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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 

 
19/2018. (III.7.) Komlói Napok és Bányásznap Városközponti rendezvényeinek 
lebonyolítására kötendő megállapodás 
A képviselő-testület döntésének megfelelően a Közösségek Háza Béni Gábor egyéni 
vállalkozóval a határozatban rögzített feltételekkel, a rendezvény megszervezésére és 
lebonyolítására 2018. április 19. napján megállapodást kötött. 
 
20/2018. (III.7.) Működési célú támogatás biztosítása a Komlói Polgárőr Egyesület részére 
A Komlói Polgárőr Egyesülettel működési pénzeszköz átadására irányuló megállapodás került 
aláírásra, melynek alapján a támogatás összegének átutalása megtörtént. 
 
35/2018. (III.7.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I. 
A határozat 2. pontjában, 2018. május 20. végrehajtási határidővel jóváhagyott kérelem alapján 
a támogatási szerződés aláírása és a támogatás összegének kiutalása megtörtént. 
 
41/2018. (III.22.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II. 
A határozattal jóváhagyott kérelem alapján a támogatási szerződés aláírása és a támogatás 
összegének kiutalása megtörtént.  
 
49/2018. (IV.26.) Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez hozzájárulás 
A képviselő-testület döntéséről a társaság ügyvezetésének tájékoztatása megtörtént.  
 
50/2018. (IV.26.) Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok 
bérbeadása III. 
A képviselő-testület döntése alapján a módosított szerződések aláírása folyamatban van. 
 
51/2018. (IV.26.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet közgyűlési határozatának 
jóváhagyása 
A megfelelően módosított munkaszerződés, munkaköri leírás, és kapcsolódó dokumentumok 
megküldésre kerültek a támogató szervezetnek, amely elfogadta azokat. 
 
53/2018. (IV.26.) Vis maior támogatási igény benyújtása 
A vis maior támogatás iránti igénybejelentés benyújtásra került 2018. május 2. napján. 
 
56/2018. (IV.26.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
A határozat értelmében a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás módosított 
Társulási Megállapodásának aláírására sor került. 



 

 
57/2018. (IV.26.) Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának 
véleményezése 
A határozat értelmében a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának 
véleményezéséről a Pécsi Tankerületi Központ tájékoztatása megtörtént.  
 
59/2018. (IV.26.) 2018. évi I. félévi kiegészítő kitüntetési javaslat 
A határozat alapján Kispál László, komlói atléta részére átadásra került a Komló Város 
Sportjáért kitüntetés - az évfordulóra tekintettel - 2017. május 17-én. 
 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2018. április 23-i ülésén megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a 
közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a jövedelemhatárok felülvizsgálatát egyes szociális 
jellegű önkormányzati rendeletekben.  
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2018. április 24-i ülésén megvitatta a „Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész 
és Komló belváros között” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás 
biztosítását, a Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez való hozzájárulást, a 
Felszabadulási emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlásával kapcsolatos 
szándéknyilatkozatot, valamint a a Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő 
ingatlanok bérbeadását III. Állást foglalt az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásáról, a vis maior támogatási igény benyújtásáról és a tervezett Határ úti infrastruktúra 
fejlesztés 1545/19 hrsz-ú területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról – 
településfejlesztési döntés. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2018. április 24-i ülésén megtárgyalta a jövedelemhatárok felülvizsgálatát egyes szociális 
jellegű önkormányzati rendeletekben, valamint a Komló Városért Alapítvány 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, a Zrínyi Klub 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet 
elfogadását, a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói Pályázatának 
véleményezését, végül a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását.  
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2018. április 24 - i ülésén megvitatta a Komló Városért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, a „Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros 
között” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítását, az egészségügyi 
és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet elfogadását, illetve az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatot. Állást foglalt a vis maior támogatási igény 
benyújtásával kapcsolatban, a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról és a IV. 
Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő költségek 
megelőlegezéséről. 
 



 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2018. április 25.-i ülésén megvitatta a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a 
Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet közgyűlési határozatának jóváhagyását, a Budafai 
meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadását III., a jövedelemhatárok 
felülvizsgálatát egyes szociális jellegű önkormányzati rendeletekben, valamint az egészségügyi 
és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet elfogadását. Állást 
foglalt a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról, az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárások 
lebonyolításával kapcsolatban, illetve a tervezett Határúti infrastruktúra fejlesztés 1545/19 
hrsz.-ú területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról – településfejlesztési döntés. Zárt 
ülésen megtárgyalta a 2018. évi I. félévi kiegészítő kitűntetési javaslatot. 
 

 
III. 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2018. április 23-án  

− döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról: 
o V. Iné.: Komló, Körtvélyes utca 9. 

 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2018. április 24-i ülésén  

− döntött az út-híd fenntartási és vízkár elhárítási keret 2017. évi felhasználásáról és a 
2018. évi felosztásról, az alábbiak szerint: 
Elfogadta a 2017. évi út-híd fenntartási és vízkár elhárítási keret felhasználását az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint, illetve a 2018. évi út-híd fenntartási 
és vízelhárítási feladatokat a Városgondnokság által benyújtott javaslat alapján, a 3. sz. 
melléklet szerint. 
 

 
− megtárgyalta „a Mánfa 0381 és 0380/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Liciteljárás útján értékesítésre kerülnek az alábbi ingatlanok: 

A mánfai 0381 hrsz-ú ( 4 ha 387 m2 nagyságú kivett üzem) és a 0380/2 hrsz.-ú (4792 
m2 nagyságú kivett meddőhányó) ingatlanokból álló terület. Összesen: 4 ha 5179 m2  

A licitfeltételek között rögzíteni kell az alábbiakat: 
- Az ingatlanok értékesítésére csak együtt kerülhet sor. 
- A 0380/2 hrsz-ú ingatlan meddőhányó, ezért a használata / hasznosítása 

tekintetében az illetékes bányakapitánysággal, illetve a Magyar Bányavagyon 
Hasznosító Nonprofit Kft.-vel való előzetes egyeztetés szükséges. Az ebből 
eredő kockázatot az ingatlan vevője viseli. 
 

2. A terület kikiáltási árát a bizottság: 60,- Ft/m2  + Áfa összegben határozta meg. 
 



 

3. A licitnyertes az állam elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatát követő 30 napon 
belül köthet szerződést az önkormányzattal. 

 
4. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az ingatlan versenytárgyalás útján 

történő értékesítéséről, illetve felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 

 
− döntött a Kossuth L.u.101. sz. alatti 3613/A/103 hrsz.-ú üzlethelység bérbeadásáról, az 

alábbiak szerint: 
A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Kossuth L.u.101. 
szám alatti társasház földszintjén lévő 3613/A/103 hrsz.-ú 10,13 m2 nagyságú helyiséget 
bérbe adta Pintér Attiláné (7300 Komló, Szinyei M.P.u.36.) részére 949 Ft/m2 + Áfa, 
azaz 9.613,- Ft + 2.596,- Ft Áfa ( bruttó 12.209,- Ft ) havi bérleti díjért. 
Bérlő 30 napon belül köteles a Városgondnoksággal a bérbeadásra vonatkozó 
szerződést megkötni, ellenkező esetben elveszíti a befizetett versenytárgyalási előleget. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, 
továbbá a bérleti szerződés előkészíttetéséről. Felhatalmazta a Városgondnokság 
intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 

 
− döntött a Kossuth L.u.79. (Piramis) 10. sz. üzlethelyiség bérbeadásáról, az alábbiak 

szerint: 
A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Kossuth L.u.79. 
szám alatti Piramisház földszintjén lévő 487/2/A/3 hrsz.-ú ingatlanban található 20,65 
m2 nagyságú 10.sz. üzlethelyiséget bérbe adja Lukácsné Benkő Ildikó (7300 Komló, 
Bercsényi u.5.) részére 949 Ft/m2 +27 Áfa, azaz 19.597,- Ft + 5.291,- Ft ( bruttó 24.890,- 
Ft ) havi bérleti díjért. 
Bérlő 30 napon belül köteles a Városgondnoksággal a bérbeadásra vonatkozó 
szerződést megkötni, ellenkező esetben elveszíti a befizetett versenytárgyalási előleget. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, 
továbbá a bérleti szerződés előkészíttetéséről. Felhatalmazta a Városgondnokság 
intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 

 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
2018. április 24-i ülésén  
 

− megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi közművelődési és közgyűjteményi intézmények 
beszámolóját (Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, valamint József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény), valamint a 2018. évi munkatervét. 
 

− megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló 
beszámolót, az alábbiak szerint: 
 

1. A bizottság elfogadta a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

2. A bizottság elfogadta a Mecsek - Völgység - Hegyhát Egyesület 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

3. A bizottság elfogadta a Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

4. A bizottság elfogadta a Generációk Országos Cigány Érdekvédelmi Egyesület 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 



 

 
− megtárgyalta és elfogadta a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

Könyvtárhasználati Szabályzatának módosítását 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2018. április 4-én rendkívüli ülésén 
 

− megtárgyalta a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007azonosítószámú, „Kerékpárút 
kialakítása Komló – Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázathoz 
kapcsolódó építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt 
az alábbiak szerint jóváhagyta: 
 
A bizottság jóváhagyta, hogy a közbeszerzésről 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])- bela.bauer@strabag.com   
2. SOLTÚT Kft.(6320 Solt, Kecskeméti út 34.) – soltut.hu 
3.   Közúti Építő és Szolgáltató Kft.. (7100 Szekszárd, Holdfény u.3.) – kozuti.epito@t-
online.hu  
4. „MIND-ÉP” Mindszentgodisai Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (7370 
Sásd, Mártírok u.5.)- iroda@mind-ep.hu  
5.  P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u.4.) – 
prutepitokft@gmail.com  
 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
− megtárgyalta a Komló, Munkácsy Mihály és Mecsekfalui utcákban földgázvezeték 

kiváltás tárgyú beszerzési eljárás értékelését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Platina-Bau Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t (7632 Pécs, Faiskola u.3.) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. Utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőt tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 13.464.820,- Ft + Áfa összeggel kösse 
meg. 

 
− megtárgyalta a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 számú „A Komló város területén lévő 

piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás 
eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
1. PBS Hungaria Kft. (7634 Pécs, Makay u. 6/1.) ajánlata érvényes 
2. TF Center Kft.  (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes 
3. Hortobágyi Csaba e.v.  (7400 Kaposvár, Uránia lakótelep 11.) 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 TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, illetve 
utasította a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
2018. április 5-én rendkívüli ülésén  
 

− megtárgyalta és jóváhagyta Komló Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
tervének 1. számú módosítását 
 

2018. április 11-én rendkívüli ülésén  
 

− megtárgyalta a TOP-3.2.l- l5-2016-00001 azonosítószámmal „Szent Borbála Otthon 
épületenergetikai korszerűsítése Komlón" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás tárgyú közbeszerzés Összefoglaló tájékoztatását, és azt az alábbiak szerint 
hagyta jóvá:  
 
Az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre:  

1. Landan Invest Ingatlanhasznosító Kft (7630 Pécs, Basamalom u. 27.; email:  
info@landan.hu)  

2. BGW Építőipari és Szolgáltató Kft (7696 Hidas, Kodály Z. u. 62..; email:  
bgw@bgwkft.hu)  

3. Benkala Kft (1115 Budapest, Bártfai u. 44. fsz. ; email: info@benkala.hu) 
 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az eljárást megindító felhívásnak 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 beszerzése tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 469.948,- + Áfa (bruttó 596.834,- Ft) összeggel 
kösse meg. 

 
2018. április 25-én  
 

− megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű projekt komlói 
fejlesztési eleméhez szükséges megvalósíthatósági és újrahasznosítási koncepciót 
készítő vállalkozó kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást és azt az alábbi 
tartalommal jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel ajánlattételre: 
1. MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1. ) 



 

2. EU-Winner Kft. (7900 Szigetvár, József Attila utca 16.)  
3. Agroverde Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.) 

 
 

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

− megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű projekt komlói 
beruházásához tartozó tervezési feladatokat elvégző vállalkozó kiválasztásához 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást és azt az alábbi tartalommal jóváhagyta: 
 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel ajánlattételre: 
1. Sz-bau Építész Stúdió (7623 Pécs, Szabadság út 28.)   
2. APM Consulting Kft. (7621 Pécs, Király u. 34.)  
3. Fontán Art Kft. (7633 Pécs, Tüzér u. 8.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 

 
− megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű projekt komlói 

beruházásához tartozó szórólap és brossúra készítő vállalkozó kiválasztásához 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és azt az alábbi tartalommal jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel ajánlattételre: 
1. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.)   
2. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 7/b.) 
3. Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) 

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

 
− megtárgyalta a „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, „Komló, Nagyrét 

utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódó 
kötelező nyilvánossággal összefüggő feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta: 
 
A Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 
1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.)  
2. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L u. 21.)  
3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen. 

    
− megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, „Komló-Petőfi tér és 

környezetének rehabilitációja'' elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárást 
és annak ajánlattételi felhívását: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében, 
ajánlattételre: 
1. Beteg fák eltávolítása és növényzet ápolása: 



 

a) Szetteli Zsolt e.v. (7300 Komló, Alkotmány u. 14.)  
b) Horony Imre e.v. (7300 Komló, Damjanich u. 15.)  
c) Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
d) Quad-Ferro_Trans Kft. (7300 Komló, Batthyány u. 4.)  
e) Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
 
2018. április 27-én rendkívüli ülésén 
 

− megtárgyalta a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút 
kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázathoz 
kapcsolódó építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését és – a bíráló 
bizottság javaslata alapján – név szerinti szavazással 2 db igen, 0 db nem, 0 db 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta (eljárást lezáró döntés): 
 
1. A Bíráló Bizottság közbenső döntési javaslata alapján Polics József polgármester 

2018. április 18-án kelt közbenső döntésében érvénytelenné nyilvánította a P-R 
Útépítő és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) ajánlattevő ajánlatát mindkét 
részajánlati körben a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján, amelyet a bizottság elfogadott.  

2. A bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánította mindkét 
részajánlati körben a bíráló bizottság javaslata alapján:  
1. ajánlat: Ajánlattevő neve és címe: "MIND-ÉP" Kft., (7370 Sásd, Mártírok útja 5.) 
2. ajánlat: Ajánlattevő neve és címe: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft., (7100 
Szekszárd, Holdfény u. 3. ) 

3.   A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, mivel Komló  
      Város Önkormányzat képviselő-testülete a 47/2018. (IV.26.) számú határozatával  
      mindkét részajánlati körben biztosította a megvalósításhoz szükséges pénzügyi   
      fedezetet. 
4. A bizottság az egyes részajánlati körök vonatkozásában az alábbi ajánlattevőket    

hirdette ki az eljárás nyerteseként: 
 
1. rész: Önálló kerékpárút építése  

Ajánlattevő neve és címe: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft., (7100 
Szekszárd, Holdfény u. 3.) 

1. részszempont: nettó vállalkozói díj: 127.967.876,- Ft  
2. részszempont: Az M.1) alkalmassági körben előírt szakember jogosultság    
                           megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti                          
                           tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 60 hónap): 41 hónap  
3. részszempont: A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama  
                         (min. 0 hó-max. 36 hó): 12 hónap 

A legmagasabb összpontszámot elérő, legkedvezőbb érvényes ajánlatot a KÉSZ Közúti 
Építő és Szolgáltató Kft. tette 852,40 összesített ponttal. 

 
 

2. rész: Meglévő önkormányzati és országos közutakon kerékpáros nyom 
kialakítása és meglévő kisforgalmú önkormányzati tulajdonú közút 
burkolat-felújítása  



 

Ajánlattevő neve és címe: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft., (7100 
Szekszárd, Holdfény u. 3.) 
1. részszempont: nettó vállalkozói díj: 33.218.048,- Ft  
2. részszempont: Az M.1) alkalmassági körben előírt szakember jogosultság  
                            megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti  
                            tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 60 hónap): 41 hónap 
3.részszempont: A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama  
                         (min. 0 hó - max. 36 hó): 12 hónap 

 
A legmagasabb összpontszámot elérő legkedvezőbb érvényes ajánlatot a KÉSZ Közúti 
Építő és Szolgáltató Kft. tette 852,40 összesített ponttal. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában az eljárást lezáró összegezés megküldéséről, valamint felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést mindkét részajánlati 
kör vonatkozásában kösse meg. 
 
 

− megtárgyalta a „Komló, önkormányzati tulajdonú belterületi közutak felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás értékelését, és – a bíráló bizottság javaslata alapján – név szerinti 
szavazással 2 db igen, 0 db nem, 0 db tartózkodással az alábbi határozatot hozta 
(eljárást lezáró döntés): 
 
 
1. A bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánította mind a négy  

részajánlati körben a bíráló bizottság javaslata alapján:  
1. ajánlat: Ajánlattevő neve és címe: Sztráda 92 Kft., (7630 Pécs, Edison u. 3/A.)  
2. ajánlat: Ajánlattevő neve és címe: STRABAG Általános Építő Kft., (1117  
                 Budapest, Gábor Dénes utca 2. [Infopark D. épület])  
3. ajánlat: Ajánlattevő neve és címe: Soltút Kft., (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)  
4. ajánlat: Ajánlattevő neve és címe: PLATINA-BAU Zrt., (7632 Pécs, Faiskola u.  
                                                            3.)  
5. ajánlat: Ajánlattevő neve és címe: Wolfbau Team Kft., (7630 Pécs, Kisbalokány  
                                                            dűlő 5.)  

2. A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, mivel Komló 
Város Önkormányzat képviselő-testülete a 40/2018. (III.22.) számú határozatával 
mind a négy részajánlati körben biztosította a megvalósításhoz szükséges pénzügyi 
fedezetet.  

3. A bizottság az egyes részajánlati körök vonatkozásában az alábbi ajánlattevőket  
hirdette ki az eljárás nyerteseként: 
 
 

1. rész: Komló, Körtvélyesi gyűjt őút, valamint Széchenyi I. utcák egy 
szakaszának a felújítása 
Ajánlattevő neve és címe: STRABAG Általános Építő Kft., (1117 
Budapest, Gábor Dénes utca 2. [Infopark D. épület]) 
1. részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 28.000.000,- Ft 
2. részszempont: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész  

                                  hónapban megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36   
                                  hónap): 36  hónap 



 

                        3.részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak         
                           megajánlott   átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt  
                          (fő) (max.3 fő): 3 fő 
4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 

 
 
2. rész: Komló, Széchenyi I. utca felújítása (II. ütem)  

Ajánlattevő neve és címe: STRABAG Általános Építő Kft., (1117 
Budapest, Gábor Dénes utca 2. [Infopark D. épület]) 
1. részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 31.684.020,- Ft  
2. részszempont: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész  
                           hónapban megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36    
                           hónap): 36 hónap  
3.részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak  
                       megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő)   

                                                     (max.3 fő): 3 fő 
4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 
 
 

3. rész: Komló, Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének 
útfelújítása keretében 3db, a Munkácsy Mihály utcához közvetlenül 
csatlakozó utca útburkolatának felújítása  
Ajánlattevő neve és címe: STRABAG Általános Építő Kft., (1117 
Budapest, Gábor Dénes utca 2. [Infopark D. épület]) 
1. részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 61.174.472,- Ft  
2. részszempont: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész  
                           hónapban megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36  
                           hónap): 36 hónap  
3.részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak  
                           megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt  
                           (fő) (max.3 fő): 3 fő 
4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 

 
 

4. 4. rész: Komló, Munkácsy Mihály utca egy szakaszán közműépítést 
követő útpályaszerkezet és útburkolat felújítás  
Ajánlattevő neve és címe: STRABAG Általános Építő Kft., (1117 
Budapest, Gábor Dénes utca 2. [Infopark D. épület]) 
1. részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 4.995.583,- Ft  
2. részszempont: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész  
                            hónapban megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36  
                            hónap): 36 hónap  
3. részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak  

                                                         megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt       
                                                         (fő) (max.3 fő): 3 fő  

4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 
 
 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában az eljárást lezáró összegezés megküldéséről,valamint felhatalmazta a 



 

polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződéseket mind a négy 
részajánlati kör vonatkozásában kösse meg. 

 
 
 
 
2018. május 9-én rendkívüli ülésén 
 

− megtárgyalta a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzéséhez és komlói 
telephelyre szállításához kapcsolódó beszerzés ajánlattételi felhívását, és azt az 
alábbiak szerint jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 
Komló Város Önkormányzat által 2018 évben kiosztásra kerülő települési szociális célú 
tűzifa juttatás beszerzése komlói telephelyre szállítással esetében: 
a) Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3., E-mail:  

arpadteto@mecsekerdo.hu)  
b) Quad Ferro Trans Kft. (7300 Komló, Batthyány út 4., E-mail: qft@t-online.hu)  
c) Pásztó Szolgáltatóház Kft. (730 Komló, Mikszáth K. u. 7/D, E-mail:  
    pasztocs@gmail.com) 
 

− megtárgyalta a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, „Komló, Nagyrét 
utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése" projekt vonatkozásában a 
kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú beszerzési 
eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédía Kulturális és Szolgáltató Kft.-t (7300 
Komló, Kossuth L. u. 21.) 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 megbízási szerződést nettó 165.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 

− megtárgyalta a IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósításához 
kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat elvégző vállalkozó kiválasztásához 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta (EMMI 
támogatás): 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1. Mevid Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14-16.)  
2. FERLING Kft (7621 Pécs, Mária utca 8.)  
3. „Súgólyuk" Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesületet (7300 Komló,    
    Kossuth L. u. 97.) 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

− megtárgyalta a IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósításához 
kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat elvégző vállalkozó kiválasztásához 



 

kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és azt az alábbi formában jóváhagyta (Nemzeti 
Kulturális Alap által nyújtott támogatás): 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
1. Mevid Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14-16.)  
2. FERLING Kft (7621 Pécs, Mária utca 8.)  
3. „Súgólyuk" Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesületet (7300   
    Komló, Kossuth L. u. 97.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

− megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó megvalósíthatósági és újrahasznosítási koncepció készítése tárgyban kiírt 
beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-t (7621 Pécs, Megye u. 
7/1. fsz.2.) 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 1.782.677,-Ft+AFA összeggel kösse meg. 
 

− megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó tervezői feladatok ellátása tárgyban kiírt beszerzési eljárás értékelését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Sz-Bau Építész Stúdió Bt-t (7623 Pécs, Szabadság u. 28.) 
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 1.550.000,-Ft +ÁFA összeggel kösse meg. 

 
− megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz 

szórólap és brossúra készítése tárgyban kiírt beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, mivel az ajánlattételre 
felkért vállalkozások részéről ajánlat benyújtására a megadott határidőig nem került sor. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az érintett 
vállalkozásokat tájékoztassa. 
 

− megtárgyalta a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „A Komló város 
területén lévő piac és vásárcsarnok " elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében, 
ajánlattételre: 
1. Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása  



 

a) Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.)  
b) Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.)  
c) Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Kft. (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
2018. május 16-án rendkívüli ülésén 

− megtárgyalta a IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósításához 
kapcsolódó rendezvényszervezés („Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott 
támogatásból") beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

             A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb                          
             ellenszolgáltatást megajánló Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató   
             Egyesület (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) 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 az ajánlattételi felhívás III. 1.2. pontjában   
             rögzített hatályba léptető feltétellel bruttó 2 450 000,- Ft összeggel kösse meg. 
 
 

− megtárgyalta a IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósításához 
kapcsolódó rendezvényszervezés („EMMI támogatás") beszerzési eljárás értékelését,, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató 
Egyesület (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) 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 bruttó 10 000 000,- Ft összeggel kösse meg. 

 
− megtárgyalta, megbízási szerződés keretében az EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító 

számú „Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában" megnevezésű 
projekthez tartozó közbeszerzési szakértői feladatokat elvégző vállalkozó 
kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
1. Vilyevácz József e.v. (7630 Pécs, Barázda u. 12/1.) 
2. DUNABER Beruházó és Szaktanácsadó Kft. (7623 Pécs, Petőfi Sándor u. 53. fszt. 2.) 
3. Dr. Fábry György ügyvéd (Fábry & Társa Ügyvédi Iroda, 1036 Budapest, Kolosy tér 5¬6.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

− megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű projekt komlói 
beruházásához tartozó brossúra készítő vállalkozó kiválasztásához kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást, és azt az alábbiak szerinti tartalommal jóváhagyta: 
 



 

Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel ajánlattételre: 
            1.   HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
            2.   PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 7/b) 
            3.   Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) 

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

 
 

− megtárgyalta a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 számú, „A Komló város területén lévő 
piac és vásárcsarnok rekonstrukciója" című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás 
eredményét és az alábbiak szerint állapította meg: 
 
I.  Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása 

 
1. Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.) ajánlata érvényes, 
2. Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Kft. (7090 Tamási, Vas Gereben utca 1.) ajánlata  
       érvényes, 
3. Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Dr.  
       Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) 
 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint 
utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére, és hogy a tárgyi beszerzési 
eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

 
 

 IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2018. április 10-én tartott ülésén a részönkormányzat tagjai megvitatták a kerékpárút 
kivitelezési munkálatait, melynek várható kezdési időpontja április vége, illetve várható 
befejezése 2018. év vége.  
Továbbá a tagok megtárgyalták a Sikondán fellelhető úthibákat, melynek helyreállítási 
munkálatai folyamatban vannak. 
 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
2018. április 11-én tartott ülésén megvitatták a településen felmerülő problémákat és azok 
megoldását, illetve az aktuális tavaszi munkálatokat. Többek között a csapadékvíz-elvezetéssel 
kapcsolatos problémákat, a közvilágítással, a temető rendben tartásával, a kultúrházban lévő 
hibás fűtőtestek, az épület és rossz állapotával és a környékének rendben tartásával kapcsolatos 
problémákat, valamint járdák pótlásával kapcsolatos teendőket. A településen, több helyen 
kellene zsákutca tábla kihelyezése. 
 



 

 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
2018. április 16-án tartott ülésén megtárgyalták a Mecsekpölöskei Autójavító Kft. ingatlan 
vásárlási kérelmét és az alábbi határozatot hozták: 
A településrészi önkormányzat támogatja Bischoff Zoltán, Mecsekpölöskei Autójavító Kft. 
(7305 Mecsekpölöske, Petőfi u.22/a.) a Sikondai út és Körtvélyesi városrész között, a Nagyrét 
utcában található 1520/14 és 1520/15 hrsz.-ú, 4000-4000 m2 nagyságú „beépítetlen terület”-re 
jelzett vételi szándékát. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2018. május 2-án tartott ülésén megtárgyalták a településen felmerülő aktuális problémákat, a 
következő időszakban megrendezésre kerülő rendezvényeket, valamint a Kultúrház 
tetőfelújításának befejezését és a további szükséges munkálatokat.  
 

V. 
Egyebek 

 
 
I. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 

Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
 
II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. sz. mellékletként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2018. március 7. - i és március 21-i üléseinek jegyzőkönyve.  
 
III. Tájékoztató „Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása” című pályázatról 
Komló város Önkormányzata 2018. május 11-én önerő nélkül támogatási kérelmet nyújtott be 
a Generali a Biztonság Alapítvány által meghirdetett Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer 
kialakítása című pályázati felhívásra. A benyújtott pályázatban Komló Város Önkormányzata 
a szilvási városrészben, az Alkotmány utcában jelenleg is meglévő gyalogátkelőhelyet kívánja 
a pályázat által támogatott gyalogvédelmi rendszer kialakításával fejleszteni. A kialakítandó 
közlekedésbiztonsági rendszer az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével, 
villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt gyalogátkelőhelyen éppen áthaladó 
gyalogosokra. A pályázati felhívás alapján a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de 
legkésőbb 2018. szeptember 28-ig lehet támogatási kérelmet benyújtani. A támogató a 
pályázatokat a benyújtástól számított 50 napon belül elbírálja. Mindezek alapján Komló város 
Önkormányzata legkésőbb 2018. június 30. napjáig értesítést kap a támogatói döntésről. 
 
IV. Tájékoztató az ebrendészeti telep fejlesztésére irányuló pályázatról 
A Földművelésügyi Minisztérium a 2018-as évben pályázati felhívást tett közzé az 
engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett ebrendészeti telepeket működtető civil szervezet és 
települési önkormányzatok számára. A program keretében a támogatást igénylők pályázatot 
nyújthatnak be a telepek modernizációjára és bővítésére, az állatok tartási körülményeinek 
javítása és örökbefogadási esélyük növelése érdekében. Az egy pályázattal elnyerhető forrás 
összege 1 millió forinttól 5 millió forintig terjedhet, amely egyszeri, vissza nem térintendő 
támogatás, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a, amely egyösszegű 



 

előlegfinanszírozás. A program megvalósításához önerő biztosítása csak abban az esetben 
szükséges, ha a tervezett összköltség meghaladja az igényelhető támogatás maximum összegét. 
Komló Város Önkormányzata mint a 7300 Komló, Hízlalda dűlő 2678/3 helyrajzi számon 
működő ebrendészeti telep területének tulajdonosa, 2018. május 28-án önerő nélküli támogatási 
kérelmet kíván benyújtani a terület korszerűsítésére. 
 
Sikeres pályázat esetén a felújítás keretében:  
− megújulna a telepen lévő útburkolat,  
− a kutya kennelek felett árnyékoló szerkezetek kerülnének kialakításra, 
− megtörténne a kennelek tetőszigetelése, 
− kívülről mozgatható, szeparáló ajtók és lengő illetve forgópántos ajtók  

kerülnének a kennelekben felszerelésre. 
 
A tervezett beruházás összege, az eddigi árajánlatok és szakmai előkészítések alapján, 
várhatóan közel bruttó 5 millió forint. 
A támogatási kérelmek benyújtására legkésőbb 2018. május 31-ig van lehetőség. A beadott 
pályázatok elbírálásáról szóló döntésről a minisztérium legkésőbb 2018. augusztus 14-ig értesíti 
a pályázókat. 
 
 
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 tájékoztatót az „Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása” című 

pályázatról, 
− a tájékoztatót az ebrendészeti telep fejlesztésére irányuló pályázatról, 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. május 31.  
    
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

Komló, 2018. május 23. 
 
 

Polics József 
polgármester 



 

1. sz. melléklet 
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Komló Város Önkormányzat   
Polgármestere, és Képvisel őtestülete részére 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képvisel ők! 

 

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a legfrissebb 
(2018. április havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2056 fő, aránya 
9,2%. 

  2018. február  2018. március  2018. április  

 
Komló város 

677 7,5% 754 8,3% 697 7,7% 

Teljes illetékességi területünk 2113 9,4% 2174 9,7% 2056 9,2% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 697 fő (-57 fő az előző hónaphoz képest), aránya 7,7% 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 168 fő (+11 fő az előző hónaphoz képest) 
• FHT: 159 fő (+11 fő az előző hónaphoz képest). 
 

Az illetékességi területünkön tovább csökkent az álláskeresők száma. 
A korábbi hónapban a regisztrációba kerülés csak átmeneti volt, ugyanis az álláskeresők közvetítése 
a nyílt munkaerőpiacra és a közfoglalkoztatásba folyamatos.  
 
Közfoglalkoztatás (Komló város)  

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságával kapcsolatunk folyamatos. Három alkalommal 
tartottunk csoportos tájékoztatót április és május hónapban a hiányzó közfoglalkoztatotti létszám 
pótlására. Egyre kevesebb sikerrel tudjuk pótolni az elsődleges munkaerőpiacra kiáramló létszámot, 
ami a Városgondnokság folyamatos feladatellátását nehezíti. 

Munkaer őpiac 

2018.06.01-2018.08.31-ig meghirdetésre került a Diákmunka program. A 2018. évi diákmunka 
program két pillérre épül: 

- önkormányzatoknál végezhető diákmunka, 
- mezőgazdaság és a vendéglátás területén végezhető diákmunka. 

A napi munkaóra az önkormányzati diákmunkában maximum 6 óra lehet 100%-os támogatás 
mellett. A napi munkaóra a mezőgazdaságban és vendéglátásban végzett diákmunkában 
maximum 8 óra lehet 75 %-os támogatás mellett. 

Csoportos tájékoztatót több munkáltatónak, több munkakörre tartottunk így: 

� Horváth Kft. és Miklósné Somogyvári Zita egyéni vállalkozó részére szakács munkakörre, 

� Komlói Kórház részére ápoló munkakörre, 

� Borbás Szilveszter egyéni vállalkozó részére asztalos munkakörre, 

� Penny Market Pécsvárad részére eladó, pénztáros munkakörre, 

� J-Bau Kft  részére kőműves munkakörre, 

� Caadex Kft. részére betanított munkás munkakörre, 

� Bede-Ker Kft. részére lakatos munkakörre, 

� Takács Tivadar egyéni vállalkozó részére húsbolti eladó munkakörre, 

� Hantex Kft. részére egyéb ügyintéző német nyelvtudással munkakörre. 

Változatlanul nagy a kereslet a hegesztő, lakatos, villanyszerelőket, ápoló/ápolónő szakmákban. 

A fentiekből is jó látható, hogy szinte minden ágazatban rendelkezünk munkaerőigénnyel. 

A GINOP 5.1.1, GINOP 5.2.1 továbbá a TOP 5.1.1. projektekben továbbra is igényelhetőek a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások. 

 

Komló, 2018. május 28. 

Tisztelettel:   

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 


