeszerzési 
tanácsadóval a megbízási szerződést nettó  1.150.000,-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 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

39/2013. (VIII.29.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város 
kulturális szakembereinek továbbképzése” tárgyban kiírt tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárás eredményét a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. Az 1-8 részek tekintetében nem volt eredményes az eljárás, a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés  a) pontja alapján, mert nem nyújtottak be ajánlatot. 

2. A 9. rész tekintetében eredményes volt az eljárás, az eljárás nyertese az ALUNO 
Oktatási Központ Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (7626 Pécs, Király u. 66. I. em. 
101.) 

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert a 9. rész tekintetében az 1.190.000 Ft összegű 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az eredménytelen részek tekintetében a beszerzések 
lefolytatásáról 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 2013. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

40/2013. (IX.24.) PJEB h a t á  r o z a t  
 

a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi 
innovatív kezdeményezések Komlón” című projekthez kapcsolódó beszerzések 

 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és 
magánélet összehangolását segítő helyi, innovatív kezdeményezések Komlón” projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési és beszerzési eljárások ajánlattételi felhívásait megvitatta és azt a 
mellékelt formában jóváhagyja. 
 
A Bizottság jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1.) Tervek, tanulmányok elkészítése közbeszerzési eljárás tekintetében: 
      a.) GEO Research Nonprofit Kft. (7635 Pécs, Csóka dűlő 19.) 
      b.) Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. ( 7361 Kaposszekcső,  
           Liget ltp. 10.) 
      c.) AACM Central Europe Llc (1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/1-45.) 
 
2.) A papír, írószer, festék patron, toner beszerzése: 
     a.) CP-Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalui út 5.) 
     b.) TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
     c.) Axidóm Bt. (7300 Komló, Székely B. u. 33.) 
 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók részére 
történő megküldéséről gondoskodjon. 
 
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 2013. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

41/2013. (IX.24.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a Komló, Nagyrét utcai út építéséről 
 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Komló Város Önkormányzata tulajdonában álló 
komlói 1520/11 hrsz-ú ingatlanon építendő út építéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást 
megvitatta és azt az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. Lakiber Kft. 7300 Komló, Zichy u. 8. 
2. Baranyai SBAU Kft. 7300 Komló, Hegyhát u. 8. 
3. Gazda-Sped Kft. 7394 Magyerhertelend, Külterület 5. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók részére 
történő megküldéséről 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 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

 
 

42/2013. (IX.26.) PJEB h a t á r o z a t 
 
 

a Komló, Nagyrét utcai út építése (I. ütem) tárgyú beszerzési eljárás 
eredményhirdetéséről 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a „Komló, Nagyrét utcai út építése (I. ütem)” 
tárgyban a kivitelező kiválasztására kiírt egyszerű beszerzési eljárás eredményét a bíráló 
bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

A bizottság az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárásban egyetlen ajánlatot adó 
Lakiber Kft-t (7300 Komló, Zichy u. 8.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőt a Képviselő-testület beruházást jóváhagyó döntését követően tájékoztassa. 

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

 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Schlapha 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 2013. október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
 

43/2013. (X.22.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és magánélet összehangolását segítő, helyi 
innovatív kezdeményezések Komlón” című projekthez kapcsolódó beszerzés elbírálása 

és közbeszerzési eljárás újraindításáról 
 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és 
magánélet összehangolását segítő, helyi, innovatív kezdeményezések Komlón” című 
projekthez kapcsolódó beszerzés elbírálása és közbeszerzési eljárás újraindítása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: egyszerű  
 
I. A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez 
kapcsolódó papír, írószer, tonner, festékpatron beszerzési eljárásához kapcsolódóan az 
alábbiak szerint dönt: 
 
1. A TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes, 
2. Az Axidám Bt. (7300 Komló, Székely B. u. 33/3.) ajánlata érvényes, 
3. A CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu 5.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot TF Center 

Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) tette. 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1). 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
II. A Bizottság jóváhagyja, hogy a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez kapcsolódó 
tervek, tanulmányok készítésének közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását  és az alábbi 
vállalkozók részére küldi meg:  
 
      a.) GEO Research Nonprofit Kft. (7635 Pécs, Csóka dűlő 19.) 
      b.) Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. (7361 Kaposszekcső,  
           Liget ltp. 10.) 
      c.) AACM Central Europe Llc (1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/1-45.) 
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A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívást a fenti vállalkozók részére küldje 
meg.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

  dr. Vaskó Ernő jegyző 
 
 

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 2013. október 29-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

44/2013. (X.29.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a KEOP-1.3.0/9-11 kódszámú „Ivóvízminőség javítás elvi engedélyezési terv és pályázati 
dokumentáció elkészítése” tárgyú beszerzési eljárásról 

 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a KEOP-1.3.0/09-11 számú, „Ivóvízminőség javítás” 
című pályázati konstrukcióhoz szükséges elvi engedélyezési terv és pályázati dokumentáció 
elkészítésével kapcsolatos ajánlattételi felhívást megvitatta és azt az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
A bizottság döntést hozott arról, hogy Komló Város Önkormányzata az alábbi cégeket kérje 
fel ajánlattételre: 
 

1. KTSZ Tervszerv Kft. 
1027 Budapest, Frankel Leó u. 9. 

2. Erdőért 2006 Kft. 
7673 Kővágószőlős, 0147 hrsz 

3. Gold-Black Hungary Kft. 
1063 Budapest, Szív u. 33. 

 
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.        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 2013. november 5-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 
 

45/2013. (XI.5.) PJEB h a t á r o z a t 
 
 

a KEOP-1.3.0/09-11 „Ivóvízminőség javítás” című projekt elvi engedélyezési tervének és 
pályázati dokumentációjának elkészítése tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetésről 

 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a KEOP-1.3.0/09-11 „Ivóvízminőség javítás” című 
projekt elvi engedélyezési tervének és pályázati dokumentációjának elkészítés tárgyú 
beszerzési eljárás eredményét a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
A bizottság az eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárásban a legalacsonyabb árat 
megajánló Erdőért 2006 Kft-t (7673 Kővágószőlős, 0147 hrsz) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattevőket a döntésről tájékoztassa.  
 
 
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 2013. november 19-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

46/2013. (XI.19.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi 
innovatív kezdeményezések Komlón” című projekthez kapcsolódó beszerzésről 

 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és 
magánélet összehangolását segítő helyi, innovatív kezdeményezések Komlón” projekthez 
kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását  megvitatta és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja. 
 
A Bizottság jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1.) Nyilvánosság biztosítása: 
     a.) TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
     b.) Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.)  
     c.) PTI Communications Tanácsadó Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 7/b.) 
 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók részére 
történő megküldéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: értelem szerint  
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 2013. november 19-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

47/2013. (XI.19.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a Komló-Sikonda II. sz. (alsó) horgásztó károsodott völgyzárógát helyreállításáról 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a Komló – Sikonda II. sz. (alsó) horgásztó 
károsodott völgyzárógát helyreállítása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

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

1. „TOM” Trans Kft. (7300 Komló, Jó Szerencsét u. 11.) 
2. SMITU-TRANS Kft. (7300 Komló, Pécsi út 39.) 
3. FESPED Kft. (7304 Mánfa, 0531/21 hrsz) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a 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 2013. november 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
 

48/2013. (XI.25.) PJEB h a t á r o z a t 
 
 

az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat IV.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítását, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyja.  
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján a 2013. évi 
közbeszerzési terv I. 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 2013. november 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
49/2013. (XI. 25.) PJEB h a t á r o z a t: 

 
 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi, 
innovatív kezdeményezések Komlón” című projekthez kapcsolódó beszerzés elbírálása 

 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és 
magánélet összehangolását segítő, helyi, innovatív kezdeményezések Komlón” című 
projekthez kapcsolódó beszerzés elbírálása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez 
kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint 
dönt: 
 
1. A TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes, 
2. A HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 

ajánlata érvényes, 
3. A PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek utcája 38.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) tette. 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, 

Kossuth L. u. 21.)  
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

  dr. Vaskó Ernő jegyző 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        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 2013. november 28-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

51/2013. (XI.28.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 azonosító számú pályázat keretén belül „Komló Város 
Önkormányzata és intézményei számára szervezet- és szolgáltatásfejlesztési szolgáltatás és 

tanulmányok készítése” tárgyú közbeszerzési eljárás értékeléséről 
 
A pénzügy, jogi és ellenőrzési bizottság a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 azonosító számú 
pályázat keretén belül „Komló Város Önkormányzata és intézményei számára szervezet- és 
szolgáltatásfejlesztési szolgáltatás és tanulmányok készítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza:  

 
1. A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és jóváhagyja a 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló nyertes ajánlattevőt az alábbiak szerint: 
 

       Nyertes ajánlattevő neve: GEO Research Nonprofit Kft., 

                                                  7635 Pécs, Csóka dűlő 19. 

 

       Egyösszegű nettó ajánlati ár: 14.145.000,- Ft 

 
2. A Bizottság utasítja a Jegyzőt, hogy az eljárás eredményéről az ajánlattevőket 

értesítse. 
 

3. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse 
meg. 

 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester (1. és 3. pont tekintetében) 
     dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (2. pont tekintetében)  
 

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 2013. november 28-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

52/2013. (XI.28.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a sikondai tóhoz kapcsolódó vis maior pályázat kivitelezéssel kapcsolatos 
eredményhirdetéséről 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Komló-Sikonda II. sz. (alsó) horgásztó károsodott 
völgyzárógát és árapasztó műtárgy helyreállítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TOM TRANS Kft-t (7300 Komló, Sallai u. 11.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2013. november 29. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 8.755.971,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
Határid ő: 2013. december 3. 
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 2013. november 28-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 

53/2013. (XI.28.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 „Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” 
című pályázathoz kapcsolódó szoftver beszerzés Komló Város Önkormányzat Beszerzési 

Szabályzata alóli mentesítéséről 
 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 „Komló Város 
Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó szoftver beszerzés 
Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alóli mentesítését megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 „Komló Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó nettó 3 MFt összegű szoftver beszerzési 
eljárás lefolytatását mentesíti Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatában 
előírtak alkalmazása alól, arra való tekintettel, hogy a beszerzendő szoftverek speciális 
jellemzőkkel rendelkeznek. 
 
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: 


