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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok, valamint a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a polgármester és az 
alpolgármester elmúlt ülés óta folytatott munkájáról, a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendeletében átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alábbiak 
szerint terjesztem elő. 
 

I. 
Lejárt határidej ű határozatok 

 
20/2017. (III.9.) TOP-3.2.1-15 számú, Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti 
épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos 97/2016. (V.23.) határozat módosítása: A 
határozat alapján a loggiák beépítéséhez szükséges bruttó 10 millió Ft összeg betervezésre 
került a 2018. évi költségvetésbe. 
 
142/2017(IX.27.) Belső ellenőrzési feladatok ellátásának átalakításáról szóló döntés:  
1. A Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek vonatkozásában elkészült a 2018. évi belső ellenőrzési terv és a 2018-2021 évekre 
vonatkozó stratégiai terv, melyet az érintett költségvetési szervek vezetői jóváhagytak, 
illetve a képviselő-testület megismerte azt, 197/2017. (IX.30) határozatában annak 
tartalmával egyetértett. A belső ellenőrzési tevékenység ellátása ennek megfelelően kerül 
végrehajtásra 2018-ban. 

2. Az érintett költségvetési szervek vezetői számára 2017. november 22-én Komló Város 
Önkormányzat Belső ellenőrzési egységének vezetője az intézményi SZMSZ-ek belső 
ellenőrzési feladatellátással kapcsolatos kiegészítéséhez módosító javaslatot küldött, az 
SZMSZ-ek módosításáról a belső ellenőrzésnek nincs információja.  

3. A Társulás Tanácsa 41/2017. (XII.13.) sz. Tct. határozatával elfogadta az érintett szervek 
2018. évi belső ellenőrzési tervét és a 2018-2021 évekre vonatkozó stratégiai tervet, miként 
az érintett szervek vezetői is jóváhagyták azt. A belső ellenőrzési tevékenység ellátása ennek 
megfelelően kerül végrehajtásra 2018-ban.  

4. Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egységének vezetője a szükséges 
módosításokat átvezette a belső ellenőrzési kézikönyvön és annak tervezetét 2017. december 
12-én minden érintett vezető számára egyeztetés céljából megküldte. A módosítások 
kapcsán észrevétel nem érkezett, így Komló Város Önkormányzat Belső ellenőrzési egysége 
Belső ellenőrzési kézikönyve 2018. január 02-én hatályba lépett a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal Főjegyzőjének aláírásával és az érintettek általi egyetértő 
jóváhagyással.  

 
177/2017. (XI.30.) 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat: A határozatban 
jóváhagyottakról a képviselő-testület jelen ülés alkalmával külön előterjesztése keretében dönt. 
 
193/2017. (XI.30.) Flóra utca 2. szám alatti 1976/104. hrsz.-ú lakótelkek elidegenítéséhez 
hozzájárulás: Elmaradt a szerződés önkormányzat részéről történő hitelesítése, és a 
földhivatali bejegyző határozatból értesültünk arról, hogy a tulajdonjog bejegyzése megtörtént. 
Az adásvételi szerződés nem rögzítette a határozatban előírtakat, így az elidegenítési és 
terhelési tilalom újbóli bejegyzése nem történt meg. Ennek pótlására felszólítottuk a vevőt, az 
ügyintézés folyamatban van. A földhivatali határozatot az önkormányzat részéről 
megfellebbeztük. 
 



 

2/2018. (I.11.) A HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme: A szerződés 
aláírása megtörtént, a társaság a helyiséget birtokba vette, és folyamatban van a dolgozók 
felvétele. 
 
3/2018. (I.11.) Az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási 
kérelme: A szerződés aláírásra került, a társaság birtokba vette a bérleményt, és a dolgozók 
felvétele is megtörtént. 
 
4/2018. (I.11.) Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos visszavásárlási 
jogról való döntés: A megállapodás 2018. január 24-én elkészült, és a földhivatali bejegyzés 
is megtörtént. 
 
6/2018. (I.11.) Zártkerti Pályázat Programra támogatási kérelem benyújtása: 
Hiánypótlás határidőre történő teljesítése megtörtént, és jelenleg az ezzel kapcsolatos döntésre 
várunk. 
 
7/2018. (I.11.) A Komló 3818 hrsz-ú ingatlan részlet ingyenes állami tulajdonba adása 
kézilabda munkacsarnok létesítése céljából: A Nemzeti Sportközpont tájékoztatása szerint 
az ingyenes átruházásra vonatkozó szerződés tervezete a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál 
van előzetes véleményezésen. Ezt követően kerülhet sor a felek általi aláírásra. 
 
8/2018. (I.30.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek 
véleményezése: A határozat értelmében az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteit 
tartalmazó tervezethez kapcsolódó képviselő-testületi észrevételről a Baranya Megyei 
Kormányhivatal tájékoztatása 2018. február 6. napján megtörtént. 
 
11/2018. (II.22.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés 
meghosszabbítása: A határozat alapján megtörtént a Mambó Rádió Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel (Rádió 1) a közszolgálati együttműködési keretszerződés aláírása. 
 
12/2018. (II.22.) Komló város 2018. évi rendezvény-naptára:  A határozat alapján 
a  rendezvény-naptár városi honlapon való megjelentetése megtörtént. 
 
14/2018. (II.22.) Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és környéke hulladékgazdálkodási 
kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról: 
 
15/2018. (II.22.) Szavazatszámláló bizottsági tagok választása: A megválasztott 
szavazatszámláló bizottsági tagok oktatásának és eskütételének leszervezése folyamatban van. 
 
18/2018. (II.22.) „Védjük meg településeinket, védjük meg Magyarországot”: A Megyei 
Jogú Városok Szövetségének elnökét tájékoztattuk a képviselő-testület döntéséről. 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2018. február 21-i ülésén megtárgyalta a 2018. évi költségvetési rendelet I. fordulóját, az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását 



 

és a települési támogatásokat, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítását. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság:  
2018. február 20-i ülésén megvitatta a 2018. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását, 
a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámolót és a Komló 
belterület 2413/64 és 2423 hrsz. alatti ingatlanok területrészeinek forgalomképtelen 
törzsvagyonból történő kivonását. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2018. február 20-i ülésén megtárgyalta a költségvetési rendelet I. fordulóját, a Rádió 1-el 
kötendő közszolgálati együttműködési keresztszerződés meghosszabbítását és a Komló Város 
2018. évi rendezvény – naptárát. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2018. február 20-i ülésén megvitatta a Rádió 1-el kötendő közszolgálati együttműködési 
keresztszerződés meghosszabbítását, a települési támogatásokról, valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendeletmódosítást, a munkahelyteremtés érdekében 
nyújtott támogatásokról szóló beszámolót, illetve a szavazatszámláló bizottsági tagok 
választását. Állást foglalt a 2018. évi költségvetési rendelet 1. fordulós tárgyalásával 
kapcsolatban és az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatóról. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2018. február 21-i ülésén megvitatta a helyi választópolgárok közössége önkormányzáshoz 
való jogának fenntartása című előterjesztést, a 2018. évi költségvetési rendelet I. fordulós 
tárgyalását, a települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítását, valamint a „Védjük meg településeinket, védjük meg Magyarországot” 
című előterjesztést. Véleményezte az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását, a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és környéke 
hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének 
megválasztását, a szavazatszámláló bizottsági tagok választását. Megtárgyalta a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítését, és ezzel 
kapcsolatban előterjeszt nyújtott be a képviselő-testülethez. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2018. február 21 –én  

− Döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról: 
o O.F.: Komló, Kazinczy F. utca 13.  
o T.I.: Komló, Kazinczy F. utca 14. 
o O.Fné: Komló, Kazinczy F. utca 5. 

 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2018. február 20 –án megtárgyalta Kuhár Péter ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 



 

A bizottság az önkormányzati tulajdonú 7391/2 hrsz.-ú 4139 m2 nagyságú „rét és szántóföld” 
művelési ágú ingatlant értékesíti Kuhár Péter (Komló, Bajcsy Zs. u.17.) részére. 
A bizottság az ingatlan vételárát 60 Ft/m2 + Áfa összegben határozta meg, valamint a vevőnek 
a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját (30.000 Ft + Áfa, azaz 
38.100 Ft) is.  
Az adásvételi szerződés készítésével járó költséget a kérelmező viseli. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés elkészíttetése, a 
vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt és felhatalmazta a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
2018. február 20 –án megtárgyalta a 2017/2018-as nevelési év nyári nyitvatartási idejének 
megállapítását, valamint a 2018/2019-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának 
megállapítását című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a Komló Városi Óvoda éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozta meg: 
 

Óvoda neve Zárás időpontja Nyitás időpontja 

Komló Városi Óvoda 06.25-07.20. 07.23. 
Hunyadi Utcai Tagóvoda 07.23-08.17. 08.21. 
Mecsekjánosi Tagóvoda 07.09-08.17. 08.21. 
Szilvási Tagóvoda 07.23-08.17. 08.21. 
Gesztenyési Tagóvoda 07.02-08.10. 08.13. 
Kökönyösi Tagóvoda 07.23-08.17. 08.21. 
Körtvélyesi Tagóvoda 06.25-07.20.  07.23. 

 
A bizottság a 2018/2019-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontját az alábbiak szerint 
határozta meg: 
2018. április 25. (szerda) 7:00 – 17:00 óra között 
2018. április 26. (csütörtök) 7:00 - 16:00 óra között 
 
A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy az óvodai beíratásról szóló hirdetmény helyben szokásos 
módon történő megjelentetéséről 2018. március 24. napjáig gondoskodjon.  
 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2018. február 2-án megtárgyalta  

− a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó építési beruházáshoz kapcsolódó 
közbeszerzés ajánlattételi felhívását, és jóváhagyta az alábbiak szerint: 
Az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre: 

• a) Formatív-út Kft (7300 Komló, Kossuth L. u.13.; email: 
formativ.kft@gmail.com)  

• b) Gerle Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.; email: Rerlekft@gmail.com)  
• c) Sebestyén Zoltán (7150 Bonyhád, dr Lotz J. u. 35.; email: 

tothnoemi69@,Rmail.com)  
• d) Németh Zoltán (7300 Komló, Eötvös u. 10.; email: nzoltan05@freemail.hu) 
• e) Péter Károly (7300 Komló, Táncsics u. 6/d; email: peter.karoly2@gmail.com) 



 

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

 
− A bizottság döntött a 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 23. 4. 14. szám, 913/2/A/37. hrsz. 

alatti, 57,00 m² alapterületű, két és fél szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás 
szakember letelepítése jogcímén, határozott időre történő bérbeadásáról.  

 
− a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016- 00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-

Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt 
a melléklet szerinti formában jóváhagyta: 
Komló Város Önkormányzat az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadókat kérte fel ajánlattételre: 

• 1. Dr. Komlódi András (7621 Pécs, FelsĘmalom u. 18.)  
• 2. Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.)  
• 3. Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann János u.20.) 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

2018. február 7-én megtárgyalta  
− a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 

Komlón" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
közbeszerzés eljárást megindító felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta: 
Az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre: 

• a) Gra-fa Press Bt (7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 9/C. 3. em. 3. email: grafapre 
ss@gmail. com)  

• b) Pagát Kft (7623 Pécs, Mártírok útja 17.; email: pagat@pagat.hu)  
• c) Fair Play Trade Kft (1171 Budapest, Lokátor utca 7. ; email: 

csekemate@fahplavtrade.hu) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az eljárást megindító felhívásnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
2018. február 21-én  

− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-17-00028 azonosítószámú, ..Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban" elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárási 
és azok ajánlattételi felhívását és a melléklet szerinti formában jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 

1. Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása 
a) Dr. Komlódi András (7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.) 
b) Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) 
c) Mihalovics Gábor e.v. (7636 Pécs, Neumann János u.20.) 

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumot a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 
 



 

− megtárgyalta a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón" megnevezésű projekthez tartozó műszaki ellenőr 
kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

1. Schmalcz és Tárai Kft. (7634 Pécs, Fülemüle u. 34.) 
2. Anker SPK Kft. (7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 15.) 
3. Beckra Center Bt. (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon.   
 

− megtárgyalta a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón" megnevezésű projekthez tartozó marketing és 
kommunikációs feladatokat elvégző vállalkozó kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi 
felhívást, és azt a mellékelt formában jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

1.  Dél-Nyugat Reklámstúdió Kft (7632 Pécs, Béke utca 1.) 
2. FERL1NG Kft (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
3. PTI Comunications Kft (7621 Pécs Ferencesek út 7/b) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

− megtárgyalta a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút 
kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az 
alábbi határozatot hozta: 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Dr. Zoric Ildikó felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót (7800 Siklós, Felszabadulás utca 38/A.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 1.750.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  
 

− megtárgyalta a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút 
kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázathoz 
kapcsolódó kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló MÉLYÉPINVEST Mérnöki és Fővállalkozói Bt.-t 
(7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 1.845.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 



 

− megtárgyalta a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Iparterületek 
elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-
Körtvélyes városrészben” projekt vonatkozásában a kötelező nyilvánosság 
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az 
alábbi határozatot hozta: 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.-t (7300 
Komló, Kossuth L. u. 21.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 290.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 

 
− megtárgyalta a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Iparterületek 

elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-
Körtvélyes városrészben” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezés műszaki ellenőri 
feladatainak ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot 
hozta: 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló MÉLYÉPINVEST Mérnöki és Fővállalkozói Bt.-t 
(7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 2.125.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 

 
 

IV. 
Egyebek 

 
 
I. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 
Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
 
II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. sz. mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2018. február 8-i üléseinek jegyzőkönyve.  
 
 
III. Tájékoztató a napelem park létesítésének céljával értékesített vagy használatba adott 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatban: 
A képviselő-testület a 195/2017. (XI.30.) sz. határozatával felhatalmazott arra, hogy a napelem 
park létesítésének céljával értékesített vagy használatba adott önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokkal kapcsolatban – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – 2018. március 31. 
napjáig, az önkormányzat érdekét szem előtt tartva a földhivatali ingatlan-nyilvántartási 



 

bejegyzések jogosultjaként, valamint tulajdonosi jogkörben – így különösen megosztási 
vázrajzok, telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási kérelmek jóváhagyása, szükséges 
egyeztetések lefolytatása, szerződéses határidők módosítása, bérlők közötti területcsere 
jóváhagyása, illetve az ezzel kapcsolatos szerződés-módosítások aláírása – teljes körűen 
eljárjak, és a szükséges nyilatkozatokat megtegyem.  
 
A felhatalmazás alapján az elmúlt időszakban az alábbi nyilatkozatok, szerződés-módosítások 
kerültek általam aláírásra: 

• 2017. december 13-án kelt tulajdonosi nyilatkozatokkal (3 db) hozzájárultam az 
önkormányzati tulajdonú 0339/7 hrsz-ú, a Kasi-Solar Kft. által bérelt mánfai 0399 hrsz-
ú, a Helios Napelempark Kft. által bérelt mánfai 0310 hrsz-ú és a Majsa Szolár Kft. által 
bérelt mánfai 0322 hrsz-ú ingatlan telekcsoport újraosztásához. Továbbá hozzájárultam, 
hogy a kialakuló ingatlanokon a Helios Napelempark Kft, a Kasi-Solar Kft, a Majsa 
Szolár Kft és a Misina Szolár Kft. a bérleti időszak végéig napelem-parkot létesítsen és 
üzemeltessen az egymással kötött megállapodások alapján. 

• 2017. december 13-án kelt tulajdonosi nyilatkozattal hozzájárultam a Kasi-Solar Kft. által 
bérelt komlói 0289 hrsz-ú ingatlan megosztásához és más célú hasznosítás céljából 
történő kivonásához. Továbbá hozzájárultam, hogy a kialakuló ingatlanokon a Kasi-Solar 
Kft, a Majsa Szolár Kft és a Misina Szolár Kft. a bérleti időszak végéig napelem-parkot 
létesítsen és üzemeltessen az egymással kötött megállapodások alapján. 

• 2018. január 3-án kelt bérleti szerződés módosítással az Energosun Investment Zrt-vel a 
komlói 0308/7 hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződésben a használati vagy megosztási 
vázrajz készítésére meghatározott határidő 2017. december 31-ről 2018. február 28-ra 
módosult. 

 
A nem véglegesített alapterülettel megkötött szerződések határideje a napokban járt le, 
felhívtuk a bérlőket (Kasi Solar Kft. – mánfai 0390 és 0391 hrsz. és Energosun Investment Zrt. 
– komlói 0308/7 hrsz.) az általuk használhatónak minősülő ingatlanrészek alapterületének 
pontosítására.  
 
 
VI. Beszámoló a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 30-i ülésén a 176/2017. 
(XI.30.) számú határozatával fogadta el a „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztést, melynek mellékletét képezte a támogatási szerződéssel 
rendelkező pályázatokról szóló tájékoztató.  
 
A mostani beszámoló az azóta eltelt három hónapban történtekről, a pályázatok jelenlegi 
állásáról ad tájékoztatást.  
 
 
1. TOP 4.2.1-15-BA1-2016-0004 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 
 

1. Közbeszerzések: 
a) építési beruházás: A közbeszerzési eljárás lezárult. A Mák feltételesen engedélyezte, 

az előírtak szerint az 1. számú mérföldkő végéig benyújtottuk a szükséges 
dokumentumokat. Elfogadását várjuk. 



 

b) Informatikai és egyéb eszközök beszerzése: A közbeszerzés során 5 részajánlat 
tételére volt lehetőség nyílt közbeszerzési eljárás keretében. Ebből 4 rész esetében 
a közbeszerzés rendben lezajlott, szerződések megkötésre kerültek, a termékek 
kiszállítása megtörtént, a beszerzés lezárult. A Mák ellenőrzése még folyamatban 
van. Az Informatikai és egyéb irodaeszközök vonatkozásában az ajánlattevők között 
vitarendezés van folyamatban az ajánlatok műszaki egyenértékűsége tekintetében. 

2. Egyéb szerződések: A pályázatban vállalt minden tevékenység esetében sor került 
szerződéskötésre, részteljesítések finanszírozása megtörtént. 

3. Projektmenedzsment: Rendszeresen tartunk értekezleteket, melyről jegyzőkönyv 
készül.  

4. A nyílt közbeszerzési eljárások során maradvány keletkezett, a MÁK tanácsára az 
építési munkálatokra szeretnénk átcsoportosítani. Ehhez kiegészítő közbeszerzés 
előkészítése zajlik. 
A projekt befejezési határideje 2018. június 30. 

 
 
2. TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 – Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész 
és Komló belváros között 
 
A projekten belül a projektmenedzsmenti feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat és 
Komló Város Önkormányzata konzorciumi szerződés alapján közösen látja el. A legutóbbi 
beszámoló óta eltelt időszakban lezajlott a közbeszerzési szakértő, a kötelező nyilvánosság 
ellátásával megbízott cég, valamint a kivitelezés műszaki ellenőrének kiválasztása. Jelenleg a 
tervezési munkák zajlanak, amelyeknek a befejezési határideje 2018. március 5. Ezt követően 
kerül kiírásra a kivitelezés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás. Amennyiben a 
nyertes ajánlat összhangban áll a rendelkezésre álló forrással, tavasszal megkezdődhetnek az 
építési munkák. A projekt befejezési határideje 2018. év vége.  
 
 
3. TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 – Helyi gazdaságfejlesztés 
Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója 
 
A projekten belül a projektmenedzsmenti feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat és 
Komló Város Önkormányzata konzorciumi szerződés alapján közösen látja el. A pályázat 
eddigi megvalósítása során beszerzési eljárás keretében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság közreműködésével, kiválasztásra kerültek azok a szakmai szereplők, akik a projekt 
lebonyolításában részt vesznek, úgy, mint: értékbecslési szakértő, ügyvéd, közbeszerzési 
szakértő, műszaki ellenőr, rehabilitációs szakmérnök, kötelező nyilvánosságot biztosító és az 
energetikai tanúsítványt készítő partnerek. Továbbá szintén beszerzési eljárás keretében 
kiválasztásra került a kiviteli és engedélyes tervdokumentációt elkészítő tervezői vállalkozás 
is. A velük kötött vállalkozási szerződés alapján a kiviteli tervek és a tervezői költségbecslés 
készítése folyamatban van, a szükséges két szakági munkarész engedélyezési eljárása 
megkezdődött. A jelenlegi költségkalkulációk a pályázat összeállításakor prognosztizált 
beruházási összeget jelentősen meghaladják. A tervezőkkel ezért folyamatos egyeztetés zajlik 
az anyagminőséggel és a műszaki tartalmat érintő változásokkal kapcsolatban. Az érvényes 
engedélyek megszerzését követően a nyílt közbeszerzési eljárás megindítható. Erre várhatóan 
2018. áprilisában kerül sor.  
 
A 3562 helyrajzi számon lévő ingatlanra vonatkozó, 2017. októberében létrejött adásvételi 
szerződés alapján, még a 2017. évben 8.500.000.- Ft a pályázati forrásból, 4.876.800.- Ft pedig 



 

a 1521/64 helyrajzi számon nyilvántartott „beépítetlen terület” megjelölésű 993 m2 területű 
ingatlan ½ tulajdoni hányadának csereértékként kiegyenlítésre került. A fennmaradó 
9.623.200.- Ft vételárat 2018. március 31-ig szükséges Komló Város Önkormányzatának az 
eladó felé kiegyenlítenie. 
 
A Képviselő-testület korábbi, 162/2017. (X. 26.) sz. határozatának 3. pontja alapján 
megkezdődtek a tárgyalások a 3652/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával, annak 
érdekében, hogy a meglévő piac és vásárcsarnok korszerűsítése során, a korábban kijelölt 
területen egy ideiglenes piac kerüljön kialakításra. Az előzőleg tett ismertetés alapján a fent 
említett ingatlan több szempontból is alkalmas erre a célra, hiszen a jelenlegi piaci terület 
szomszédságában található, fedett és nyitott térrel egyaránt rendelkezik és telekméretéből 
adódóan jelentős számú árus és vásárló befogadására képes. 
A tárgyi ingatlan tulajdonosával, Hoffmann Balázzsal, azóta folytatott tárgyalások során 
megállapításra került az ingatlan bérleti díja, havi nettó 200.000.- Forint összegben. A 
beruházáshoz kapcsolódó pályázati felhívás nem teszi lehetővé, hogy az ingatlan bérlése a 
projektből kerüljön finanszírozásra, így szükségessé válik, hogy az ideiglenes piachoz 
kapcsolódó kiadásokat, az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötését, Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága vállalja, mint a piac és vásárcsarnok üzemeltetője. A jelen 
beszámolót követően megkötendő függő hatályú bérleti szerződés csak az állandó piac 
beruházásához kapcsolódó, sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően és a képviselő-
testület erre vonatkozó későbbi döntését követően lép hatályba. És miután a felújítási 
munkálatok időtartama jelen állapotban pontosan nem tervezhető, így az ideiglenes piacra 
vonatkozó bérleti szerződés a felújításhoz kapcsolódó sikeres műszaki átadást követő nappal 
megszűnik (várhatóan 2019.06.30.). 
A jelenleg a piaci területen lévő bérlőkkel, helyiséghasználókkal és szolgalmi joggal 
rendelkezőkkel az ideiglenes piacon való területhasználatra vonatkozó megállapodások 
előkészítése folyamatban van és várhatóan 2018.03.31. napjáig aláírásra kerülnek. Ezen 
megállapodások megkötése azért szükséges, hogy jogilag tisztázott körülmények között 
dokumentálásra kerüljön, hogy mely árusok kívánnak majd az ideiglenes piacon működni. 
A pályázat megkezdésének helyszíni ellenőrzésére került sor 2018.02.13. napján az ellenőrzés 
során a Magyar Államkincstár, mint felügyeleti szerv nem tett megállapítást, mindent rendben 
talált. 
 
 
4. TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 – Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón 
 

A pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció a megadott határidőre elkészült. 2018. 
február 8-án az építési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárást elindítottuk, az ajánlatok a 
megadott ajánlattételi határidőig beérkeztek. A legkedvezőbb ajánlat a rendelkezésre álló 
keretösszeget bruttó 12.307.000,- Ft-tal meghaladja, a többletforrás biztosításáról a képviselő-
testület külön előterjesztés keretében dönt.  
A projektben szereplő eszközök beszerzése nyílt közbeszerzési eljárás keretében történik. Az 
eljárás összefoglaló tájékoztatója 2018. február 18-án jelent meg a Közbeszerzési 
Adatbázisban. Az eljárás iránti érdeklődés határideje 2018. február 27. 10.00 óra volt, összesen 
6 gazdasági szereplő jelezte szándékát az eljárásban való részvétel iránt. Az ajánlattételi 
felhívás, így összesen 9 vállalkozó részére kerül megküldésre. 
 

 

 

 



 

5. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 – Zöld város kialakítása 
Petőfi tér és környezetének rehabilitációjára 
 
Komló Város Önkormányzata a „Zöld város kialakítása” című pályázati keretében 2017. évben 
bruttó 579.470.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban nyert el a Komló város területén 
lévő Petőfi tér és környezetének rehabilitációja című támogatási kérelmével.  A projekt fizikai 
megvalósítása 2017. július 1. nappal megkezdődött és a teljes lebonyolítására 36 hónap áll 
rendelkezésre, így fizikai befejezésének határideje 2020. június 30.  
A pályázat eddigi megvalósítása során beszerzési eljárás keretében, a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság közreműködésével, kiválasztásra kerültek azok a szakmai szereplők, 
akik a projekt lebonyolításában részt vesznek, úgy, mint: közbeszerzési szakértő, műszaki 
ellenőr, rehabilitációs szakmérnök, kötelező nyilvánosságot és kommunikációt biztosító partner 
és az energetikai tanúsítványt, valamint a pályázathoz kapcsolódó tanulmányokat készítő 
partnerek. Továbbá szintén beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kiviteli és 
engedélyes tervdokumentációt összeállító tervezői vállalkozás is. A velük kötött vállalkozási 
szerződés alapján a kiviteli tervek és a tervezői költségbecslés készítése folyamatban van, a 
szükséges két szakági munkarész engedélyezési eljárása megkezdődött és egy esetben sikeresen 
le is zárult. A jelenlegi költségkalkulációk a pályázat összeállításakor prognosztizált beruházási 
összeget jelentősen meghaladják. A tervezőkkel ezért folyamatos egyeztetés zajlik az 
anyagminőséggel és a műszaki tartalmat érintő változásokkal kapcsolatban. Az érvényes 
engedélyek megszerzését követően a nyílt közbeszerzési eljárás megindítható. Erre várhatóan 
2018. áprilisában kerül sor. 
 
 
6. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 – Barnamezős területek rehabilitációja 
Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón 
 
A projekt keretében korábban sor került a közbeszerzési szakértő és kötelező nyilvánossággal 
kapcsolatos feladatok ellátását biztosító szolgáltató kiválasztására vonatkozó beszerzési 
eljárások lefolytatására.  
A beruházás megvalósítását biztosító engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tárgyban 
közbeszerzési eljárást folytattunk le. A nyertes tervezővel február 23-án kötöttünk szerződést. 
Az eljárást a közreműködő szervezet megvizsgálta és megfelelőnek találta.  
Beszerzési eljárást kezdeményeztünk a műszaki ellenőr, valamint a marketing és 
kommunikációs feladatok ellátást végző szolgáltató kiválasztása érdekében is.  
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság döntései alapján mindkét eljárásban 3-3 céget 
kértünk fel ajánlattételre. Mindkét eljárásban az ajánlatok március 1. napján beérkeztek azok 
értékelése folyamatban van. A nyertes vállalkozókkal március első felében köthető szerződés.  
Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését és a szükséges engedélyek beszerzését 
követően, várhatóan a nyár folyamán indítható el a nyílt közbeszerzési eljárás a kivitelező cég 
kiválasztására.  
 
 
7. TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 – Szent Borbála Otthon épületenergetikai 
korszerűsítése Komlón 
 
Az eltelt időszakban sor került a közbeszerzési szakértő, a nyilvánossággal kapcsolatos 
feladatokat végző szolgáltató, rehabilitációs szakmérnök, tervező, műszaki ellenőr, statikus 
kiválasztására. A beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. Az 
építési munkákra  vonatkozó közbeszerzési eljárást 2018. márciusban elindítjuk. A piaci ár 



 

emelkedése és az utólag valószínűsíthetően nem támogatottnak minősülő tételek növekedése 
miatt az önkormányzatnak várhatóan szükséges önerőt biztosítania a projektben vállalt 
beruházás megvalósításához. Az előzetes 2018. évi kivitelezői költségkalkulációk szerint 
jelentős többletköltség merült fel, így elérve az értékhatárt nyílt közbeszerzési eljárásként kell 
lefolytatnunk a beszerzést. Az összeállított közbeszerzési dokumentációt előzetes ellenőrzésre 
meg kell küldenünk az Irányító Hatóság részére.  
A pályázat az első számú mérföldkő elszámolása és szakmai beszámolója 2018. január 15-én 
benyújtásra került, melyre a Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívást írt ki, melynek 
teljesítési határideje március 13. 2018. február 26-án a Közreműködő Szervezet helyszíni 
ellenőrzést tartott, az ellenőrzött dokumentációt rendben találta, a helyszínen tett észrevételeket 
pedig a hiánypótlási felhívás keretén belül szükséges tisztázni. 
 
 
8. TOP-7.1.1-16 – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 
közösség szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 
A Komlóért Egyesület HACS szervezet a 2. mérföldkőig, vagyis 2018. 01.31-ig a következő 
feladatokat végezte el: 
− irodát bérel a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény épületében, amelyet a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó infrastruktúrával 
látott el. A munkavégzéshez szükséges eszközök és anyagok beszerzésén túl, az internet 
hozzáférést is megkellett oldani, mivel az épület azon részében ahol az iroda található, nem 
volt internet és telefon kapcsolat. 

− elvégeztük a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó feladatokat. Kihelyezésre kerültek az 
előírt „C” típusú táblák. 

− tartottunk két fórumot, valamint az egyik fórumot meghirdettük. 
− kommunikációs területen beszereztünk 1 db nyitvatartási táblát, amit az iroda előtt 

kihelyeztünk, beszereztük a fórumokhoz szükséges kommunikációs eszközöket, mint pl. 
asztali zászlók. Készülőben van a fórumokon használatos roll-up. Rendszeresen frissítésre 
kerül a Komlóért Egyesület honlapja. Létre hoztunk egy facebook oldalt is, amelyen a -
reméljük hamarosan- megjelenő pályázati felhívásokat megjelentetjük. 

− A mérföldkőig 3 db felhívástervezetet dolgoztunk ki, amelyeket a felhívástervezetekhez 
kapcsolódó FEMCS üléseken vitattunk meg. Ezek után a felhívástervezetek a FEMCS 
ülések megbeszélései alapján javításra kerültek, majd a tervezeteket eljuttattuk az Irányító 
Hatóság részére. Február hónapban újabb két felhívástervezet készült el az előbb leírtak 
szerint, ezek emlékeztetőjét a napokban küldtük ki a FEMCS tagok részére jóváhagyásra, 
majd ezt követően ezeket is megküldjük az Irányító Hatóság részére. A helyi felhívásokat 
úgy próbáltuk kialakítani, hogy a Helyi Közösségfejlesztési Stratégiában nevesített elemek 
is megtudjanak valósulni, és a kisebb civil szervezetek is tudjanak pályázni.  

− Január hónapban elkészítettük az éves jelentésünket az Irányító hatóság számára. 
− Több megkeresés volt az irodában civil szervezetek részéről, tájékozódás céljából.  
− Időközben HKFS és szerződésmódosítást kellett végrehajtanunk, amely érintette a 

Komlóért Egyesület HACS szervezet tagságát, valamint a munkaszervezet 
költségvetésének költségsorait is. 

− Rendszeres kapcsolatban állunk a Magyar Államkincstár -mint közvetítő szervezet- 
munkatársával és az Irányító Hatósággal is.  

− Megkeresett bennünket a Pécsi HACS szervezet, akikkel megvitattuk a problémákat, illetve 
megegyeztünk, hogy a Dél-Dunántúli HACS szervezetekkel megosztjuk a 
tapasztalatainkat. 



 

− Március 9-én az Irányító Hatóság workshopot rendez a Nemzetgazdasági Minisztériumban, 
ami a FEMCS-ek működésével és a felhívástervezetek elkészítésével foglalkozik. Részt 
veszünk az eseményen. 

− Folyamatosan tartjuk magunkat az IH által megszabott határidőkhöz. 
 
 

9. TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 – Iparterületek elérhetőségének megteremtése, 
valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Kö rtvélyes városrészben 
 
A pozitív támogatói döntést követően az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést 
2017. december 1-el. A kiviteli tervek még 2016-ban elkészültek, így az önkormányzat a 
támogatói döntést követően kiírta a kivitelezés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást. Az eljárás eredményeként 2018. március 5-én kerül sor a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződés megkötésére. A KSZ a közbeszerzési eljárást és annak dokumentumait 
megvizsgálta és azt megfelelőnek találta. Jelezte viszont, hogy amennyiben a tervezett büntetés-
végrehajtási intézmény az államnak ingyenes átadott telken megépül, úgy az ide vonatkozó 
Kormány rendelet alapján a tervezett infrastruktúra keretében dedikált infrastruktúra fejlesztés 
állapítható meg, ami projekt arányos visszafizetési kötelezettséget keletkeztethet. Ennek 
pontosításával és a részletek egyeztetésével kapcsolatban megkeressük az Irányító Hatóságot 
és további egyeztetéseket folytatunk.  
 
 
10. EFOP-1.5.2-16-2017-00028 – Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban 
 
Az EFOP -1.5.2-16 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 
című felhívásra 2017. március 31. napján támogatási kérelem került benyújtásra  
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában volt lehetőség. A Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás a Komlói járásban lévő 5 települési önkormányzat (Komló 
Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető, Egyházaskozár Község Önkormányzata, 
Hosszúhetény Község Önkormányzata, Magyarszék Község Önkormányzata, Szászvár 
Nagyközség Önkormányzata), a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás, 
valamint a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint konzorciumi tagok 
között jött létre 2017. március 29-én. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. december 4. napján kelt levelében értesítette 
Önkormányzatunkat, hogy a benyújtott támogatási kérelmet 499.485.999.- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt támogatási intenzitása 100%-os, megvalósítási ideje 
36 hónap. A projekt előkészítés keretében a közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó 
beszerzési eljárás megindítása megtörtént. 
Jelenleg a támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó hiánypótlási dokumentáció 
benyújtása folyamatban van. A benyújtást követően, várhatóan március közepéig a támogatási 
szerződés megkötésre kerülhet. 
Első ütemben a közbeszerzési szakértő kiválasztására kerül sor. A projektben szereplő 
programok várhatóan ősztől indulnak. 
 
 
 
 
 
 
 



 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 

− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 

− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatót, 
− a napelem park létesítésének céljával értékesített vagy használatba adott önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatót, 
− a beszámolót a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról, valamint 
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 
Határid ő: 2018. március 31. 
    
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2018. március 1. 
 
 
 

Polics József 
Polgármester 
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