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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 

 
35/2018. (III.7.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I. 
A határozat alapján a támogatási szerződés megkötése, a támogatás összegének elutalása, 
valamint a jelzálog bejegyzése megtörtént. 
  
44/2018. (IV.26.)  Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról 
szóló rendelet elfogadása 
Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési támogatásról szóló önkormányzati 
rendeletben foglalt polgármesterre átruházott hatáskörök, a képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. önkormányzati rendeletbe rögzítésre került.  
 
55/2018. (IV.26.) EFOP-1.5.2 -16.-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Komlói járásban”  projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési 
eljárások lebonyolítására 
A konzorciumi megállapodás aláírása minden érintett részéről megtörtént 2018. május 5. 
napjáig.  
 
60/2018. (V.30.) a Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló 
köznevelési szerződés módosítása 
A Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés 
2. sz. módosításának aláírására sor került.  
 
65/2018. (V.30.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2018. május 30. napi dátummal megküldte 
a Komló Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 
szóló beszámolóját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatási Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.  
 
69/2018. (V. 30.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 
2018/2019-es nevelési év beíratásáról 
A Komló Városi Óvoda intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedések, a Magyar 
Államkincstár felé az átszervezés bejelentése megtörtént.  
 
70/2018. (V.30.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása 
A Komló Városi Óvoda vonatkozásában a módosított alapító okiratok az előírt határidőn belül 
megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája részére, ezt követően a 



 

Magyar Államkincstár 02-TNY-1123-1/2018-798011 sz. határozatával a törzskönyvi 
nyilvántartásban a kért módosításokat 2018. szeptember 1.-i hatállyal átvezette. 
 
73/2018. (V.30.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása 
A határozattal jóváhagyott eszközhasználati díjak elszámolásával kapcsolatos aláírására 
Komló Város Önkormányzat képviseletében sor került. 
 
78/2018. (V.30.) A nem költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról szóló 33/2018. 
(III.7.) sz. határozat módosítása  
A nem költségvetési szervek keretösszegből a Komló Városért Alapítvány támogatására 
vonatkozó támogatási megállapodás aláírására sor került.   
 
79/2018. (V.30.) A kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz: 3798/2) kapcsolatos 
előkészítő döntések meghozatala 
A Nemzeti Sportközpontok jóváhagyta az új helyszínt, és az ezzel kapcsolatos 
együttműködési megállapodás aláírása folyamatban van.  
 
83/2018. (V.30.) „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” tárgyú 54/2018 (IV. 26.) számú határozat módosítása 
A határozat alapján a pályázat és a hozzá tartozó hiánypótlás benyújtásra került. 
 
82/2018. (V.30.) TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és 
környezetének rehabilitációja” című pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása 
A tervfelülvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötésre került 2018. június 15-ig. 
 
88/2018. (V.30.) Malompart dűlőhöz közterület csatolása 
A határozatban foglaltakról megtörtént a posta, a Járási Hivatal, és a Földhivatal tájékoztatása. 
A Hivatal ügyfele a lakhelye szerinti címre hivatalosan is bejelentkezett. 
 
89/2018. (V.30.) Belényesi kiküldetés 
A határozat alapján a belényesi kiküldetés megtörtént, és a szükséges valuta kiutalásáról a 
jegyző gondoskodott. 
 
90/2018. (V.30.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III. 
A határozat alapján a támogatási szerződések megkötése megtörtént. A határozat 2. pontja 
alapján a támogatás összegének utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzése folyamatban 
van. A határozat 1. pontjában foglaltak teljesítésének határideje e hónap vége. Az ügyintézés 
folyamatban van.   
 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2018. május 28-i ülésén megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, a Komló Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót, valamint zárt ülésén a 2018. évi lakáscélú támogatási 
kérelmek elbírálását (III.). 
 



 

Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2018. május 29-i ülésén megvitatta a 2017. évi zárszámadási rendelettervezetet, a HAGABÓ 
Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét II., a Komló - Habilitas Nonprofit Kft. 
taggyűlési határozatainak és a 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 
jóváhagyását, a Baranya – Víz Kft. közgyűlési határozatainak jóváhagyását, a Komlói 
Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2017. évi beszámolóját, a Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2017. évi beszámolóját, valamint a Komló és Térsége 
Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi beszámolóját. Állást foglalt a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működésével és 2017. évi beszámolójával kapcsolatban, 
a közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a Malompart dűlőhöz 
közterület csatolásáról, a kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz.: 3798/2) kapcsolatos 
előkészítő döntések meghozataláról, illetve a tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” új 
területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról – településfejlesztési döntés. Végül 
megtárgyalták a Komló, Pécsi 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai 
korszerűsítési munkáihoz szükséges hitel felvételét (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001), a TOP-
2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” 
című pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítását és „Pályázat önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 54/2018. (IV.26.) számú határozat 
módosítását. 
 
2018. június 6-i, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén, 
megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok 
módosítását, a szennyvíz beruházással érintett utcák útburkolat-felújítását és a Határ úti 
infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos többletköltségeket. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2018. május 29-i ülésén megtárgyalta a 2017. évi zárszámadási rendelettervezetet, a Kodály 
Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2017. évi beszámolóját, a Pécsi 
Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés 
módosítását, a Kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz: 3798/2) kapcsolatos előkészítő 
döntések meghozatalát, és a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint a 2018/2019-es 
nevelési év beíratásáról szóló tájékoztatót. Véleményezte a Komló Városi Óvoda alapító 
okiratának módosítását, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását, illetve a nem költségvetési szervek 2018. évi 
támogatásáról szóló 33/2018. (III.7.) sz. határozat módosítását. Zárt ülésén megvitatta a 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt 
pályázat eredményének megállapítását. 
 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2018. május 29 - i ülésén megvitatta a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak 
jóváhagyását, a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2017. évi beszámolóját, a Komló-
Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, és 2017. évi beszámolójának 
és közhasznúsági jelentésének jóváhagyását, valamint a Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2017. évi beszámolóját, és a Komló és Térsége 
Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi beszámolóját. Állást foglalt a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működésével és 2017. évi beszámolójával kapcsolatban, 
a HAGABÓ Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelméről II., az éves ellenőrzési és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentésről, a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint a 



 

2018/2019-es nevelési év beíratásáról szóló tájékoztatóról, illetve a nem költségvetési szervek 
2018. évi támogatásáról szóló 33/2018. (III.7.) sz. határozat módosításáról. Véleményezte a 
Komló, Pécsi 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai korszerűsítési munkáihoz 
szükséges hitel felvételét (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001), a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 
kódszámú, a „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázati programhoz 
kiegészítő forrás biztosítását, a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” tárgyú 54/2018. (IV.26.) számú határozat módosítását, valamint a IV. Komlói 
Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő költségek 
megelőlegezését – Nemzeti Kulturális Alap, és a 2018. évi Nemzetközi ifjúsági 
környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek 
megelőlegezését. Megtárgyalta az EFOP-2.4.-2-17-0005 azonosító számú „Lakhatási 
körülmények javítása Komlón, a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezésű projekt 
közbeszerzési szakértő költségének megelőlegezését, a pályázat helyi közösségi közlekedés 
támogatására, a Belényesi kiküldetést, illetve a 2017. évi zárszámadási rendelet tervezetet. 
Zárt ülésén, egyhangúlag egyetértett a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételével kapcsolatban. 
 
 
2018. június 6-i, a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli 
ülésén, megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok 
módosítását, a szennyvíz beruházással érintett utcák útburkolat-felújítását és a Határ úti 
infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos többletköltségeket. 
 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2018. május 30.-i ülésén megvitatta a Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat 
között fennálló köznevelési szerződés módosítását, a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, a Rendőrkapitányság 
beszámolóját a közbiztonság helyzetéről, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, 
valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítását, valamint a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló rendelet elfogadását, a 2017. évi zárszámadási rendelettervezetet, a közterület 
használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, és a helyi kitüntetések 
adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Véleményezte a Malompart 
dűlőhöz közterület csatolását, a tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” új területének kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítását – településfejlesztési döntés, és a kézilabda munkacsarnok új 
helyszínével (hrsz.: 3798/2) kapcsolatos előkészítő döntések meghozatalát. Zárt ülésén 
megtárgyalta a Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyre 
kiírt pályázat eredményének megállapítását. 

 
III. 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2018. május 28-án  

− felülvizsgálta a lakásbérleti jogviszonyokat és az alábbiakat fogadta el: 



 

o O.F. Komló, Kazinczy u. 13. fsz. 
o O.S. Komló, Tompa M. u.3. 3/1. 
o O.B. Komló, Anna akna 3. 1/5. 
o V.B.M. Komló, Kazinczy u. 12. 2/8. 
o P.O. Komló, Kazinczy u. 11. 1/1. 
o R. Tné Komló, Kazinczy u.8. as. 1. 
o Zs.K. Komló, Kazinczy u. 5. 1/5. 
o Sz. Sné Komló, Jó szerencsét u. 10. 2/3. 
o J.Á. Komló, Körtvélyes u. 9. fsz./1. 
o O.N. Komló, Anna akna 4. ¼. 
o Sz.A. Komló, Anna akna 4. fsz./3. 
o T.Sz. Komló, Arany J.u.27. fsz./2. 
o O.M. Komló, Kazinczy u.11. fsz./1. 

 
− döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 

o Komló, Kazinczy u. 14. 1/4. szám alatti, 1 szoba félkomfortos lakás 
o Komló, Arany J.u. 12. fsz./3. szám alatti, 2 szoba komfortos lakás 
o Komló, Kaziczy u. 9. 3/4. szám alatti, 1 szoba félkomfortos lakás 

 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2018. május 29-i ülésén  

− döntött a Krisztina utcai lakótelkek értékesítéséről, az alábbiak szerint: 
 
Az értékesítésre kijelölt 1976/123 hrsz.-ú 1486 m2  nagyságú, 1976/124 hrsz.-ú 1497 
m2  nagyságú, 1976/125 hrsz.-ú 1464 m2  nagyságú, 1976/126 hrsz.-ú 1559 m2  

nagyságú, és   
1976/127 hrsz.-ú 1650 m2  nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok kikiáltási árát 1.200,- Ft/m2  + ÁFA összegben határozta meg.  
Vevőknek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(ingatlanonként 20.000,- Ft +ÁFA, azaz 25.400,- Ft). 
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 Államkincstár) megkeresését és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 
nap) megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a lakótelkek liciten történő 
értékesítése, az elővásárlásra jogosult megkeresése, majd az adásvételi szerződések 
előkészíttetése és a vételár, valamint az értékbecslési díj befizettetése iránt. 
Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 

 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2018. május 30-i ülésén 
 

- megtárgyalta az EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási 
körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” megnevezésű projekt 
közbeszerzési szakértő kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás értékelését, és az 
alábbi határozatot hozta: 



 

 
           A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb         
           ellenszolgáltatást megajánló Dunaber Beruházó és Szaktanácsadó Kft-t (7623 Pécs,   
           Petőfi u. 53. fszt. 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 képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján, a vállalkozási  
           szerződést bruttó 444 500,- Ft összeggel kösse meg.  
 

- megtárgyalta a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzéséhez és komlói 
telephelyre szállításához kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét,és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3.) ajánlata  

érvényes. 
2. Pásztó Szolgáltatóház Kft. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/D) ajánlata  

érvényes. 
3. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot  
          Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3.) tette. 
4.        Az eljárás eredményes volt. 
5.        Az eljárás nyertese Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető  
          3.). 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a szállítási szerződés aláírására. 
 
 

- megtárgyalta az „Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz 
brossúra készítése" tárgyban kiírt beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia 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 eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 92.126,-Ft+AFA összeggel kösse meg. 
 
 

- 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 visszavonta. 
 
Az eljárás visszavonását indokolja, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet alapján, a piaci ár igazolására felkért 
ajánlattevőknek az ajánlatkérőtől teljesen függetlennek kell lennie. Amely tény a 
2018. április 25-én tárgyalt előterjesztés visszavonását indokolja, miután az abban 
felkért ajánlatkérők között szerepelt Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága. 
 



 

A Közreműködő Szervezet állásfoglalásának megérkezéséig az ajánlattételi felhívások 
kiküldésére nem került sor, így azok visszavonása nem szükséges, azonban új eljárás 
megindítása a projekt végrehajtása érdekében mihamarabb indokolt. 
 

 
2018. június 1-i ülésén 

 
- megtárgyalta a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal „Óvodák és bölcsőde 

fejlesztése Komlón" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó "Játszótéri eszközök, óvodai 
játékok, kerti eszközök és egyéb tartozékok szállítása és üzembe helyezése. TOP-1.4.1-
15-BA1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében" tárgyú eljárás értékelését, és 
a következő határozatot hozta: 
 
A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján az egyes és hármas részajánlat tekintetében GRA-FA Press Bt-t (7633 Pécs, 
Esztergár u. 9/C), míg a második részajánlat tekintetében Fair Play Trade Kft-t 
(1171 Budapest, Lokátor u. 7.) 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 
ajánlattevőkkel a rész ajánlatok tekintetében a vállalkozási szerződéseket az alábbi 
összegekkel kösse meg: 
1. rész ajánlat 11.691.000,- + Áfa (GRA-FA Press Bt) 
2. rész ajánlat 3.214.100,- + Áfa (Fair Play Trade Kft) 
3. rész ajánlat 2.284.808,- + Áfa (GRA-FA Press Bt) 
 
 

- megtárgyalta a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámmal „Óvodák és bölcsőde 
fejlesztése Komlón" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó "Játszótéri eszközök, óvodai 
játékok, kerti eszközök és egyéb tartozékok szállítása és üzembe helyezése II. TOP-
1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében"tárgyú eljárás 
értékelését, és a következő határozatot hozta: 
 
A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján mind a kettő részajánlat tekintetében GRA-FA Press Bt-t (7633 Pécs, 
Esztergár u. 9/C) 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 170.000,- + Áfa 
2. rész ajánlat 530.000,- + Áfa 
 

 
- megtárgyalta a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Komló város 

területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója" elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó irodaszer és irodai eszközök beszerzése tárgyában hozott 29/2018. 
(III.22.) és 33/2018. (IV.4.) számú határozatait továbbra is fenntartja, azzal a 



 

kiegészítéssel, hogy az eljárás nem a projektmenedzsmenthez, hanem a beruházás 
lebonyolításához kapcsolódó irodaszer és irodai eszközök beszerzését tartalmazza. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a fent rögzített módosítások figyelembevételével 
a tárgyi beszerzési eljárásban korábban kihirdetett nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést megkösse. 

 
 

 IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2018. május 17-én tartott ülésén megtárgyalták a részönkormányzat anyagi helyzetét a kerítés 
felújítás kapcsán és arra a döntésre jutottak, hogy nem építenek új kerítést, illetve a régi 
maradványait is elbontják, mivel elég költséges és hosszadalmas munkálat lenne. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2018. május 28-án tartott ülésén megvitatták Stemler Ákos területvásárlási kérelmét, mely a 
Kisbattyánba vezető út melletti 0186/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra 
vonatkozik. 
A részönkormányzat támogatta és egyhangúan elfogadta, hogy Komló Város Önkormányzata 
Stemler Ákos részére értékesítse a komlói 0186/3 hrsz.-ú, 613 m2 nagyságú ingatlant. Felkérte 
a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről Komló Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
2018. május 22-én tartott ülésén javaslatot tettek a részönkormányzat ülésein tanácskozási 
joggal rendelkező tag megválasztására, mivel az előző tag lemondott erről a tisztségről. Ezt 
követően közmeghallgatást tartott, ahol határozatba foglalták, hogy a településrészen lakó 
választópolgároknak javaslata alapján, részönkormányzati tanácskozási joggal rendelkező 
tagnak Lovász Ágnest javasolják megválasztani. Továbbá a településrészen felmerülő 
problémákat vitatták meg. 
 

V. 
Egyebek 

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

A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
vezetője előzetesen tájékoztatott arról, hogy a májusi foglalkoztatási helyzetre vonatkozó 
adatok a testületi ülés napjáig nem állnak rendelkezésre, ezért aktuális beszámoló jelen 
előterjesztéshez nem kerül csatolásra. 
 
 
II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 2. sz. mellékletként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2018. május 30-i üléseinek jegyzőkönyve.  
 
III. Tájékoztató Igazgatási szünetről 



 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 
2. § a) pontjában az alábbiakat rendelte el: 
 „Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kormány ajánlásának 
figyelembevételével, abból a célból, hogy az 1. §-ban meghatározott dolgozók részére a 
törvényben előírt rendes szabadság megfelelő módon kiadásra kerülhessen – évente 
rendszeresen, két időszakban igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint: 
a) nyári igazgatási szünet: első napja július 30-a hetének hétfője, utolsó napja az azt követő 
hét utolsó munkanapja;” 
 

Ennek értelmében 2018. nyarán az igazgatási szünet időtartama a következők szerint alakul: 
Az igazgatási szünet kezdő napja: 2018. július 30. (hétfő). 
Az igazgatási szünet utolsó napja: 2018. augusztus 10. (péntek). 
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2018. augusztus 13. (hétfő). 
Az igazgatási szünet időtartama alatt szünetel: 
− az ügyfélfogadás, 
− a postai küldemények átvétele, 
− azon elektronikus rendszerek megnyitása, melyeknél az eljárási határidő a megnyitással 
veszi kezdetét. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt 2018. augusztus 1-én és 2018. augusztus 8-án telefonos, 
illetve személyes előzetes időpont-egyeztetés alapján az alábbi ügykörökben az általános 
ügyfélfogadási időtartamban ügyfélfogadás tartására kerül sor: 
− haláleset anyakönyvezése, 
− soron kívül intézendő szociális ügyek. 
 
 

Ehhez kapcsolódóan a helyi sajtóban hirdetmény közzétételére kerül sor. 
 
IV. Tájékoztató a bányászati eszközök vételével kapcsolatos Közbeszerzési 
Döntőbizottsági határozat bírósági felülvizsgálatáról 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.288/5/2017. számú határozatával megállapította, hogy 
önkormányzatunk a bányászati eszközök vásárlását célzó, 2016. december 29. napján kötött 
adásvételi szerződésnek a közbeszerzési eljárás mellőzésével történt megkötése révén 
megsértette a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit, és határozatában 
önkormányzatunkkal szemben 800.000,- Ft bírságot szabott ki. A képviselő-testület 117/2017. 
(VII.13.) sz. határozata alapján a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálatára 
irányuló keresetet nyújtottunk be 2017. július 17-én. Az illetékes Fővárosi Törvényszék a 
14.K.700.242/2018/6. számú ítéletében megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás jogtalan 
mellőzése tekintetében az önkormányzat részéről a szándékosság nyilvánvalóan kizárható és a 
kiszabott bírság összegének megállapítására vezető eljárás jogszabálysértő, mert a mérlegelési 
jogkörben hozott döntése során a Döntőbizottság aránytalanul magas összegű bírságot szabott 
ki, annak során az egyedi körülmények értékelése figyelmen kívül maradt. (Különösképpen 
az, hogy önkormányzatunkkal szemben ezelőtt egyetlen alkalommal sem született 
elmarasztaló Döntőbizottsági határozat.) A Fővárosi Törvényszék ítéletében a Döntőbizottság 
hivatkozott határozatának bírságra vonatkozó rendelkezését megváltoztatta, olyan módon, 
hogy a bírság összegét jelentősen lecsökkentve 300.000,- Ft-ban állapította meg. Az ítélet 
teljes terjedelmében hivatali időben megtekinthető a Titkársági irodán, valamint a városi 
honlap önkormányzati portálján a közbeszerzési alpont alatt is közzétételre kerül. 
V. Beszámoló a Gesztenyési Tagóvoda használatára vonatkozó együttműködési 
megállapodás megkötéséről  



 

 
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a Pécsi Egyházmegye a fenntartója és 
tulajdonosa a 7300 Komló, Templom tér 1. sz. alatt működő Komlói Kodály Zoltán Ének-
zenei Katolikus Általános iskola és Óvoda, Szent Bernadett Tagóvoda köznevelési 
intézménynek, mely intézmény épületének felújítása jelenleg folyamatban van. Az építkezési 
munkálatok várhatóan 2018. júliusában készülnek el. 

  
A Szent Bernadett Tagóvoda vezetője azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, mint a 
Komló Városi Óvoda fenntartójához, hogy a Gesztenyési Tagóvodának helyt adó 7300 
Komló, Rózsa u. 9. sz. alatti ingatlant szeretné bérbe venni 2018. június 29. napjától a 
felújítási munkálatok befejezéséig, de legkésőbb 2018. július 27. napjáig. 

E tárgyban a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti együttműködési megállapodás 
aláírására kerül sor bérbeadó és a bérbe vevő intézmény között. 

A Gesztenyési Tagóvoda 2018. 07. 02. és 2018. 08. 10. napja között zárva tart, így az óvoda 
épületének bérbe adása a Gesztenyési Tagóvoda működését nem befolyásolja. 

  
Tekintettel arra, hogy a fent említett ingatlan önkormányzati tulajdonban áll, tájékoztatom a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda a Komló Városi Óvoda részére 60.000.- Ft összegű bérleti díjat fizet meg, 
mely összeg tartalmazza az ingatlan bérleti díját, a rezsiköltségeket (áramdíj és vízdíj), 
valamint az engedély szerinti működéshez szükséges ingóságok használati díját is. 

  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gesztenyési Tagóvodának helyt adó Komló, 
Rózsa u 9. sz. alatti ingatlan bérbeadását, valamint az e tárgyú együttműködési megállapodás 
megkötését támogatni szíveskedjen! 

 
VI. Tájékoztatás a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában 
álló intézmények intézményvezetőinek személyi változásairól: 
  
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában 
álló intézmények intézményvezetőinek alábbi személyi változásairól tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet: 

-        A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szolgáltató 
Központ) jelenlegi vezetője Kasziba Zsuzsanna a nők kedvezményes nyugdíjára vált 
jogosulttá, ezért közalkalmazotti kinevezésének megszűntetését kéri 2018. augusztus 
15. napjával. A vonatkozó jogszabályok alapján Kasziba Zsuzsanna 2018. május 1. 
napjától a munkavégzés alól mentesül. 

A Társulás Tanácsa a 2018. június 20. napján tartott ülésén dönt a Szolgáltató 
Központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról. A 
vezetői feladatok folyamatos ellátásának érdekében a Tanács 2018. május 1. napjától 
2018. szeptember 30. napjáig - a pályázati eljárás lefolytatásának idejére - az 
intézményvezetői feladatok ellátásával Bóna Bernadettet bízta meg. 

-        A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 
(továbbiakban: Bölcsőde) jelenlegi vezetője Szabó Gabriella a nők kedvezményes 
nyugdíjára vált jogosulttá, ezért közalkalmazotti kinevezésének megszűntetését kéri 
2018. november 14. napjával. A vonatkozó jogszabályok alapján Szabó Gabriella 
2018. július 16. napjától a munkavégzés alól mentesül. 
A Társulás Tanácsa a Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával Fehérné 
Potkovácz Anikót bízta meg 2018. július 16. napjától 2019. június 30. napjáig, 



 

tekintettel arra, hogy az esetleges személyi változás ne a nevelési éven belül történjen 
meg. 

A Tisztelt Képviselő-testület nevében ezúton is megköszönöm Kasziba Zsuzsannának és 
Szabó Gabriellának a több éven át kiemelkedő szakmai színvonalon nyújtott lelkiismeretes 
munkájukat. 
  
VII. Beszámoló a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról 
 
A támogatási szerződésekkel rendelkező pályázatokról szóló beszámoló az előterjesztés 3. sz. 
mellékletét képezi. 
 
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 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatókat, 
− a tájékoztatót az igazgatási szünetről,  
− a tájékoztató a bányászati eszközök vételével kapcsolatos Közbeszerzési 

Döntőbizottsági határozat bírósági felülvizsgálatáról, 
− a beszámolót, a Gesztenyési Tagóvoda használatára vonatkozó együttműködési 

megállapodás megkötéséről, 
− a tájékoztatót a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában 

álló intézmények intézményvezetőinek személyi változásairól,  
− a beszámolót a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról, és  
− 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. június 30.   
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

Komló, 2018. június 14. 
 
 

Polics József 
polgármester 

 
 

 
 



 

1. sz. melléklet 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Mely létrejött egyrészről a 

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda (székhely: 7300, 
Komló, Templom tér 2., nyilvántartási szám: 4/2012., adószám: 18294846-2-02, 
képviseletében: Ormándlaky Dalma, igazgató), mint a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szent Bernadett Tagóvoda működtetője, 

 
másrészről a  
Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa Mihály u. 2/1., MÁK törzskönyvi 
azonosítószám: 798011 , adószám: 15798011-2-02, képviseletében: Kozmann Kornélia 
intézményvezető) a Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvoda (7300 Komló, Rózsa u. 9.)  
működtetője   
 
továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:  
 
1. Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a Pécsi Egyházmegye fenntartója 
és tulajdonosa a 7300 Komló, Templom tér 1. sz. alatt működő Komlói Kodály Zoltán Ének-
zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szent Bernadett Tagóvoda köznevelési 
intézménynek, mely intézmény épületének felújítása jelenleg zajlik. 
 
2. Felek megállapodnak, hogy a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda a köznevelési feladatok zökkenőmentes ellátásának céljából 2018. június 29. 
napjától, a felújítási munkálatok befejezéséig, de legkésőbb 2018. július 27. napjáig a Komló 
Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodájának helyt adó 7300 Komló, Rózsa u. 9. sz. alatti 
ingatlant bérbe veszi.  
 
3. Komló Város Önkormányzat, mint a Komló Városi Óvoda intézmény fenntartója támogatni 
kívánja köznevelési feladatok ellátását, ezért hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kodály Zoltán 
Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda a Komló, Rózsa u. 9. sz. alatt működő 
óvodai telephelyet a 3. pontban meghatározott ideig bérelje.  
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete fent rögzített hozzájáruló szándékát 
a…/2018. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozatban kifejezte.  
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a Komló Városi Óvoda a 2. pontban rögzített célra és 
időtartamra a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szent 
Bernadett Tagóvodája rendelkezésére bocsátja az épületet és a hozzá kapcsolódó ingó és 
ingatlan eszközöket köznevelés, kifejezetten óvodai nevelés céljára.  
Felek megállapodnak abban, hogy ennek ellentételezésére a Komlói Kodály Zoltán Ének-
zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda a Komló Városi Óvoda részére 60.000.- Ft összegű 
bérleti díjat fizet meg, mely összeg tartalmazza az ingatlan bérleti díját, a rezsiköltségeket 
(áramdíj és vízdíj), valamint az engedély szerinti működéshez szükséges ingóságok használati 



 

díját is. A bérleti díjat bérlő a bérbeadó által kiállított számla alapján a birtokbavétel napján 
átutalással a 11731063-15798011 számú számlára megfizeti.  
 
Felek rögzítik, hogy az ingatlan, illetve a rendelkezésre bocsátott helyiségek birtokbaadására 
és a kulcsok átadására közös bejárást követően 2018. 06. 29. napján kerül sor azzal, hogy a 
birtokba adásról felek részletes dokumentációt készítenek, így különösen leltári 
jegyzőkönyvet vesznek fel átadáskor és átvételkor is.  
 
5. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan helyiségeket és az ingóságokat ténylegesen a 
Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szent Bernadett 
Tagóvodája (továbbiakban: használó óvoda) fogja használni saját felelősségre.  
 
6. Felek rögzítik, hogy a használó óvoda tevékenységéhez szükséges berendezési és 
felszerelési tárgyakat, technikai eszközöket, egyéb ingóságokat a bérbeadó biztosítja, és a 
bérlő használja. 
 
7. Felek rögzítik továbbá, hogy a használó óvoda felelősséggel tartozik a rendelkezésére 
bocsátott vagyontárgyak megóvásáért, valamint az általa használt helyiségek és az abban 
fellelhető eszközök, ingóságok rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának 
megőrzéséért, amennyiben e kötelezettségét megszegi, úgy az ebből eredő kárt köteles 
megtéríteni.  
A fent rögzített kötelezettségek megtartását a használatba adó intézmény képviselője vagy 
annak megbízottja jogosult rendszeresen ellenőrizni. 
Felek megállapodnak, hogy a használó óvoda alkalmazottai a használat során az intézmény 
takarításáról gondoskodnak és használatra alkalmas állapotban adják vissza. 
 
8. A használatba adó intézmény kijelenti, hogy az ÁNTSZ és a Tűzoltóság által ellenőrzött, a 
mindenkori jogszabályoknak megfelelő engedélyekkel, valamint érvényes működési 
engedéllyel rendelkezik, ezek másolatát a használó óvoda rendelkezésére bocsátja.  
A használó óvoda kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes engedéllyel 
rendelkezik. 
 
9. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése érdekében egymással 
szorosan együttműködnek, egymást minden lényeges tényről, körülményről, változásról 
haladéktalanul értesítik. 
Felek rögzítik, hogy az együttműködésük során felmerülő kérdéseket kapcsolattartóik útján 
egyeztetik egymással. 
 
A Komló Városi Óvoda részéről a kapcsolattartó: 
név: Madarász Katalin; Kozmann Kornélia 
e-mail: geszti.ovi@gmail.com; tompaovi@gmail.com 
Tel: 06-30/219-16-28  
 
    



 

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda részéről a 
kapcsolattartó:  
név: Schalpha Anett 
e-mail: sanett83@indamail.hu 
Tel: +36 30 948 6737 
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók - ebbéli minőségükben való eljárás során - kizárólag a 
jelen szerződés teljesítése körében felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a jelen 
szerződés módosítására, megszüntetésére nem jogosultak. 
10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy együttműködésük során a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 158. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek. 
 
11. Felek rögzítik, hogy a jelen együttműködési megállapodást a 2. pontban rögzített 
határozott időre kötik. 
 
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodást közös 
megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni, valamint a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén a sérelmet szenvedett fél a jelen megállapodást egyoldalúan, 
indokolással ellátott azonnali hatályú felmondással is jogosult megszüntetni.   
 
13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(Nkt.) és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései az irányadóak.  
14. Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyeket Felek elolvasás és értelmezése 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt: Komló, 2018. június ……….. 
 
 
 
 
 

…………………………………………… …………………………………………… 
Komló Városi Óvoda 

 
Kozmann Kornélia 
intézményvezető 

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Ormándlaky Dalma 
intézményvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 































































































Beszámoló a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 7-i ülésén a 21/2018. (III.7.) 
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.  
b) Informatikai és egyéb eszközök beszerzése: A közbeszerzés lezárult. 

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 közbeszerzésre 
került sor, amely lezárult. Az Irányító Hatóság engedélye ehhez megérkezett. 
 
A projekt az ütemterv szerint zajlik. 2018. 06. 30-án a projekt fizikailag lezárul.  

 
2. TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 – Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész 
és Komló belváros között 
 
A kiviteli tervek elkészültét követően lezajlott a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás. A legkedvezőbb kivitelezői ajánlat is meghaladta az előzetesen 
tervezett költséget, ezért a képviselő-testület a 47/2018. (IV.26.) sz. határozatában döntött a 
többletforrás biztosításáról, azzal, hogy a projekt költségvetésében szereplő átcsoportosítható 
költségek átvezetéséről intézkedni kell. A Közreműködő Szervezet felé a 
költségátcsoportosításról szóló változás bejelentést az önkormányzat benyújtotta, az eljárás 
jelenleg folyamatban van.  
A kivitelezővel az önkormányzat a vállalkozási szerződéseket megkötötte, 2018. május 28-án 
a munkaterület átadás megtörtént. A kivitelezés befejezési határideje 2018. október vége.  
 
3. TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 – Helyi gazdaságfejlesztés 
Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója 
 
Komló Város Önkormányzata 2016. árpilis 22-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-
1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra. A Közreműködő 
Szervezet 2017. május 29-én kelt tájékoztatási alapján A Komló város területén lévő piac és 
vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat bruttó 500.000.000.- Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A támogatási kérelem kidolgozása során létrejött tervezési koncepció 
szerint, a beruházás keretében a vásárcsarnok és a piac teljes területe kerül megújításra. 



A projekt fizikai megvalósítása a hatályos támogatási szerződés alapján 2017. augusztus 1. 
nappal megkezdődött és a teljes lebonyolítására 24 hónap áll rendelkezésre, így fizikai 
befejezésének határideje 2019. július 31.  A pályázat előkészítési szakaszában beszerzési 
eljárások keretében kiválasztásra kerülnek azok a szakmai szereplők, akik a projekt 
lebonyolításában részt vesznek. 2018. májusában elkészült a kijelölt fejlesztési területre 
vonatkozó kiviteli és engedélyes tervdokumentáció és lefolytatásra kerültek a szükséges 
engedélyezési eljárások. Jelenleg a projekthez kapcsolódó közbeszerzés ellenőrzésre zajlik, 
amelynek lezárultát követően a közbeszerzési eljárás megindítható 
 
4. TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 – Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón 
 

A projektben vállalt építési munkák tekintetében, márciusban lefolytatásra került a 
közbeszerzési eljárás. A meghívott vállalkozók közül a legkedvezőbb ajánlatot a Péter 99’ Kft 
adta. A vállalkozási szerződések 2018. március 28-án kerültek aláírásra. A hét helyszínből 
jelenleg öt intézményben folyik a beruházás. 
A játszóeszközök vonatkozásában a közbeszerzési eljárás befejeződött, jelenleg a 10 napos 
szerződéskötési moratóriumi időszaknál tartunk. A határidő lejártát követően, azaz június 18-
án kerülnek megkötésre a vállalkozási szerződések.  
A pályázat első és második mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolói, illetve elszámolási 
kötelezettségeinket a megadott határidőkig teljesítettük. Az első mérföldkő esetében a 
benyújtási határidő 2017. november 15. volt, a második mérföldkőnél pedig 2018. január 15-
ig kellett eleget tenni az előírásoknak. Mindkét esetben a benyújtott dokumentumok 
ellenőrzése a Közreműködő Szervezet részéről a mai napig nem történt meg. Az elhúzódó 
ellenőrzés azt eredményezi, hogy projekt költségvetésébe beállított tartalék keret 
felszabadítását, illetve a maradvány értékek átcsoportosítását addig nem tudjuk 
kezdeményezni, amíg a korábbi módosítási kérelmeinket nem hagyták jóvá.   
 

5. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 – Zöld város kialakítása 
Petőfi tér és környezetének rehabilitációjára 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-
2.1.2-BA1-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra Komló Város 
Önkormányzata 2016. július 22-én támogatási kérelmet nyújtott be a település területén lévő 
Petőfi tér és környezetének rehabilitációjára. A beadott pályázati anyagot a Magyar 
Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága 2017. május 29-én br. 579.470.000.- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte.  
A projekt 2017. július 1. napjával megkezdődött és a teljes megvalósítására 36 hónap áll 
rendelkezésre. A pályázat előkészítési szakaszában, beszerzési eljárás keretében kiválasztásra 
kerültek azok a szakmai szereplők, akik a projekt lebonyolításában részt vesznek. Elkészültek 
a kijelölt fejlesztési területre vonatkozó kiviteli és engedélyes tervdokumentáció és 
lefolytatásra kerültek a szükséges engedélyezési eljárások. Jelenleg a projekthez kapcsolódó 
közbeszerzés előzetes ellenőrzése megtörtént az eljárás rövid időn belül megindítható, az 
önkormányzat által felkérendő cégek elektronikus közbeszerzési rendszerben történő 
regisztrációját követően.  
 
 
 
 
 
 



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. Az engedélyezési 
tervek elkészültek az épületekre vonatkozóan jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.  
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, a 
szerződéseket megkötöttük.  
A kiviteli tervek elkészítését 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 
 
A pályázat előkészítése során a végleges költségvetésben a beruházás összköltsége 
359.004.800,- Ft-tal került betervezésre. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az 
önkormányzat előzetes vállalkozói indikatív ajánlatokat kért be, amelyek közül a 
legkedvezőbb ajánlat bruttó 438.538.206,- Ft volt. A piaci ár emelkedése miatt a kivitelezés 
összköltsége jelentősen megnövekedett, ez azt eredményezi, hogy a közbeszerzési eljárás 
során a nettó 300.000.000,- Ft-os értékhatárt várhatóan elérjük, így nyílt eljárást szükséges 
lefolytatni. A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet alapján a nemzeti értékhatárokat (háromszáz 
millió forintot) elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, valamint a hatósági 
engedélyhez kötött építési beruházás esetén a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
a közbeszerzési dokumentumokat közbeszerzési-jogi ellenőrzés céljából meg kell küldenünk 
az Irányító Hatóság részére. A dokumentumok az előírásoknak megfeleltek, így június 01-én 
az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványt megküldték az önkormányzatunk részére. 
2018. június 05-én megindítottuk a közbeszerzési eljárást. Az önkormányzat által felkért 
három helyi vállalkozás mellett, további öt gazdasági szereplő részre került megküldésre a 
közbeszerzési dokumentáció. Az ajánlattételi határidő 2018. június 25. Ahhoz, hogy a 
közbeszerzési eljárás végén eredményt tudjunk hirdetni, rendelkeznünk kell a beérkező 
legkedvezőbb ajánlathoz szükséges fedezettel. A szükséges többlet beruházási előirányzat 
90.000.000,- Ft éven túli lejáratú felhalmozási célú hitel felvételével finanszírozható. 
 
8. TOP-7.1.1-16 – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 
közösség szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 
 
Eredetileg 8 db felhívástervezetet határoztunk meg a 7 db akcióterületre.  Az Irányító Hatóság 
kérésére az „Összetartozunk” akcióterület 2 db felhívástervezetét összevontuk, valamint az 
„Egészségünk”, „Környezetünk védelme”, „Közbiztonság, bűnmegelőzés” akcióterületeket 
összedolgoztuk 1 db felhívástervezetbe. Így összesen 5 db felhívástervezet lett a programban, 
amelyeket elkészítettünk, lefolytattuk a Felhívás Előkészítő Munkacsoportokkal a 
megbeszéléseket, majd beküldtük az Irányító Hatósághoz szabályossági vizsgálatra. Az 
Irányító Hatóság az „Összetartozunk” és a „Miénk itt a tér” felhívástervezeteket visszaküldte 



javításra. Az „Összetartozunk” tervezetet javítottuk és április 6-án visszaküldtük. Azóta 
várjuk az IH válaszát. A „Miénk itt a tér” korrektúrázott változatát június 1-én kaptuk meg az 
IH-tól, amely át lett dolgozva a kéréseiknek megfelelően és június 12-én a FEMCS elé 
terjesztjük, majd visszaküldjük elfogadásra. Reméljük, hogy az első felhívások szeptember 
hónapban megjelenhetnek. 
Közben készülünk a felhívástervezetek megjelenését követő civil fórumokra, amelyekhez a 
terembérlés és a catering biztosítása árajánlatkéréseket lefolytattuk. Ezekhez készülnek a 
szerződések. Az információs napokhoz kapcsolódó szórólap készítés és roll-up megrendelés 
folyamatban van. 
Június 1-én Pápán találkoztak a HACS szervezetek képviselői, ahol tapasztalatcserét 
folytattak. Szervezetünket Kiss-Papp Mónika és Sipos Krisztina képviselte. Tapasztalatok 
alapján minden szervezetnél akadoznak az IH szabályossági vizsgálatai. 
 
9. TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 – Iparterületek elérhetőségének megteremtése, 
valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Kö rtvélyes városrészben 
 
A közút, valamint az ivóvíz- és szennyvízhálózat kivitelezése megkezdődött. Az útépítés 
földmunkáinak a megkezdését követően vált nyilvánvalóvá, hogy az altalaj a jelenlegi 
állapotában nem alkalmas útépítésre, ezért a talajvizsgálatok elvégzését követően a 
szakemberek javaslatot tettek az altalaj stabilizációjára. Az ezzel kapcsolatos többletforrás 
biztosításáról a képviselő-testület a 95/2018. (VI.6.) sz. határozatában döntött azzal a 
feltétellel, hogy a projekt költségvetésében lévő építési maradványösszeg és az 
átcsoportosítható költségek jóváhagyatásával a saját forrás összegét csökkenteni kell. A 
kiviteli szerződés módosítására 2018. június 13-án sor került.  
A projekt részeként folyamatban van a villamos energia és a földgázhálózat kiépítésének 
előkészítése a szolgáltatók és az önkormányzat közötti szerződések alapján.  
A kivitelezés tervezett befejezése 2019. év első fele.  
 
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 támogatási szerződés 2018. március 21. napjával aláírásra került. A projekt fizikai 
megvalósításának kezdő napja 2018. március 1. így a projektmenedzsment ettől a naptól 
felállt és folyamatosan ellátja feladatait. 
Beszerzési eljárás keretében a projektben eljáró közbeszerzési szakértő kiválasztásra került. A 
projekt konzorciumi szintű megvalósítása szükségessé tette, hogy a konzorciumi tagok a 
közbeszerzési eljárások lebonyolítására megállapodást fogadjanak el. A megállapodást a 



konzorciumvezetők 2018. május 30. napján írták alá, ennek értelmében a projekthez 
kapcsolódó minden beszerzési eljárást Komló, mint konzorciumvezető folytat le. 
A Komlói konzorciumot érintő építési beruházáshoz szükséges beszerzési eljárás lefolytatásra 
került. Az eljárás eredményesen zárult, az építési beruházás munkálatait a nyertes vállalkozó a 
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületében el is végezte. 
A projekt keretén belül új tanulmányi ösztöndíj bevezetésére nyílt lehetőség, az Egészségügyi 
és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendeletet a Képviselő-testület 
2018. április 26. napján elfogadta. 
Jelenleg konzorciumi szinten a projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése van folyamatban.  
 
11. TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 – Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület 
alapinfrastruktúra fejlesztése 
 
Az önkormányzat a támogatási szerződést 2018. április 18-án megkötötte a Közreműködő 
Szervezettel. A projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások tekintetében a 
közbeszerzési szakértő kiválasztása folyamatban van. Ezt követően kerülhet sor az 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására.  
 
12. EFOP-2.4.2-17 – Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában 
 
Az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosítószámú, „Lakhatási körülmények javítása Komlón a 
Kazinczy F. utcában” című támogatási kérelem az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése 
értelmében támogatásban részesült.  
A 29 890 813,- Ft összegű támogatói okirat 2018.04.14-én hatályba lépett. A teljes támogatási 
összeg előleg címén beérkezett az önkormányzat ezen projektre megnyitott alszámlájára. 
A projekt során 60 önkormányzati lakás homlokzati nyílászárói, valamint a lakások bejárati 
ajtói kerülnek cserére, modern műanyag nyílászárókra. A kivitelezési munkák befejezésére 
előírt határidő 2018. október 31. 
Komló Város Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága határozata alapján 
jelenleg a közbeszerzési eljárást lebonyolító szakértővel történő szerződéskötés van 
folyamatban. A közbeszerzési eljárás során 5 résztvevős meghívásos eljárás 
eredményeképpen kerül kiválasztásra a kivitelező vállalkozás. A régi nyílászárók bontására, 
illetve az újak beépítésére a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevővel megkötött 
szerződéskötés után kerül sor. A munkálatokra az önkormányzati lakások bérlőivel történő 
egyeztetés szerint kerül sor. A nyílászárók bontásának és beépítésének tervezett kezdési 
időpontja 2018. július hónap második fele és a tervek szerint október közepéig a kivitelezés 
be is fog fejeződni. 
 
13. Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatoknak 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetetett Jedlik Ányos Terv Elektromos 
töltőállomás alprogram helyi önkormányzatoknak című támogatás keretében Komló Város 
Önkormányzata 2.475.997 Ft összegű pályázati forrást nyert el egy darab „A” típusú 2x22 
kW-os töltőállomás létesítésére. A 2017. június 14-én hatályba lépetett támogatási szerződés 
értelmében 12 hónap áll rendelkezésre a töltőállomás megépítésére. Azonban a töltő 
működtetéséhez kapcsolódó részletes törvényi szabályozás kidolgozása jelenleg folyamatban 
van, ezért halasztási kérelem került benyújtásra a Támogató felé, amely szerint a megvalósítás 
12 hónapos eltolását kérte önkormányzatunk.   
 
 



14. Közút felújítások 
 
Az önkormányzat az alábbi három közútfejlesztés tekintetében rendelkezik támogatói 
okirattal: 
1. Munkácsy M. utca felújítása 
2. Széchenyi István utca felújítása II. ütem 
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Körtvélyesi gyűjtőút, 
valamint Széchenyi I. utca I. ütem felújítása) 
 
A Munkácsi M. utcában a közútfejlesztés kivitelezése folyamatban van. Tervezett befejezési 
határidő 2018. szeptember vége. A jóváhagyott támogatás maradványösszegéből a Bartók B. 
utca, a Lehár F. utca, valamint a Mecsekfalui út egy szakaszának felújítása is megvalósul, 
idén év végi befejezési határidővel.  
A Széchenyi I. utcai útburkolat felújítást megelőzően az ivóvíz hálózat rekonstrukciója zajlik. 
Ezt követően kerülhet sor az útfelújításra a Körtvélyesi gyűjtőúttal együtt idén év végi 
befejezési határidővel.  
 
15. ZP-1-2017/2423 – Komlói zártkertek infrastrukturális fejlesztése 
 
Komló Város Önkormányzat ZP-1-2017/2423 pályázati azonosító számú „Komlói zártkertek 
infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű, a Földművelésügyi Minisztériumhoz 2018.01.31-én 
benyújtott belföldi forrású pályázata pozitív elbírálásban részesült a pályázat lebonyolítására 
megbízott Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 2018. április 11-én kelt értesítő levele 
értelmében. A szerződéskötés folyamatban van, a támogatás összege 9 800 696,- Ft. 
A projekt során a dávidföldi zártkerteket a Patak utcával összekötő 9013 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő út kerül felújításra. Ezen kívül a Dávidföld-Mecsekfalu 
zártkerti részen a 023/3 és 026 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokon vadvédelmi kerítés kerül 
kiépítésre 360 méter hosszúságban. 
A támogatási szerződés hatálybalépését követően önkormányzati hatáskörben lebonyolított 
meghívásos beszerzési eljárás keretében kerülnek kiválasztásra a munkálatokat elvégző 
vállalkozások, valamint a kivitelezésben a közmunka program keretein belül részt fog venni 
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága is. 
 
16. Interreg Refresh Central Europe CE 1013 pályázat 
 
A pályázat keretében a József Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében kerül sor a 
helyi kreatív ipar szereplői számára szükséges helyiség, kiállítótér kialakítására, valamint a 
helyiséghez vezető útvonal akadálymentesítésére és akadálymentes vizesblokk építésére. A 
tervezők kiválasztása beszerzési eljárás keretében megtörtént, a tervezési munkák szerződés 
alapján folyamatban vannak. A szükséges tanulmányok elkészítésével és a projekthez 
kapcsolódó brosúra elkészítésével kapcsolatos beszerzési eljárásokat lefolytattuk, a 
szerződéskötések folyamatban vannak. 
Márciusban került sor a programban szereplő 11 partner találkozójára Komlón, melynek 
keretében a résztvevők a komlói részprojektről, illetve további komlói fejlesztésekről kaptak 
tájékoztatást.  
Az ősz folyamán a szlovén partnernél lesz hasonló találkozó és tájékoztató az ottani 
projektelem állásáról.  








