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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 határidejű határozatok
49/2017. (IV.28.) Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítő költségei
A Munkácsy Mihály utca felújításával kapcsolatban az önkormányzat 2017. július 17-én
megkapta a támogatói okiratot, így a határozat 3. pontja alapján a határozatban szereplő
költségek az elnyert 385.000.000,- Ft támogatás terhére elszámolásra kerülnek.
1/2018. (I. 11.) Komló Város kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területeket érintő
településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadása
A testületi elfogadást követően a Helyi Építési Szabályzat és annak mellékeltét képező
szabályozási terv módosítás hatályos rendelkezéssekkel történő egységes szerkezetű
összedolgozása megtörtént és a Korm. rendelet 43.§-a szerint, a tárgyalásos eljárás egyeztető
tárgyalása során észrevételt tett államigazgatási szerveknek illetve a központi tervtárnak
megküldésre, a honlapon közzétételre továbbá a szükséges példányszámban a Hivatalon belül
átadásra került.
Az államigazgatási szervektől illetve a Törvényességi Felügyelet részéről az elfogadásra került
anyaggal kapcsolatos észrevétel, nem érkezett.
5/2018. (I.11.) Víziközmű bérleti díj felhasználása
A felújítási munkákra vonatkozó szerződéseket az önkormányzat megkötötte a Baranya-Víz
Zrt-vel.
16/2018. (II.22.) A Komló belterület 2413/64 és 2423 hrsz alatti ingatlanok
területrészeinek forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonása
A komlói 2413/64 és 2423 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás lefolytatásra került.
A változások átvezetése a földhivatali ingatlan nyilvántartásban és az önkormányzati
ingatlankataszterben megtörtént.
22/2018. (III.7.) Komló Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete
A határozat alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó adatszolgáltatás
benyújtása megtörtént.
23/2018. (III.7.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása
– településfejlesztési döntés
A testületi döntést követően az indítványokat és testületi döntést tartalmazó tájékoztató anyag
– a teljes eljárás első „lépcsője” - a Korm. rendelet 37.§-a szerint az illetékes államigazgatási
szerveknek kiküldésre került.
A tájékoztatásra adott válaszaik beérkezésének lejárati ideje: 2018. május 4.

24/2018. (III.7.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és
Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
A 24/2018. (III.7.) sz. határozat 1.) pontja értelmében a Közösségek Háza, Színház-és
Hangversenyterem magasabb vezetői (intézményvezető) álláshelyére a pályázati felhívás 2018.
március 19. napján megjelentetésre került a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon.
25/2018. (III.7.) Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői
pályázatának véleményezése
A 25/2018. (III.7.) sz. határozat értelmében a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola
tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről a Pécsi Tankerületi Központ
tájékoztatása 2018. március 8. napján megtörtént.
28/2018. (III.7.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettesítő képviselő delegálása
A képviselő-testület döntéséről a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
tájokoztatása megtörtént.
30/2018. (III.7.) Az 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
A licit március 28-án megtörtént. Egyedüli pályázóként a Caadex Kft. nyert jogosultságot az
adásvételi szerződés elkészíttetésére. Vételár: bruttó 7.399.487,- Ft. Az állam lemondó
nyilatkozatát várjuk, utána köthető meg a szerződés.
31/2018. (III.7.) Kazinczy F. u. 14. szám 1/7. alatti ingatlan felajánlása
Az ajándékozási szerződés aláírása megtörtént, és a szükséges dokumentumok a földhivatalhoz
benyújtásra kerültek.
32/2018. (III.7.) Közbeszerzési szabályzat módosítása
A határozatnak megfelelően Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának,
illetve az önkormányzati intézmények közbeszerzési szabályzatainak módosítása megtörtént,
és a módosított szabályzatok hatályba léptek.
35/2018. (III.7.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.
A határozat 3. pontjában, 2018. április 15. végrehajtási határidővel jóváhagyott kérelem alapján
a támogatási szerződés aláírása és a támogatás összegének kiutalása megtörtént. A határozat
további két pontjának teljesítése későbbi határidő mellett esedékes.
40/2018. (III.22.) Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének fejlesztése:
Az útfelújítások megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárást az önkormányzat
megindította, jelenleg a beérkezett ajánlatok bírálata folyik. Ezt követően történhet meg az
eljárás eredményhirdetése, majd a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötése.
42/2018. (III.22.) Bérleti szerződés módosítása, együttműködési megállapodás
megszüntetése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel
A módosításra, megszüntetésre vonatkozó dokumentumok aláírása megtörtént.

II.
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége
Szociális és egészségügyi bizottság:
2018. március 5-i ülésén megtárgyalta a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét, valamint
zárt ülésén a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (I.).
2018. március 19-i zárt rendkívüli ülésén megvitatta a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek
elbírálását (II.).
Gazdasági és településfejlesztési bizottság:
2018. március 6-i ülésén megvitatta a 2018. évi költségvetési rendelet II. fordulóját, a Komlói
Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti tervét, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, az 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítését, az „Óvodák és
bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás
biztosítását és a Kazinczy F.u.14. szám I/7. alatti ingatlan felajánlását. Továbbiakban
véleményezte Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítását –
településfejlesztési döntés.
2018. március 22-i a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal közösen tartott rendkívüli ülésén
véleményezte a DPG 13 Kft. méltányossági kérelmét, a Horváth Kft. munkahelyteremtés
támogatási kérelmét, az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási
kérelmét (II.), a 2017-2018. évi vízi közmű bérleti díj felhasználást, a Munkácsy Mihály utca
és közvetlen környezetének fejlesztését. A Kossuth L. utca 79. (Piramis) 10. sz. üzlethelység
bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést és zárt ülésen véleményezésre került a bérleti
szerződés módosítása, együttműködési megállapodás megszüntetése az MVM Hungarowind
Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel. nem került megtárgyalásra, mivel a bizottság nem volt
határozatképes.

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság:
2018. március 6-i ülésén megtárgyalta a Költségvetési rendelet II. fordulóját, a Komlói Napok
és Bányásznap rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodást, a Komló Város
Önkormányzat Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői
álláshelyére pályázat kiírását, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tagintézményvezetői pályázatának véleményezését, valamint a Nem költségvetési szervek 2018. évi
támogatását.
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:
2018. március 6-i ülésén megtárgyalta a Működési célú támogatás biztosítását a Komlói
Polgárőr Egyesület részére, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti tervét, a 2018. évi belső
ellenőrzési terv módosítását, az 1520/26. hrsz.-ú ingatlan értékesítését, illetve a Nem
költségvetési szervek 2018. évi támogatását. Állást foglalt az „Óvodák és bölcsőde fejlesztése
Komlón” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról, a 2017. évi
költségvetési rendeletmódosítással, Komló Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendelet tervezetével kapcsolatban.
2018. március 22-i a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal közösen tartott rendkívüli
ülésén véleményezte a DPG 13 Kft. méltányossági kérelmét, a Horváth Kft. munkahelyteremtés
támogatási kérelmét, az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási

kérelmét (II.), a 2017-2018. évi vízi közmű bérleti díj felhasználást, a Munkácsy Mihály utca
és közvetlen környezetének fejlesztését, végül zárt ülésen véleményezésre került a bérleti
szerződés módosítása, együttműködési megállapodás megszüntetése az MVM Hungarowind
Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel.
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:
2018. március 5.-i ülésén megvitatta a Közbeszerzési Szabályzat módosítását, a 2018. évi
költségvetési rendelet II. fordulóját, a 2017. évi költségvetési rendeletmódosító javaslatot, az
1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítését, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettesítő
képviselő delegálását, és Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1.számú
módosítását – településfejlesztési döntés.
2018. március 22.-i rendkívüli, zárt ülésén megtárgyalta a bérleti szerződés módosítása,
együttműködési megállapodás megszüntetése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető
Kft-vel.
III.
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben:
2018. március 5-én
− döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról:
o O. Fné.: Komló, Kazinczy F. utca 5.
2018. március 19 –én
− döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról:
o Komló, Arany János utca 12.Fsz/4. szám alatti, 2 szoba komfortos lakás,
o Komló, Gorkij utca 7. 2/3. szám alatti, 2 szoba komfortos lakás.
− Döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról:
o T.A.: Komló, Zrínyi tér 3. sz. alatti lakos

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:
2018. március 6-i ülésén
− döntött a Kossuth L.u. 101. szám alatti helyiség bérbeadásával kapcsolatban, az alábbiak
szerint:
A Kossuth L. u. 101. szám alatti 3613/A/105 hrsz.-ú 20,86 m2 alapterületű
helyiség induló bérleti díját 845 Ft/m2 + ÁFA-ban határozta meg.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlan liciten történő
bérbeadásának kiírásáról.
− megtárgyalta Bischofné Szalkai Gabriella ingatlanvásárlási kérelmét, és az alábbi
határozatot hozta:
Bischofné Szalkai Gabriella (7300 Komló, Kossuth L.u.73.) részére értékesíti a
3643/3 hrsz.-ú 287 m2 nagyságú, 3644 hrsz.-ú 706 m2 nagyságú és 3645 hrsz.-ú 356

m2 nagyságú (összesen: 1349 m2 )”beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati
tulajdonú ingatlanokat.
A bizottság az ingatlanok vételárát 1000 Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg.
Vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját
(40.000,- Ft + ÁFA, azaz 50.800,- Ft) is.
A nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 14.§ alapján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási
jog illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult
(Magyar Állam) megkeresését és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35nap)
megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az elővásárlásra jogosult
megkereséséről, majd az adásvételi szerződés elkészíttetéséről és a vételár, valamint
az értékbecslési díj befizettetéséről.
Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:
2018. március 5-én
− megtárgyalta a Munkácsy Mihály utca felújításához kapcsolódóan a meglévő
'földgázvezeték kiváltása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az
alábbiak szerint jóváhagyta:
A bizottság jóváhagyta, hogy Komló Város Önkormányzat az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt.-nél akkreditációval, megfelelő minősítéssel rendelkező alábbi
gazdasági szereplőket kérje fel ajánlattételre:
1. Somogy Plusz Kft. (7400 Kaposvár, Cseri u. 2.)
2. Platina Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.)
3. Terra 21 Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi u. 11.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen.

2018. március 14-én rendkívüli ülésén
− megtárgyalta a TOP-2.1.1-15-BAl-2016-00001" Szabadidőpark és Vállalkozók Háza
Komlón" megnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása beszerzési eljárás
értékelését és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Beckra Center Bt-t (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) hirdette
ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 5.800.000,¬Ft (alanyi adómentes) összeggel
kösse meg.

− megtárgyalta a TOP-2.1.1-15-BAl-2016- 00001"Szabadidőpark és Vállalkozók Háza
Komlón" megnevezésű projekt marketing és kommunikációs feladatai ellátása
beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozza:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Ferling Kft-t (7621 Pécs, Mária u. 8.) hirdette ki az eljárás
nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 4.650.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse
meg.
− megtárgyalta a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal „Óvodák és bölcsőde
fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó „TOP-1.4.1- 15-BA1-201600011 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú eljárás értékelését, és a következő
határozatot hozta:
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló bizottság
javaslata alapján mind a hét részajánlat tekintetében Péter ’99 Kft-t (7300 Komló,
Táncsics M. u. 6/d) hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a rész ajánlatok tekintetében a vállalkozási szerződéseket az alábbi
összegekkel kösse meg:
1. rész ajánlat (Komló Városi Óvoda) 5.829.405,- + Áfa
2. rész ajánlat (Hunyadi Óvoda) 8.985.225,- + Áfa
3. rész ajánlat (Gesztenyési Óvoda) 5.685.585,- + Áfa
4. rész ajánlat (Kökönyösi Óvoda) 9.236.316,- + Áfa
5. rész ajánlat (Körtvélyesi Óvoda) 10.182.712,- + Áfa
6. rész ajánlat (Mecsekjánosi Óvoda) 6.933.250,- + Áfa
7. rész ajánlat (Szilvási Bölcsőde) 10.837.314,- + Áfa
− megtárgyalta a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal „Óvodák és bölcsőde
fejlesztése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó „Óvodai játékok, kerti
eszközök és egyéb tartozékok szállítása és üzembe helyezése II. a TOP-1.4.1- 15-BA12016-00011 azonosítószámú pályázat keretében” tárgyú összefoglaló tájékoztatót, 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:
grafapress@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@fairplaytrade.hu)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az eljárást megindító felhívásnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.

− megtárgyalta a „Komló, önkormányzati tulajdonú belterületi közutak felújítása" tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § szerinti,
közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési
eljárás keretében Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel
ajánlattételre:
1. STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. [Infopark D.
épület])
2. SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
3. SZTRÁDA 92 Kft. (7630 Pécs, Edison u. 3/a.)
4. Wolfbau Team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dülő 5.)
5. Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta az „EFOP-l.5.2.-16-2017-00028 azonosítószámú „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban" pályázathoz kapcsolódó építési beruházások ellátása"
tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Kalatherm Kft. (7300 Komló, Nagyrét u. 4.) hirdette ki az
eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 5.803.486,- Ft (nettó) összeggel kösse meg.
− megtárgyalta Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának IV.2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Komló Város Önkormányzatának 2018. évi
közbeszerzési tervét, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyta:
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
2018. évi közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről
intézkedjen.

2018. március 22-én rendkívüli ülésén
− megtárgyalta „EFOP-l.5.2.-16-2017-00028 azonosítószámú „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői
feladatok ellátása" tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.)
hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a megbízási szerződést 3.810.000,- Ft (bruttó) összeggel kösse meg.

− megtárgyalta a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Komló város
területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója" elnevezésű pályázathoz
kapcsolódó beszerzési eljárást és annak ajánlattételi felhívását, és azt a melléklet
szerinti formában jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében,
ajánlattételre:
1. Irodaszerek és irodai eszközök beszerzése
a) TF Center Kft.
b) PBS Hungária Kft.
c) Hortobágyi Csaba e.v. (7300 Komló, Pécsi út 1.) (7634 Pécs, Makayu6/1.)
(7400 Kaposvár, Uránia lakótelep 11.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, „Óvodák és bölcsődék
fejlesztése Komlón" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó irodaszer beszerzésre
irányuló ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében
ajánlattételre:
a) TF Center Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1.
b) Hortobágyi Csaba 7400 Kaposvár, Uránia ltp 11
c) PBS Hungária 7634 Pécs, Makay I. u. 6/1.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
IV.
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat
2018. március 6-án tartott ülésén a részönkormányzat tagjai megtárgyalták a kerítéssel
kapcsolatos döntést. A múlt év végén a részönkormányzat által hozott döntés szerint a 2017.
évben fel nem használt összeget átviszik a 2018-as évre, és annak felhasználásáról a
későbbiekben, a 2018. évi költségvetés ismeretében döntenek. Írásban várják a választ, hogy az
önkormányzat támogatja e ezt a felújítást.
Továbbá a tagok megvitatták a Kultúrház tetővel kapcsolatos információkat, mely szerint a
Városgondnokság biztosít egy a közmunkaprogramban részvevő személyt.

V.
Egyebek

I. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről

Az előterjesztés 7. 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.-2. sz. mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2018. március 7. - i és március 21-i üléseinek jegyzőkönyve.

III. Tájékoztató a Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma alapító okirat módosítására vonatkozó
hozzájárulásról
A Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma 2018. április 10.-én levélben kereste meg Önkormányzatunkat, melyben az
intézmény alapító okiratának módosításához történő hozzájárulását kérték, mely az Arany
János Kollégiumi-szakközépiskolai program bevezetése miatt szükséges.
A program az intézményben kollégiumi ellátásban részesülő halmozottan hátrányos helyzetű,
rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő vagy állami nevelésben élő tanulók számára
ad lehetőséget a sikeres szakmaszerzésre, gondoskodva a szociális hátrányok kompenzálásáról,
valamint hatékonyan támogatja a lemorzsolódás csökkentését.
A pályázati felhívásra 2018. április 30. napjáig azok a tanulók nyújthatják be kérelmeiket, akik
a programhoz csatlakozott intézménnyel állnak jogviszonyban.
Az intézményeknek 2018. április 12-ig volt lehetőségük csatlakozni a programhoz, a
csatlakozást az alapító okiratban is szerepeltetni kell.
Ennek alapján az alapító okirat módosítására vonatkozó – jelen előterjesztés 3 sz. mellékletét
képező - hozzájáruló nyilatkozatot, mint a vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos
önkormányzatának képviselője 2018. április 10. napján aláírtam.
IV. Tájékoztató a Szent Bernadett óvodafejlesztéshez kapcsolódó hozzájáruló
nyilatkozatokról
A Pécsi Egyházmegye 2018. március 20. napján kelt levelében jelezte, hogy a TOP-1.4.1-16BA1-2017-00004 azonosító számú, a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztését érintő projekt
támogatási szerződésének megkötéséhez, a Közreműködő Szervezet önkormányzati
hozzájáruló nyilatkozatok megtételét kérte. Az egyeztetések lefolytatását követően, 2018.
március 22-én a köznevelési szerződés időtartamának meghosszabbítására vonatkozó
nyilatkozat (4. melléklet), valamint 2018. április 6. napján az óvodai férőhelybővítésre
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat (5. melléklet) aláírására sor került.
V. Tájékoztató az EFOP-1.8.2-17-2017-00043. számú, „Alapellátás fejlesztése a komlói
térségben” című projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírásáról
Az EFOP-1.8.2-17-2017-00043. számú, „Alapellátás fejlesztése a komlói térségben” című
pályázat keretében 10 felnőtt komlói háziorvosi és egy gyermek vidéki (szászvári) háziorvosi
körzet bevonásával jött létre 2018.03.01-től a komlói praxisközösség, amely praxisonként heti
2 órában prevenciós rendelés keretében látja el a betegeket.
A program során a krónikus, nem fertőző betegségekre vonatkozóan egyéni egészségállapot
felmérést és életmód tanácsadásra kerül sor a praxisközösséghez tartozó lakosság bevonásával

prevenciós rendelés keretében. A rendelésen kerül sor az egyénre szabott életmód tanácsadásra
az egészségi állapot felmérést követően, ahol az egyéni és családi anamnézis, táplálkozásra
vonatkozó adatok, fizikai aktivitásra vonatkozó szokások, a lelki egészséggel kapcsolatos
jellemzők és a kockázati magatartásra vonatkozó szokások kerülnek felmérésre kérdőív alapján.
A prevenciós rendelés feladata továbbá népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott gondozási
feladatok ellátása is. A krónikus, nem fertőző megbetegedésben szenvedő páciensek részére
prevenciós rendelésen kívül egyéni és csoportos dietetikai tanácsadást biztosítunk egy fő
dietetikus programba való bevonásával, valamint egyéni és csoportos gyógytorna lehetőséget
egy fő gyógytornász közreműködésével. A pályázat keretében, a megvalósításban való
közreműködés céljával a védőnői szolgálat is bevonásra került. Ehhez kapcsolódóan jelen
előterjesztés 6.sz. melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására került sor.
VI. 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 2018. március 7-i képviselő-testületi ülés alakalmával tájékoztattam a Tisztelt Képviselőtestületet a felhatalmazás alapján általam addig aláírt nyilatkozatokról és szerződésmódosításokról, amely beszámolót a 21/2018. (III.7.) számú határozattal jóváhagyott.
Ezt követően az alábbi nyilatkozatok, szerződés-módosítások kerültek általam aláírásra:
A 2018. március 7-én kelt bérleti szerződés módosítással az Energosun Investment Zrtvel a komlói 0308/7 hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződésben a használati vagy
megosztási vázrajz készítésére meghatározott - korábban már módosított - határidő 2018.
február 28-ról 2018. április 30-ra módosult.
A 2018. március 9-én kelt tulajdonosi nyilatkozattal hozzájárultam a Helios Napelempark
Kft. által bérelt és korábban már megosztott 0310/1-6 és 0310/8-11 hrsz-ú ingatlanok
telekcsoport újraosztásához.
Tekintettel arra, hogy a 2018. március 31-i határidő lejárt, azonban a napelem parkok
létesítésével kapcsolatban várhatóan további szerződés módosításokra és nyilatkozattételekre
kerülhet sor, így a Tisztelt Képviselő-testület jelen ülés alkalmával, külön előterjesztés
keretében dönthet egy esetleges további felhatalmazásról.

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 tájékoztatókat,
− a Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma alapító okirat módosítására vonatkozó hozzájárulásról
szóló tájékoztatót,
− a Szent Bernadett óvodafejlesztéshez kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatokról szóló
tájékoztatót,
− az EFOP-1.8.2-17-2017-00043. számú, „Alapellátás fejlesztése a komlói térségben”
című projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírásáról szóló
tájékoztatót,
− a tájékoztatót a napelem park létesítésének céljával értékesített vagy használatba adott
önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatban, és
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót.

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.
Határidő:

2018. április 30.

Felelős:

dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

Komló, 2018. április 16.
Polics József
Polgármester

1. sz. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat
Polgármestere, és Képviselőtestülete részére
Komló
Városház tér 3.
7300
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselők!

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a legfrissebb
(2018. március havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2174 fő,
aránya 9,7%.
2018. január

Komló város

Teljes illetékességi területünk

2018. február

2018. március
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Komló város legfrissebb adatai részletezve:
A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában
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Nyilvántartott álláskereső: 754 fő (+77 fő az előző hónaphoz képest), aránya 8,3%
Álláskeresési ellátásban részesül: 157 fő (+6 fő az előző hónaphoz képest)
FHT: 148 fő (+5 fő az előző hónaphoz képest).

Az illetékességi területünkön és a városunkban az álláskeresők számában látható kisebb mértékű
növekedés az idényjellegű foglalkoztatóktól álláskeresővé válók és a közfoglalkoztatási programok
folyamatos lejártának tudható be. Mindkét esetben a regisztrációba kerülés csak átmeneti, ugyanis az
álláskeresők közvetítése a nyílt munkaerőpiacra és a közfoglalkoztatásba folyamatos.
Közfoglalkoztatás (Komló város)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága által pályázott közfoglalkoztatási programok 2018.
március 1-től megkezdődtek az alábbiak szerint:
2018.03.01-2019.02.28-ig

90 fő

118 313 628 Ft elkötelezettséggel

2018.03.01-2018.06.30-ig

410 fő

173 549 805 Ft elkötelezettséggel

2018.03.01-2018.06.30-ig

12 fő

4 980 511Ft elkötelezettséggel

Speciális járási Startmunka mintaprogram:
2018.04.09-2018.11.30-ig

15 fő

16 156 720 Ft elkötelezettséggel.

2018.03.19-én a Komló Város Önkormányzat Városgondnokságán a regisztrált álláskeresők részére
csoportos közvetítést tartottunk, tekintettel a közfoglalkoztatásban tapasztalható mozgásra, az
elsődleges munkaerőpiacra történő kiáramlásra. A 68 közvetített álláskeresőből 21 fő jelent meg a
munkáltatónál. Azok az álláskeresők, akik együttműködési kötelezettségüknek nem tettek eleget és
távolmaradásukat igazolni nem tudják, a nyilvántartásból törlésre kerülnek.
Munkaerőpiac
Csoportos tájékoztatót több munkáltatónak, több munkakörre tartottunk:
Hagabó Kft. részére betanított munkás munkakörre,
TS-Plast Kft. részére lakatos és targoncavezető munkakörre,
Borbás Szilveszter egyéni vállalkozó részére asztalos munkakörre,
Komlói Egészségcentrum részére ápoló/ápolónő, takarító munkakörre,
Horváth Kft. részére szakács munkakörre.
Változatlanul nagy a kereslet a vendéglátó ipari szakmákban, továbbá keresnek henteseket,
villanyszerelőket, tehergépkocsi vezetőket, varrónőket.
A GINOP 5.1.1 projekt keretében igényelhető támogatásoknál a támogatás intenzitását a keret
szűkössége miatt csökkentenünk kellett.
A GINOP 5.2.1 projekt keretében a pályakezdőket továbbra is a tavalyi feltételek mellett tudjuk
támogatni (3 hónap 100% intenzitású munkakipróbálás után további 8 hónap 100%-os bértámogatás
4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett).
Komló, 2018. április 25.
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