
Komló Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 

 

 

 
K I V O N A T 

 

 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2014. január 9-i rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 

 

1/2014. (I.9.) PJEB h a t á r o z a t: 

 

a „Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások és 

tanulmányok készítése az ÁROP-1.A.5-2013-0028 pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásáról 

 

 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „Komló Város Önkormányzatának 

szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások és tanulmányok készítése az ÁROP-1.A.5-

2013-0028 pályázat keretében” 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. Agenda Projektház (1158 Budapest, Drégelyvár utca 7. 6. em. 38.) 

2. DFT-Hungária Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. ½. emelet) 

3. Humán Aspektus Kft. (1146 Budapest, Gyertyán utca 9-11. 2. em. 2.) 

 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 

történő megküldéséről intézkedjen.  

 

Határidő:  2014. január 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 2014. február 11-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

3/2014. (II.11.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzés III. 

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

1.) Nyelvtanoda Kft. (8200 Veszprém, Bajcsy Zs u. 18.) 
 
2.) Training Universe Kft. (1034 Budapest, Zápor u. 28) 

Láng György ügyvezető 
training@traininguniverse.eu 
 

3.) OKTKER –Nodus Kiadó Kft. (8200 Veszprém, Bartók B. u. 12.) 
Varga István ügyvezető 

            oktker@oktker.hu 
 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás a fenti szolgáltatók részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes fő 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 2014. február 11-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

5/2014. (II.11.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztító  telep 
korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a  meglévő 

szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a szennyvízcsatorna hálózat  kivitelezése FIDIC 
Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján  tárgyú közbeszerzési 

eljárásról 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a 
szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés 
feltételei alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását megvitatta és az alábbi 
határozatot hozza. 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárásnak az eljárást megindító felhívását a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által NFÜ/13A-6-1783/2013 (1429/2013) 
számon kiadott közbeszerzési minőségellenőrzési jelentése alapján a melléklet szerinti 
formában jóváhagyja. 
 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési 
Értesítőben történő megjelentetéséről 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 2014. február 11-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

6/2014. (II.11.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

az ÁROP-1.A.5-2013-0028 pályázat közbeszerzési eljárás értékeléséről 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „Komló Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások és tanulmányok készítése az ÁROP-1.A.5-
2013-0028 pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A bizottság a Humán Aspektus Kft. (1146 Budapest, Gyertyán utca 9-11. 2. em. 2.) 
ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 

Indoklás: Az Ajánlatkérő a Humán Aspektus Kft. Ajánlatában – figyelemmel a 
felhívás és a dokumentáció követelményeire – az előírt tartalmi feltételek kapcsán több 
hibát, illetőleg hiányosságot állapított meg, erre figyelemmel 2014. február 4. napján 
hiánypótlásra szólította fel az Ajánlattevőt (I./HP.1.-HP.2.).  

A Humán Aspektus Kft. az előírt határidőig – 2014. február 10.  10:00 óráig – a fent 
hivatkozott hiánypótlási kötelezettségeinek nem tett eleget, ebből következően az 
Ajánlatkérő újbóli hiánypótlás lehetőségét, e tárgyakban nem biztosíthatta, továbbá a 
Kbt. 67. § (9) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva kizárólag az eredeti ajánlati 
példányt vehette figyelembe a bírálat során. Az Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példány 
újbóli vizsgálatának eredményként az Ajánlatot érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 74. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbi indokokra tekintettel: 

- Az Ajánlattevő – szemben az ajánlattételi felhívás k) pontjában meghatározott 
tartalmi követelménnyel – nem nyilatkozott arról, hogy vele szemben a Kbt. 57. § 
(1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn, továbbá, hogy 
nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok 
hatálya alá alvállalkozót vagy alkalmasságot igazoló szervezetet.  

- Az Ajánlattevő – szemben az ajánlattételi felhívás x) Egyéb 7. alpontjában 
rögzített tartalmi követelménnyel – az Ajánlatában nem nyújtotta be az árazott 
költségvetését. 

A bizottság a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló DFT-Hungária Kft. 
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. félemelet) és az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 
(7621 Pécs, Megye utca 7/1.) közös ajánlattevőket hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
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A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 
„Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentum ajánlattevőnek történő 
megküldéséről intézkedjen. 

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

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási 
szerződést nettó 18.390.000,- HUF 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 2014. március 13-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

7/2014. (III.13.) PJEB h a t á r o za t 
 

az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről 
 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
IV.2. pontjában kapott felhatalmazása alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzatának 
2014. évi közbeszerzési tervét, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja.  
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján a 2014. évi 
közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről intézkedjen.  

 
Határid ő: 2014. 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 2014. március 13-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

9/2014. (III.13.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a bevezetett minőségmenedzsment modell (CAF) felülvizsgálatáról 
 

A Pénzügyi Jogi és Ellenőrzési Bizottság az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 azonosítószámú 
„Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” projekthez kapcsolódó bevezetett 
minőségmenedzsment modell (CAF) felülvizsgálata szolgáltatás beszerzési ajánlattételi 
felhívását megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1.)   Develcon Kft.  
 Borbély Tünde ügyvezető 
 borbely.tunde@develcon.hu 
2.)  Jorma Kft. 
       Bartucz Éva ügyvezető 
 bartucz.eva@jorma.hu 
3.)  TBM Kft. 
      Veress Sándor ügyvezető 
       tbm.kft@gmail.com 
 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes 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 2014. április 1-jei rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

10/2014. (IV.1.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 azonosítószámú „Komló Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése” című projekthez kapcsolódó bevezetett minőségmenedzsment modell 

(CAF) felülvizsgálatának elvégzése tárgyú beszerzés elbírálásáról 
 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 azonosítószámú 
„Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című projekthez kapcsolódó 
bevezetett minőségmenedzsment modell (CAF) felülvizsgálatának elvégzése tárgyú beszerzés 
elbírálása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 projekthez 
kapcsolódó bevezetett minőségmenedzsment modell (CAF) felülvizsgálatának elvégzése 
tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint dönt: 
1. A TMB Kft. (2230 Gyömrő, Wekerle u. 52. ép. Fzs.3.) ajánlata érvényes, 
2. A DEVELCON Kft. (2461 Tárnok, Árpád u. 31.)  ajánlata érvényes, 
3. A Jorma Kft. (2100 Gödöllő, Tél u. 12.)  ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

DEVELCON Kft. (2461 Tárnok, Árpád u. 31.)    tette. 
5. Az eljárás eredményes volt. 
6.  Az eljárás nyertese a DEVELCON Kft. (2461 Tárnok, Árpád u. 31.)   
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 2014. április 1-jei rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 

11/2014. (IV.1.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek továbbképzése” 
projekthez kapcsolódó közbeszerzés III. elbírálásáról 

 
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 
III. elbírálása” tárgyú előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza:  
 
I. A Bizottság a közbeszerzési eléjárást eredményesnek nyilvánítja és jóváhagyja a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló nyertes ajánlattevőt az alábbiak szerint:  
Nyertes ajánlattevő neve: Nyelvtanoda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, 
Bajcsy Zs. u. 18.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 3.960.000. -Ft 
 
II. A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az eljárás eredményéről az ajánlattevőket értesítse  
 
III. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.  
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester ( I. és III. pont tekintetében)  

   dr. Vaskó Ernő jegyző (II. pont tekintetében) 
 
 

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 2014. május 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

13/2014. (V.13.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-007 „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív 
kezdeményezések Komlón”című projekthez kapcsolódó beszerzéséről 

 
 

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.) HegyhátMédia Kft. (Hiegl Zsolt ügyvezető, info@hegyhatmedia.hu) 
2.) Tax Computer Bt. (Lovrencich Zsolt ügyvezető, info@taxcomputer.hu) 
3.) PTI Communications Kft. (Égi Zsolt ügyvezető, info@ptigroup.hu) 
 
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        bizottság elnöke 
 
 
 
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 2014. május 27-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

15/2014. (V.27.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” projekthez 
kapcsolódó beszerzésekről 

 
A Pénzügyi Jogi és Ellenőrzési bizottság a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások 
Komlón” 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.) Közbeszerzési feladat ellátása esetében: 
 

1.) PRV Dunántúl Kft.   7621 Pécs, Jogász u. 6.    prvdunantulkft@gmail.com 
2.) Mihálovics Gábor     7636 Pécs, Neumann J. u. 20.  mihalovics.g@gmail.com 
3.) Dr. Turi Ákos   7621 Pécs, Teréz u. 11-13.   dr.turiakos.ugyved@t-online.hu  

 
2.) Jogi tanácsadás esetében: 

 
1.) Dr. Oszvald Péter 7300 Komló, Kossuth L. u. 117.  dr.oszvald.peter@gmail.com 
2.) Dr. Wetzl József     7300 Komló, Városház tér 4.   wetzl.jozsef@gmail.com 
3.) Dr. Horváth Fruzsina 7300 Komló, Kossuth L. u. 117. dr.horvath.fruzsina@gmail.com 

 
3.) Irodaszer költségei esetében: 

1.) TF Center Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1.   info@tfcenter.hu 
2.) Axidóm Bt.  7300 Komló, Székely B. u. 33/3  trinkl@axidom.hu 
3.) Digitalplus Bt. 7633 Pécs, Építők útja 4/B  forpinter@digitalplus.hu 

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

Határid ő: 2014.05.27. 
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 2014. június 11-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

16/2014. (VI.11.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” projekthez 
kapcsolódó beszerzések elbírálásáról 

 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási  
beruházások Komló” című projekthez kapcsolódó beszerzések elbírálása tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
 
I. A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004  projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési feladat ellátása tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak 
szerint dönt:  
 
1. PRV Dunántúl Kft.   (7621 Pécs, Jogász u. 6.) ajánlata érvényes, 
2. Mihalovics Gábor     (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) ajánlata érvényes, 
3. Dr. Turi Ákos   (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Mihalovics 

Gábor     (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a Mihalovics Gábor  (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.). 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
II. A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004  projekthez 
kapcsolódó jogi tanácsadás biztosítása tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak 
szerint dönt: 
 
1. dr. Oszvald Péter (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) ajánlata érvényes,  
2. dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) ajánlata érvényes, 
3. dr. Horváth Fruzsina (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot dr. Wetzl 
József (7300 Komló, Városház tér 4.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.). 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
. 



III. A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004  projekthez 
kapcsolódó irodaszerek beszerzések tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint 
dönt: 
 
1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes, 
2. Axidóm Bt. (7300 Komló, Székely B. u. 33/3.) ajánlata érvényes, 
3. Digitalplus Bt. (7633 Pécs, Építők útja 4/B.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 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.  
 
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 2014. június 11-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

17/2014. (VI.11.) 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 elbírálásáról 

 
 

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 projekt keretében megvalósítandó hirdetés, reklám, propaganda tevékenység 
beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint dönt: 
 

1. A Tax Computer Bt. (7300 Komló, Mecsekfalúi út 2/2.) 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 2014. június 11-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

18/2014. (VI.11.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program keretében 
elnyert pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Programhoz kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta 
és a következő határozatot hozza:  
 
1./ A Bizottság a mellékelt formában jóváhagyja a Bányászati eszközök szállítása, 
konzerválása és bemutatása elem vonatkozásában készített magyar és angol nyelvű 
ajánlattételi felhívást és hozzájárul, hogy az önkormányzat az alábbi szolgáltatókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1.) Bavtransbau Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 66.) 
 Pákozdi Zoltán ügyvezető 
 
2.) KALAFARM Kft. (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) 
 Kalamár József ügyvezető 
 
3.) PRO DOMO Építőipari, Beruházó és Kivitelező Zrt. (7622 Pécs, Verseny u. 17.) 
 Vass Miklós ügyvezető 
 
4.) Vitoép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 3.) 
 Tóth József ügyvezető 

 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások 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 2014. június 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
19/2014. (VI.17.) PJEB h a t á r o z a t: 

 
 

a Magyarország-Horváthország IPA Határon átnyúló Együttműködési Program keretében 
elnyert pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárásról 

 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Programhoz kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta 
és a következő határozatot hozza:  
 
1./ A Bizottság a mellékelt formában jóváhagyja a Magyarország-Horvátország IPA Határon 
Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását és hozzájárul, hogy az önkormányzat az alábbi szolgáltatókat 
kérje fel ajánlattételre: 
 

1.) Tax Computer Bt. (7300 Komló, Mecsekfalui út 2/2.) 
  
2.) HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 21.) 
  
3.) PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek utcája 38.) 
 
4.) Pannon Castrum Kft. (7635 Pécs, Csóka dűlő 19.) 
 

A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások 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 2014. június 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
20/2014. (VI.17.) 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 tulajdonában lévő 
lakások kéményfelújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta és azt a mellékelt 
formában jóváhagyja.  
 
A bizottság  továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. Németh Zoltán  7300 Komló, Eötvös u. 10. 
2. Gerle Kft.   7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
3. Baranyai SBAU Kft.  7300 Komló, Hegyhát u. 8. 

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

Határid ő: 2014. június 19. 
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 2014. június 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

21/2014. (VI.17.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz-ú patakon építendő műtárgy építésével kapcsolatos 
beszerzésről 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Komló, Mecsekjánosi-puszta 0177 hrsz. alatti 
vízfolyáson építendő közlekedési műtárgy építéséhez kapcsolódó beszerzés ajánlattételi 
felhívását megvitatta és azt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A bizottság jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
 

1. TomTrans Kft.     7300 Komló, Jószerencsét utca 11. 
2. Mohács-Víz Kft.     7300 Komló, Kossuth L. u. 9. 
3. Baranya-csatorna menti Vízi Társulat  7370 Sásd, Kossuth L. u. 1. 

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

Határid ő: 2014. június 19. 
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 2014. július 4-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
 
 

22/2014. (VII.4.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárásról 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás közzétételéről 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 2014. július 17-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

23/2014. (VII.17.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program keretében 
elnyert pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkákról 

 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Programhoz kapcsolódó kivitelezési munkák tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta és a következő határozatot hozza: 
 
1./ A Bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján a PRO DOMO Építőipari, Beruházó és Kivitelező Zrt-t (7622 Pécs, Verseny u. 17.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  
 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa.  
 
Határid ő: 2014. július 17. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő jegyző 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést (bruttó) 38 800 EUR összeggel kösse meg.  

Határid ő: 2014. július 18. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

k.m.f. 
 
 

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



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

K I V O N A T 
 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2014. július 17-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

24/2014. (VII.17.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program keretében 
támogatott pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárás 

értékeléséről 
 

 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében  támogatott pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság 
biztosításával kapcsolatos 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 Pannon Castrum Kft-t (7635 Pécs, 
Csóka dűlő 19.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  

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

Határid ő: 2014. július 18. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó elemekre együttesen nettó 
1.175.000,-Ft összeggel kösse meg.  

Határid ő: 2014. július 22. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.        Borbár 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 2014. július 17-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

25/2014. (VII.17.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz-ú patakon építendő műtárgy kivitelezésével 
kapcsolatos beszerzési eljárás értékeléséről 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz alatti patakon 
építendő műtárgy kivitelezésével kapcsolatos 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 Mohács-Víz Kft-t  (7700 Mohács, 
Budapesti országút 1.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  

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

Határid ő: 2014. július 18. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 4.719.163,-Ft összeggel kösse meg.  

Határid ő: 2014. július 22. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 

k.m.f. 
 
 

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



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

K I V O N A T 
 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2014. július 17-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

26/2014. (VII.17.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

az önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújításával kapcsolatos beszerzés 
értékeléséről 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az önkormányzati lakások kéményfelújítása 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 Németh Zoltán egyéni vállalkozót 
(7300 Komló, Eötvös u. 10.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  

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

Határid ő: 2014. július 18. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 2.322.835,-Ft összeggel kösse meg.  

 

Határid ő: 2014. július 22. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

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



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

K I V O N A T 
 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2014. július 23-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

27/2014. (VII.23.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés és 
beszerzésekről 

 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 azonosítószámú, 
„Lakhatási beruházások Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés és 
beszerzések ajánlattételi felhívásait 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. A projekt során felújításra kerülő 19 darab lakóingatlan korszerűsítése, közterületek, 

játszóterek felújítása, kártyás áram- és víz-fogyasztásmérők kiépítése, szelektív 
hulladékgyűjtő edények telepítése esetében: 
 

a) Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 8. ;  email: bsbkft@gmail.com) 
b) Kalafarm Kft.  (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19. ; email: 

info@kalafarm.hu) 
c) Pannon Beruházó Kft. (7673Kővágószőlős, Újtelep 9.;email: 

info@pannonkeszhaz.hu) 
 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
1. Műszaki ellenőri feladatok ellátása esetében: 

 
a) Gundrum László     (7623 Pécs, Megyeri tér 8. fszt. 2. ; Email: 

amarc@hdsnet.hu)  
b) Németh János     (7632 Pécs, Víg u. 1/1. ; Email: h-bon@t-online.hu) 
c)  Ifj. Sas Gyula     (7623 Pécs, Ungvár u. 6. ; Email: sas.gyula@t-

online.hu)  
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2. Nyilvánosság biztosítása esetében: 
 

a) TF Center Kft.     (7300 Komló, Pécsi út 1. ; Email: info@tfcenter.hu) 
b) Tax Computer Bt.    (7300 Komló, Alkotmány utca 8. ; Email: 

info@taxcomputer.hu) 
c) HegyhátMédia Kft.    (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.  ; E-mail: 

info@hegyhatmedia.hu) 
 
3. Hirdetés, reklám, propaganda esetében: 
 

a) HegyhátMédia Kft.    (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.  ; E-mail: 
info@hegyhatmedia.hu) 

b) Péter Szabó Fotó     (7300 Komló, Kossuth L. u. 34. ; E-mail: 
pszenator@gmail.com) 

c) PTI Communications Kft.  (7621 Pécs, Ferencesek u. 38. ; Email: 
info@ptigroup.hu) 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az 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 2014. augusztus 12-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

28/2014. (VIII.12.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás  értékeléséről 

 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a 
szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés 
feltételei alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot 
hozza. 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának 
2014. július 14. napján kelt javaslatát elfogadja és jóváhagyja. A bizottság ennek megfelelően 
a tárgyi közbeszerzési eljárásban az „S-SZ 2014 Komló Konzorcium” és a „Komló Szvtp 
Konzorcium” ajánlatát az első részajánlati kör tekintetében, a Platina-Bau Zrt., a BTMP 
Kft., az „S-SZ 2014 Komló Konzorcium”, a „Komló Csatorna Konzorcium”, valamint a 
Wolfbau Team Kft. ajánlatát a második részajánlati kör tekintetében érvényessé nyilvánítja.  

A bizottság a Hegedüs & Schmidt Kft. ajánlatát a második részajánlati kör tekintetében a 
Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján figyelmen kívül hagyja, mivel arról nyilatkozott, hogy az 
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az ajánlatát nem tartja fenn.  

A bizottság az eljárás nyerteseként az első részajánlati kör vonatkozásában a „Komló Szvtp 
Konzorcium” -ot, illetőleg a második részajánlati kör tekintetében a Wolfbau Team Kft.-t 
hirdeti ki. A bizottság kijelenti továbbá, hogy az első részajánlati kör kapcsán második 
helyezettet nem hirdet ki, a második részajánlati kör kapcsán pedig a Platina-Bau Zrt. , mint 
második helyezett ajánlattevő kihirdethető. 
 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
tájékoztassa, valamint az eljárás eredményéről szóló hirdetménynek a Közbeszerzési 
Értesítőben történő megjelentetéséről intézkedjen.  
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
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A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a pályázattal 
kapcsolatos támogatói döntés függvényében, a Kbt. 40.§ (3) és (4) bekezdéseire figyelemmel 
a vállalkozási szerződést 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 2014. augusztus 12-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
29/2014. (VIII.12.) PJEB h a t á r o z a t 

 
a DDOP-4.1.2/B-13/201-0003 pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokról 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a DDOP-4.1.2/B-13/2014-0003 azonosító számú 
„Lakhatási integráció Komlón projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta és a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A Bizottság jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
 
1.) Külső projektmenedzsment esetében:  

1) Eu-Winner Consulting Kft. 
székhely: 7900 Szigetvár, Radován tér 9. 
képviselő: Karsai Dániel ügyvezető 
email: karsai.daniel@eu-winner.hu 

2) AGROVERDE Kft. 
székhely: 7940 Szentlőrinc, Attila utca 70. 
képviselő: Szücs Tamás ügyvezető 
email: shevatom@t-online.hu 

3) VIZIBOR Kft. 
székhely: 7935 Ibafa, 086/6 hrsz. 
képviselő: Völgyi Tamás ügyvezető 
email: volgyi.t@gmail.com 

 
2.) Jogi szakértő esetében: 

1.) Dr. Oszvald Péter 7300 Komló, Kossuth L. u. 117.  dr.oszvald.peter@gmail.com 
2.) Dr. Wetzl József  7300 Komló, Városház tér 4.   wetzl.jozsef@gmail.com 
3.) Dr. Horváth Fruzsina 7300 Komló, Kossuth L u. 117. dr.horvath.fruzsina@gmail.com 

 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás a fenti vállalkozók 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 2014. augusztus 12-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

30/2014. (VIII.12.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” című projekthez 
kapcsolódó beszerzések elbírálásáról 

 
 
I. Műszaki ellenőri tevékenység:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 számú, „Lakhatási 
beruházások Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, 
Műszaki ellenőri tevékenység tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét, az alábbiak 
szerint állapítja meg.  
 
1. Akvila-S Kft. (7636 Pécs, Ungvári utca 6.) ajánlata érvényes, 
2. Gundrum László (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) ajánlata érvényes, 
3. H-Bon Mérnöki Iroda Kft. (7632 Pécs, Víg u. 1/1.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Akvila-S 

Kft. Kft. (7636 Pécs, Ungvári utca 6.) tette, 
 
 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Akvila-S Kft. Kft. (7636 Pécs, Ungvári utca 6.)  
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
II. Nyilvánosság biztosítása:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 számú, „Lakhatási 
beruházások Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, 
Nyilvánosság biztosítása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét, az alábbiak szerint 
állapítja meg.  
 
1. HegyhátMédiaKft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.) ajánlata érvényes, 
2. Tax Computer Kft. (7300 Komló, Mecsekfalu 2/2..) ajánlata érvényes, 
3. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

HegyhátMédia Kft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.)  tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese HegyhátMédiaKft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.) 
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A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
III. Hirdetés, reklám, propaganda:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 számú, „Lakhatási 
beruházások Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, 
Hirdetés, reklám, propaganda tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét, az alábbiak 
szerint állapítja meg.  
 
1. HegyhátMédiaKft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.) ajánlata érvényes, 
2. Péter Szabó Zoltán (7300 Komló, Kossuth Lajos utca 34. ajánlata érvényes, 
3. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) ajánlata érvényes 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

HegyhátMédia Kft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.)  tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese HegyhátMédiaKft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási 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 2014. augusztus 12-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

31/2014. (VIII.12.) PJEB h a t á r o z a t 
 

az Arany Alkony Idősek Napközi Otthona akadálymentesítésével kapcsolatos 
beszerzésről 

 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az Arany Alkony Idősek Klubja 
akadálymentesítéséhez kapcsolódó beszerzés ajánlattételi felhívását megvitatta és azt a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A bizottság jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
 
1. Vitoép Kft.    7300 Komló, Kossuth u. 3. 
2. Péter ’99 Kft.    7300 Komló, Taáncsics u. 6/d. 
3. Német Zoltán egyéni vállalkozó 7300 Komló, Eötvös u. 10. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti vállalkozók részére 
történő megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 14. 
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 2014. szeptember 3-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

32/2014. (IX.3.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón” című projekthez 
kapcsolódó beszerzések elbírálásáról 

 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú, „Lakhatási 
integráció Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, Külső 
projektmenedzsment feladatainak ellátása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét, 
az alábbiak szerint állapítja meg.  
 
I. Külső projektmenedzsment feladatainak ellátása:  
 

1. Eu-Winner Consulting Kft. (7900 Szigetvár, Radován tér 9.) ajánlata érvényes, 
2. AGROVERDE Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.) ajánlata érvényes, 
3. VIZIBOR Kft.(7935 Ibafa, 086/6 hrsz.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 1. 

(Eu-Winner Consulting Kft. (7900 Szigetvár, Radován tér 9.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese: Eu-Winner Consulting Kft. (7900 Szigetvár, Radován tér 9.)   

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
II. Jogi szakérti tevékenység biztosítása:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú, „Lakhatási 
integráció Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, Jogi 
szakértői tevékenység biztosítása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét, az alábbiak 
szerint állapítja meg. 
 

1. Dr. Oszvald Péter (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) ajánlata érvényes, 
2. Dr. Wetzl József     (7300 Komló, Városház tér 4.)      ajánlata érvényes, 
3. Dr. Horváth Fruzsina (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) ajánlata érvényes 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a  

Dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) tette, 
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5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese: Dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 15. 
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 2014. szeptember 3-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

33/2014. (IX.3.) PJEB h a t á r o z a t: 
 
 

a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés megindításáról 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a DDOP-4.1.2/B-13/2014-0003 azonosítószámú, 
„Lakhatási integráció Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 
ajánlattételi felhívásait megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
közbeszerzési eljárások keretében ajánlattételre. 
 
1. A projekt során a Sportvölgy „barakk épületeinek” (Sportvölgy u. 5-6.) bontása történik 

meg, illetve Szállásfalu településrészen a Vak Bottyán utca 17-18. épületek felújítása, 
infrastruktúra fejlesztésére és közösségi tér kialakítása, játszótér létesítése, út felújítása, 
térkamera rendszer kiépítése, illetve a megvásárolt 17 db komfortos lakás felújítása 
esetében: 
 

a) Kalafarm Kft.  (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19. ; email: 
info@kalafarm.hu) 

b) Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 8. ;  email: bsbkft@gmail.com) 
c) BS Construct Kft.  (7300 Komló, Hegyhát u. 6. ; email: 

bsconstructkft@gmail.com) 
 
2. Az OKJ-s szakmai képzési program és a modulképzések lebonyolítása esetében: 

 
a) Schvéder Oktatási Központ Kft (8200 Veszprém, Móra Ferenc u. 12. ; 
 email: schveder@schvederoktatas.hu) 
b) Nyelvtanoda Kft (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 18. ; email: 
 pecs@katedra.hu) 
c) J.L. Seagull Szakképző Iskola (3100 Salgótarján, Meredek u. 9. ; email: 
 seagull@seagull.hu) 

 
 
 
 
 



 2 

 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az 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.        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 2014. szeptember 3-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

34/2014. (IX.3.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a Szilvási út helyreállítására (vis maior) vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása 
 

 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „ Komló Szilvási út (3642 hrsz.) útburkolat 
károsodás helyreállítása” 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. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u.13.) 

2. Tom-Trans Kft. (7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.) 

3. Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u.28.) 
 

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

 
Határid ő:  2014. szeptember 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 2014. szeptember 3-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

35/2014. (IX.3.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

Arany Alkony Id ősek Klubja akadálymentesítésével kapcsolatos beszerzés 
eredményhirdetése 

 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság megtárgyalta az Arany Alkony Idősek Klubja 
akadálymentesítésére vonatkozó beszerzési eljárás értékeléséről szóló előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:  
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Vitoép Kft-t  (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
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 nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést 4.221.481,-Ft + ÁFA összeggel megkösse. 
 
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 2014. szeptember 3-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

36/2014. (IX.3.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

Közterületi térkamera rendszer telepítése Komló belvárosában 
 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Komló belvárosában tervezett térkamera rendszer 
telepítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta és azt a mellékelt formában 
jóváhagyja. A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat 
kérje fel ajánlattételre. 
 

1.  TF Center Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1. 
2.  Multi Alarm Zrt.  7621 Pécs, Basamalom út 33. 
3.  M.B.V. Szolgáltató Kft. 1171 Budapest, Pajta utca 26. 

 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás fenti vállalkozók részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
Határid ő:  2014. szeptember 8. 
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 2014. szeptember 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

38/2014. (IX.23.) 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 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.) Németh Zoltán   (7300 Komló, Eötvös u. 10.)   
2.) Gerle Kft.           (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.)  
3.) Péter’99 Kft.       (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) 
 
 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak 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 2014. szeptember 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

39/2014. (IX.23.) PJEB h a t á r o z a t 
 

a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosító számú 
„Lakhatási integráció Komlón projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta és a mellékelt formában jóváhagyja.  
 
A Bizottság jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
 
1.) Egészségügyi szűrés esetében:  
1) Komlói Egészségcentrum  

székhely: 7300 Komló, Majális tér 1. 
képviselő: dr. Tánczos Frigyes 
email: titkarsag@komloikorhaz.hu 

2) UNIMEDKER Kft. 
székhely: 7300 Komló, Vájáriskola u. 10. 
képviselő: dr. Tánczos Frigyes 
email: tanczosdr@t-online.hu 

3) EÜ-MED Kft 
székhely: 7624 Pécs, Székely-Bertalan u. 17/2. 
képviselő: dr. Tanczos Frigyes 
email: drtanczosfrigyesattila@gmail.com 

 
2.)  Hirdetés, reklám, propaganda esetében: 

1.) HegyhátMédia Kft 
székhely: 7300 Komló, Kossuth L utca 21. 
email: info@hegyhatmedia.hu 
képviselő: Hiegl Zsolt 

2.) Ferling PR Tanácsadó és Szolgáltató Kft 
székhely: 7621 Pécs, Mária utca 8 
email: sebok.janos@ferling.hu 
képviselő: Sebők János 

3.) PTI Communications Kft   
székhely: 7621 Pécs, Ferencesek u. 38. 
képviselő: Égi Zsolt 
email: info@ptigroup.hu 
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3.) „Szociális szépségszalon” esetében: 
1. Seres Józsefné egyéni vállalkozó 

képviselő: Seres Józsefné 
email: seres.kata@gmail.com 

 
2. Balanyi Brigitta egyéni vállalkozó 

képviselő: Balanyi Brigitta 
email: fodrasz73@freemail.hu 

 
3. MV-SZER97 BT.           

képviselő: Mutter Attila 
email: juditkocsis81@gmail.com 

 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás a fenti vállalkozók 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 2014. szeptember 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

40/2014. (IX.23.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

az értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és 
közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 

 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített 
általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és a következő határozatot hozza:  
 
1./ A Bizottság a mellékelt formában jóváhagyja az értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített 
általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.  
 
2./ A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás közzétételével kapcsolatban 
tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
 
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 2014. szeptember 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

41/2014. (IX.23.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a közterületi térkamera rendszer telepítésével kapcsolatos beszerzés 
 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság megtárgyalta a Komló belvárosában tervezett 
térkamera rendszer telepítésére vonatkozó beszerzési eljárás értékeléséről szóló előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:  
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Multi Alarm Zrt-t (1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
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 nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést 7.718.500,-Ft + ÁFA összeggel megkösse. 
 
Határid ő:  2014. szeptember 29. 
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 2014. szeptember 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

42/2014. (IX.23.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a Komló, Szilvási út (3642 hrsz.) útburkolat károsodás helyreállítása tárgyú 
közbeszerzési eljárás értékelése 

 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a „Komló Szilvási út (3642 hrsz) útburkolat 
károsodás helyreállítása” tárgyú a Kbt. Harmadik Rész 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli 
közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozza. 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának 
2014. szeptember 22. napján kelt javaslatát elfogadja és jóváhagyja. A bizottság ennek 
megfelelően a tárgyi közbeszerzési eljárásban a „TOM” TRANS Kft. (7300 Komló, Jó 
szerencsét u. 11.) ajánlatát érvényessé nyilvánítja.  

A bizottság megállapítja, hogy a „TOM” TRANS Kft. ajánlati ára nem haladja meg az 
ajánlatkérő rendelkezésére álló összeget, ezért a bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárást 
eredményessé nyilvánítja. 

A bizottság az eljárás nyerteseként „TOM” TRANS Kft-t (7300 Komló, Jó szerencsét u. 
11.) hirdeti ki.  
 

A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevőt 
tájékoztassa, valamint az eljárás eredményéről szóló hirdetménynek a Közbeszerzési 
Értesítőben történő megjelentetéséről intézkedjen.  
 

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

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 15.055.766,- 
Ft+ÁFA összeggel a vállalkozási szerződést 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 2014. szeptember 25-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

43/2014. (IX.25.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 projekt közbeszerzésének eredményhirdetése 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 azonosítószámú, 
„Lakhatási beruházások Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 
elbírálása tárgyú előterjesztést megvitatta , és az alábbi határozatot hozza: 
 

3.) A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a jóváhagyja a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló nyertes ajánlattevőt az alábbiak szerint:   

 
Kalafarm Kft.  (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19. ; email: info@kalafarm.hu) 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 113.194.092. HUF 
 
2.) A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az eljárás eredményéről az ajánlattevőket értesítse.  
 
3.) 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 2014. szeptember 25-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

44/2014. (IX.25.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 „Komló Város Önkormányzat szervezetfejlesztése” című 
projekthez kapcsolódó beszerzés 

 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 „Komló Város 
Önkormányzat szervezetfejlesztése” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások ajánlattételi 
felhívásait megvitatta és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
I. Vagyongazdálkodási szoftver tekintetében: 
A Bizottság jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 

1.) Computrend Kft. 
Megyeri Attila ügyvezető igazgató 
1114 Budapest, Fehérvári út 84/a. 
megyeri.attila@computrend.hu 
 
2.) Vision-Software Kft. 
Villers Péter ügyvezető igazgató 
1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51. 
villers.peter@visionsoft.hu  
 
3.)Qualitate Kft. 
 ifj. Faur Kálmán  kkfaur@mve.hu 
1113 Budapest, Karolina út 65. 

 
II. Iktató szofver beszerzésének tekintetében: 
A Bizottság jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 

1. DeWi Bt. (9735 Csepreg, Alkotmány u. 3.)  
képviseli: Wilheim András   dewi@pr.hu 
 

2. KATAwin Bt. (3533 Miskolc, Árvíz utca 16.)  
Képviseli: Kristóf Katalin katawin@gmail.com 
 

3. E-Softver Fejlesztő Kft.  (1055 Budapest, Harmatcsepp utca 50.) 
 képviseli: Bolbach János bolbach.janos@gmail.com 
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A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak 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 2014. szeptember 29-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

45/2014. (IX.29.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a KEOP-2014-5.5.0/K számú pályázatoz kapcsolódó beszerzések 
 

 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a KEOP-2014-5.5.0/K azonosítószámú, 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
beszerzések ajánlattételi felhívásait megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja. 
 
A bizottság jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 
 
1. Műszaki ellenőri feladatok ellátása esetében: 

a) NEO VILLKOMPLEX Kft. (7747 Belvárdgyula, Ady E. utca 2.. ; 
Email:ispal53@gmail.com)  

b) ELVÉ 2004 Mérnöki Kft. (7694 Hosszúhetény, Kajdy köz. 7. ;  Email: 
laszkovszky@elve2004.hu) 

c) Akvila-S Kft.      (7623 Pécs, Ungvár u. 6. ; Email: sas.gyula@t-
online.hu). 

 
2. Tájékoztatás biztosítása esetében: 

a) PTI Comminications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38. ; Email: 
info@ptigroup.hu) 

b) Ferling PR Kft.      (7621 Pécs, Mária utca 8. ; Email: 
sebok.janos@gmail.com) 

c) HegyhátMédia Kft.   (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.  ; E-mail: 
info@hegyhatmedia.hu) 

 

 
3. Záró audit készítése esetében: 

a) INS Energia Kft.      (5600 Békéscsaba, Töltés u. 33.  ; E-mail: 
insenergia@gmail.com) 

b) HungaroSun Bt.    (6724 Szeged, Ipoly sor 11/B ; E-mail: 
info@hungarosun.hu) 

c) Gyula-Therm Kft.    (5700 Gyula, Kossuth tér 10. ; Email: gyulatherm@t-
online.hu) 
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A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az 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 2014. október 1-jei rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

46/2014. (X.1.) 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” c. 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 beruházás beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Németh Zoltán (7300 Komló, Eötvös u. 10.) ajánlata érvényes, 
2. Gerle Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) ajánlata érvényes, 
3. Péter’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.)ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Gerle Kft. 

(7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a Gerle Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
 

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 2014. október 1-jei rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

47/2014. (X.1.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 
 
 

A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a DDOP-4.1.2/B-13/2014-0003 azonosítószámú, 
„Lakhatási integráció Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 
módosított 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. A projekt során a Sportvölgy „barakk épületeinek” (Sportvölgy u. 5-6.) bontása történik 

meg, illetve Szállásfalu településrészen a Vak Bottyán utca 17-18. épületek felújítása, 
infrastruktúra fejlesztésére és közösségi tér kialakítása, játszótér létesítése, út felújítása, 
térkamera rendszer kiépítése, illetve a megvásárolt 17 db komfortos lakás felújítása 
esetében: 
 

a) Kalafarm Kft.  (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19. ; email: info@kalafarm.hu) 
b) Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 8. ;  email: bsbkft@gmail.com) 
c) Pannon Beruházó Kft (7376 Kővágószőlős, Újtelep 9. email: info@pannonkeszhaz.hu) 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy az 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 2014. október 1-jei rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

48/2014. (X.1.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón” c. projekthez kapcsolódó 
beszerzések elbírálása 

 
 

I. Egészségügyi szűrés feladatainak ellátása:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú, „Lakhatási 
integráció Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, 
Egészségügyi szűrés feladatainak ellátása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét, az 
alábbiak szerint állapítja meg.  
 

1. Komlói Egészségcentrum (7300 Komló, Majális tér 1.) ajánlata érvényes, 
2. UNIMEDKER Kft. (7300 Komló, Vájáriskola u. 10.) ajánlata érvényes, 
3. EÜ-MED Kft (7624 Pécs, Székely-Bertalan u. 17/2.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

Komlói Egészségcentrum (7300 Komló, Majális tér 1.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese: Komlói Egészségcentrum (7300 Komló, Majális tér 1.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Hirdetés, reklám, propaganda feladatainak ellátása:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú, „Lakhatási 
integráció Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, 
Hirdetés, reklám, propaganda feladatinak ellátása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás 
eredményét, az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

1. HegyhátMédia Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) ajánlata érvényes, 
2. Ferling PR Tanácsadó és Szolgáltató Kft (7621 Pécs, Mária utca 8) ajánlata 

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

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

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
„Szociális szépségszalon” feladatainak ellátása:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú, „Lakhatási 
integráció Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, 
„Szociális szépségszalon” feladatainak ellátása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás 
eredményét, az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

1. Seres Józsefné egyéni vállalkozó (seres.kata@gmail.com) ajánlata érvényes, 
2. Balanyi Brigitta egyéni vállalkozó (fodrasz73@freemail.hu) ajánlata 

érvényes, 
3. MV-SZER97 BT. (juditkocsis81@gmail.com) ajánlata érvényes 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

Seres Józsefné egyéni vállalkozó (seres.kata@gmail.com) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese: Seres Józsefné egyéni vállalkozó 

(seres.kata@gmail.com) 
 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határid ő: 2014. október 10. 
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 2014. október 1-jei rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

49/2014. (X.1.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

KEOP-2014-5.5.0/K „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón” 
 

 
Műszaki ellenőri tevékenység:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a KEOP-2014-5.5.0/K számú, „Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű 
lefolytatása, Műszaki ellenőri tevékenység tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét, az 
alábbiak szerint állapítja meg.  
 
1. Neo Villkomplex Kft. (7744 Belvárdgyula, Ady Endre utca 2.) ajánlata érvényes, 
2. ELVÉ 2004 Kft. (7694 Hosszúhetény, Kajdy köz 7.) ajánlata érvényes, 
3. Akvila-S Kft. (7623 Pécs, Ungvári u 6.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Akvila-S 

Kft. Kft. (7636 Pécs, Ungvári utca 6.) tette, 
 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Akvila-S Kft. Kft. (7636 Pécs, Ungvári utca 6.)  
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
II. Tájékoztatás biztosítása:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a KEOP-2014-5.5.0/K számú, „Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű 
lefolytatása, Tájékoztatás biztosítása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét, az 
alábbiak szerint állapítja meg.  
 
1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) ajánlata érvényes 
2. Ferling PR Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlata érvényes 
3. HegyhátMédiaKft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

HegyhátMédia Kft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.)  tette, 
 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese HegyhátMédia Kft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.) 



 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
III. Záró audit elkészítése:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a KEOP-2014-5.5.0/K számú, „Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása Komlón” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű 
lefolytatása, Záró audit elkészítése tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét, az 
alábbiak szerint állapítja meg.  
 
1. HungaroSun Bt.  (6724 szeged, Ipoly sor 11/B ajánlata érvényes, 
2. INS Energia Kft. (5600 Békéscsaba, Töltés utca 33.) ajánlata érvényes, 
3. Gyula Therm Kft. (5700 Gyula, Kossuth tér 10.) ajánlata érvényes 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a INS 

Energia Kft. (5600 Békéscsaba, Töltés utca 33.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a INS Energia Kft. (5600 Békéscsaba, Töltés utca 33.) 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határid ő: 2014. október 
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 2014. október 9-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

50/2014. (X.9.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 „Komló Város Önkormányzat szervezetfejlesztése” c. 
projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás értékelése 

 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 „Komló Város 
Önkormányzat szervezetfejlesztése”  című projekthez kapcsolódó szoftver beszerzések 
elbírálása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 projekthez 
kapcsolódó beruházás beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint dönt: 
 
I. Vagyongazdálkodási szoftver tekintetében: 
 

1. Computrend Kft. (1114 Budapest. Fehérvári út 84/a.) ajánlata érvényes, 
2. Vision-Sortware Kft.. (1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.) ajánlata érvényes, 
3. Qualitate Kft. (1113 Budapest, Karolina út 65.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Qualitate 

Kft. (1113 Budapest, Karolina u. 65.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a Qualitate Kft. (1113 Budapest, Karolina u. 65.) 
 

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 
 
II. Iktató szofver beszerzésének tekintetében: 
 

1. Déwi Bt. (9735 Csepreg, Alkotmány u. 3.) ajánlata érvényes, 
2. E-Szoftverfejlesztő Kft. (1055 Budapest, Harmatcsepp u. 50.) ajánlata érvényes, 
3. KATAwin Bt. (3534 Miskolc, Árvíz u. 16.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot E-

Szoftverfejlesztő Kft. (1055 Budapest, Harmatcsepp u. 50.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese az E-Szoftverfejlesztő Kft. (1055 Budapest, Harmatcsepp u. 50.) 
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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 2014. október 9-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

51/2014. (X.9.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a „Szolgáltatási szerződés Komló Város Önkormányzata közigazgatási területén 
keletkező települési szilárd hulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátására” 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredménye 
 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a „Szolgáltatási szerződés Komló Város 
Önkormányzata közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtési-
szállítási közszolgáltatás ellátására”tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta és a 
következő határozatot hozza:  
 
1./ A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  
 
A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa.  
 
Határid ő: 2014. október 10. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő jegyző 
 
 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a közszolgáltatási 
szerződést kösse meg.  

 

Határid ő: 2014. október 31. 
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 2014. október 9-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

52/2014. (X.9.) PJEB h a t á r o z a t: 
 

a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” c. projekthez 
kapcsolódó beszerzési eljárások 

 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 azonosítószámú, 
„Lakhatási beruházások Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzések 
ajánlattételi felhívásait 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. Energetikai tanúsítványok kiállításának esetében: 

 
a) E-plan Hungary Kft.(7625 Pécs, Kaposvári út 1. ; Email: vincze.gyorgy@eplan.hu) 
b) Baranyai Sbau Kft.(7300 Komló, Hegyhát u. 8.; Email: bsbkft@gmail.com) 
c) Sunfarm Kft.  (7300 Komló, Ady Endre utca 4/D.; Email: sunfarmkft@gmail.com) 

 
1. Üzemgépek, berendezések: tűzhelyek beszerzés esetében: 
 

d) TF Center Kft.(7300 Komló, Pécsi út 1. ; Email: info@tfcenter.hu) 
e) CP Info Tech Bt.(7300 Komló, Mecsekfalu 5. ; Email: petre.g@komloikorhaz.hu) 
f) Axidóm Bt. (7300 Komló, Székely B. u. 33/3.  ; E-mail: trinkl@axidom.hu) 

 
Határid ő: 2014. október 
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: 


