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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 

 
13/2018. (II.22.) Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról 
A munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadása a 
nyilvántartásban rögzítésre került. A munkahelyteremtés támogatások felhasználásának 
ellenőrzése folyamatos, és az adott ellenőrzési szak végén, annak eredményéről  a képviselő-
testület külön előterjesztés keretében kap tájékoztatást. 
 
19/2018. (III.7.) Komlói Napok és Bányásznap Városközponti rendezvényeinek 
lebonyolítására kötendő megállapodás 
A Komlói Napok és Bányásznap városközponti rendezvényeinek lebonyolítására a 
megállapodás megkötésre került. A rendezvény sikeresen lezajlott, melynek tapasztalatairól az 
októberi rendes ülés alkalmával kap részletes tájékoztatást a képviselő-testület.     
 
53/2018. (IV.26.) Vis maior támogatási igény benyújtása 
A pályázat benyújtásra került 2018. május 2. napján a Belügyminisztériumhoz. Ezt követően 
hiánypótlási felszólítás érkezett, melyet 2018. május 22-én teljesítettünk. A pályázat 
elbírálásával kapcsolatban még nem érkezett értesítés a Belügyminisztérium részéről. 
 
68/2018. (V.30.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
A határozat értelmében a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás aláírásra került. A módosított Társulási Megállapodást a Magyar Államkincstár 
a 02-TNY-1305-2/2018-556749 sz. határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson 2018.07.16-i 
alkalmazási dátummal átvezette. 
 
69/2018. (V.30.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 
2018/2019-es nevelési év beíratásáról 
A határozat értelmében a Komló Városi Óvoda átszervezését érintő intézkedések 
eredményeként a 2018/2019-es nevelési év a képviselő-testület által elfogadott 
csoportszámokkal elindult. 
 
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 tervfelülvizsgálat elkészítéséhez kapcsolódó beszerzési eljárás lefolytatásra került. Az 
eljárás  nyertes ajánlattevője a Hétkilenced Kft. lett. A 2018. június 12. nappal megkötött, bruttó 
1.181.100. Ft összegű, vállalkozási szerződés alapján 2018. július 31-ig elkészült a 
tervfelülvizsgálat és a szerződéshez kapcsolódó számla kiegyenlítésre került. 
 



 

84/2018. (V.30.) „IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során 
felmerülő költségek megelőlegezése – Nemzeti Kulturális Alap” 
A 4.500.000,- támogatási szerződés szerinti összegből a támogató a szerződésnek megfelelően 
átutalt 4.050.000,- Ft-ot. A fennmaradó összeget önkormányzatunk részére szeptember hóban 
kell a támogatónak pénzügyileg teljesítenie. A támogatási szerződésnek megfelelően a 
rendezvény szakmai, pénzügyi elszámolása megtörtént, visszajelzés erről még nem érkezett. 
 
85/2018. (V.30.) 2018. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor 
megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése 
A támogató a teljes 1.600.000,- Ft-ot előlegként átutalta. A program a szerződésben foglaltak 
szerint megvalósult, támogató felé a pénzügyi és szakmai beszámoló 2018. 38. hetében kerül 
benyújtásra, a szerződésben az elszámolásra meghatározott szeptember 30-i határidő előtt. 
 
86/2018. (V.30.) EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények 
javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő 
költségének megelőlegezése 
A közbeszerzési szakértővel a szerződés hatályba lépett, a projekt építési kivitelező 
kiválasztására vonatkozó Kbt. eljárás eredményesen lezajlott. Támogató felé megküldtük a 
változás bejelentést arról, hogy a Kbt. eljárással kapcsolatos költségek – szakértő, Kbt. eljárási 
illeték -  fedezetét a projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításából kívánjuk 
átcsoportosítani. Támogatótól a változás bejelentési igényünkre válasz még nem érkezett. 
 
87/2018. (V.30.) Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására 
A helyi közösségi közlekedés állami támogatása érdekében a pályázat az előírt határidőre 
benyújtásra került. A Magyar Államkincstár hiánypótlás felszólítására a szükséges 
dokumentumokat határidőre megküldtük. A pályázat elbírálása folyamatban van.  
 
91/2018. (V.30.) Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása 
A határozat értelmében Horváth Lászlóné 2018. július 1. napjától szóló vezetői kinevezéséhez 
kapcsolódó adminisztratív intézkedések megtörténtek. A Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem vezetői adatainak változásait a Magyar Államkincstár a 02-TNY-1212-
5/2018-631804 sz. határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette. 
 
92/2018.(V.30.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele 
A hitelfelvételhez szükséges kormányzati engedély iránti kérelem benyújtása a döntéshozatalt 
követően megtörtént. Jelenleg az engedély kibocsátására váruk. 
 
93/2018. (VI.6.) A víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok 
módosítása 
A határozat alapján a folyamatban lévő fejlesztések tekintetében érintett vállalkozási 
szerződések módosítása, illetve a későbbiekben megvalósuló felújítások tekintetében a már 
megkötött szerződések - közös megegyezéssel - megszüntetése megtörtént. 
 
94/2018. (VI.6.) Szennyvízberuházással érintett egyes utcák útburkolat-felújítása 
Az önkormányzat az útfelújítást végző STRABAG Általános Építő Kft.-vel a vállalkozási 
szerződést megkötötte. A kivitelezési munkák első üteme megtörtént, a teljes befejezés 
szeptember végére várható. 
 
 



 

95/2018. (VI.6.) Határ úti infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos többletköltségek 
Az önkormányzat és a kivitelező Wolfbau Team Kft. között a szerződés módosítás aláírása 
megtörtént. A szerződés módosítást a jogszabályi előírások szerint továbbítottuk a 
Közbeszerzési Hatóság, valamint a pályázat Közreműködő Szervezete felé. A 
többletköltségeknek a pályázatban történő elszámolhatósága érdekében az önkormányzat a 
Közreműködő Szervezetnél kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását, amelynek az 
elbírálása jelenleg folyamatban van. 
 
96/2018. (VI.20.) Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása 
Komló Város Önkormányzata és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ között a szolgáltató 
veszteség finanszírozásával kapcsolatos megállapodása 2018. június 29. napján aláírásra került.  

 
99/2018. (VI.20.) Budafai meddőhányó csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos 
megállapodás 
A budafai meddőhányó csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos megállapodást az önkormányzat 
a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft-vel 2018. júliusában az előírt határidő lejárta előtt 
megkötötte. 
 
100/2018. (VI.20.) Szociális ellátási szerződés kötése az „Összefogás” Közhasznú 
Alapítvánnyal 
A Szociális ellátási szerződés megkötése az „Összefogás” Közhasznú Alapítvánnyal 
megtörtént. 
 
102/2018. (VI.20.) Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolója és belső ellenőri 
vizsgálat 
A módosított kegyeleti közszolgáltatási szerződést az önkormányzat és a Komlói Temetkezési 
Kft. képviselői 2018. július 10. napján aláírták.  
 
109/2018. (VI.20.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon 
A neckartenzlingeni falunapokon való részvétel megtörtént, Komló - Neckartenzlingen 25 éves 
kapcsolata megünneplésére került sor. A  szükséges valuta kiutalásáról gondoskodott a jegyző. 
 
110/2018. (VI.20.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV. 
A határozat alapján a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A határozat 1. pontja alapján 
a támogatás összegének utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzésre került. 
 
111/2018. (VI.20.) 2018. évi  II. félévi kitüntetési javaslatok 
A Komlói Nap és Bányásznapon, illetve szakmai napokon, a polgármester által kiosztásra 
kerültek a 2018. évi II. félévi kitüntetések. 
 
112/2018. (VII.19.) „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel fennálló 
feladatellátási szerződés módosítása 
A határozat értelmében a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft-vel fennálló 
feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására 2018. július 23. napján sor került. 
 
 
 



 

113/2018. (VII.19.) Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának épület 
energetikai korszerűsítése (Szent Borbála Otthon épület energetikai korszerűsítése 
Komlón TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001) 
A határozat alapján megkötésre került a jelzálog szerződés, megtörtént a biztosítás kibővítése, 
engedményezése, és a közokiratba foglalás várhatóan szeptember hónap végéig megtörténik. 
 
114/2018. (VII.19.) Védőnői körzetek átszervezése 
A határozat értelmében a védőnői körzetek 2018. szeptember 1. napjától a képviselő-testületi 
döntésnek megfelelően működnek. A védőnői körzet működési engedélyét a Komlói Járási 
Hivatal Népegészségügyi Intézete a BA-02/NEO/01340-2/2018. sz. határozatával módosította, 
valamint az átszervezés következtében módosított finanszírozási szerződés aláírására sor került.  
 
116/2018. (VII.19.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú 
módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítése, a tervezés elindítása 
A testületi döntést követően a kiegészítő indítványokat és testületi döntést tartalmazó 
tájékoztató anyag – a teljes eljárás első „lépcsője” - a Korm. rendelet 37.§-a szerint az illetékes 
államigazgatási szerveknek kiküldésre került. 
A tájékoztatásra adott válaszaik beérkezésének lejárati ideje: október 10. 
A teljes módosítási csomag a tervezőnek átadásra került. A 2018. szeptember 25-re tervezett 
bejáráson a kérdéses ügyek tisztázását követően a véleményezési anyag várhatóan október 
végére összeáll és megindítható a véleményezés.  
A köztes időszakban a partnerségi rend szerinti lakossági tájékoztatást még meg kell tartani. 
 
119/2018. (VII.19.) A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói Járásban (TOP-
5.3.1-16) számú elnyert pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás 
A pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírása megtörtént. 
 
122/2018. (VIII.29.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása 
A rendelet közzététele megtörtént, és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság szeptember 1. 
napjától a jóváhagyott személyi összetétellel működik. 
 
125/2018.(VIII.29.) Komló Város Kiemelt beruházásként kezelt – Határúti gazdasági 
terület és a Szilvási Iskola tömb – fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi, 
illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadása 
A képviselő – testületi döntést követően a Helyi Építési Szabályzat és annak mellékeltét képező 
szabályozási terv módosítás hatályos rendelkezéssekkel történő egységes szerkezetű 
összedolgozása folyamatban van.  A Korm. rendelet 43.§-a szerint, a tárgyalásos eljárás 
egyeztető tárgyalása során észrevételt tett államigazgatási szerveknek, illetve a központi 
tervtárnak a elfogadott módosítási dokumentáció megküldésre, a honlapon közzétételre, 
továbbá a szükséges példányszámban a Hivatalon belül átadásra került. 
 
126/2018.(VIII.29.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása 
A rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásra került, és az azzal kapcsolatos 
hiánypótlás teljesítése is megtörtént. 
 
127/2018.(VIII.29.) Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja  
(2018-2023) 
Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023) 2018. 
szeptember 11. napján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei 



 

Kirendeltség publikálta a nyilvános felületén. Ezzel egyidejűleg Komló város hivatalos 
honlapján (www.komlo.hu) is hozzáférhetővé vált minden érdeklődő számára. 
 
128/2018.(VIII.29.) TOP-3.2.1-16-BA1 számú, Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása 
A támogatási kérelem 2018. augusztus 31-én benyújtásra került. A pályázathoz kapcsolódóan 
azóta egyéb értesítés vagy hiánypótlás nem érkezett. 
 
129/2018.(VIII.29.) MLSZ Országos Pályaépítési Programjához – XVI. ütem – 
kapcsolódóan pályázat benyújtása 
A pályázat benyújtási határidejét módosították 2018. október 1-re, pályázatunkat eddig a 
módosított határidőig fogjuk benyújtani. 
 
207/2017. (XI.30.) 2018. I. félévi kitüntetési javaslatok 
A határozat alapján a Komlói Nap és Bányásznapon, illetve szakmai napokon, a polgármester 
által kiosztásra kerültek a 2018. évi I. félévi kitüntetések. 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2018. június 18-i ülésén megtárgyalta a szociális ellátási szerződés kötését az „Összefogás” 
Közhasznú Alapítvánnyal, a nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet javaslatot, valamint zárt ülésén a 2018. évi 
lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (IV.). 
 
2018. július 16-i ülésén megvitatta a védőnői körzetek átszervezését, a Szent Borbála Otthon 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel fennálló feladat ellátási szerződés módosítását, valamint zárt 
ülésen az önkormányzati lakások bérbeadását és a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek 
elbírálását (V.). 
 
2018. augusztus 27.-i ülésén állást foglalt a Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjával kapcsolatban, valamit zárt ülésen megtárgyalta a 2018. évi lakáscélú támogatási 
kérelmek elbírálását (VI.). 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2018. június 19-i ülésén megvitatta a Dél- dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, a 
Budafai meddőhányó csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos megállapodást, a Komlói 
Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolóját és belső ellenőri vizsgálatot, a Komlói Bányász 
Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2017. évi beszámolójának jóváhagyását, valamint a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatóság elnökének 
2017-2018. évi prémiumfeladatait. Megtárgyalta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
2017. évi beszámolójának jóváhagyását és a DT Build Kft. munkahelyteremtés támogatási 
kérelmét. 
 
2018. július 17-i ülésén véleményezte a Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának 
épületenergetikai korszerűsítését (TOP-3.2.1-15-BA1-2016-0001), a kiemelet fejlesztési 
területté nyilvánított – Szilvási iskola tömbje és a Határ út gazdasági terület – területekkel 
kapcsolatos településrendezési terv módosítás partnerségi véleményezésének lezárását és a 



 

tárgyalásos eljárás megindítását, valamint Komló város településrendezési terveinek 2018. évi. 
1. számú módosítását – településfejlesztési döntés kiegészítését, a tervezés elindítását. 
Megtárgyalta az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázatot 
(TOP-3-2.1-16) és a Krisztina utcában lakótelek kialakítását. 
 
2018. augusztus 28-i ülésén állást foglalt a Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal 
kapcsolatos határidők módosításáról, a Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község 
Önkormányzat közötti területcsere kezdeményezésről, a Budafai meddőhányó és annak 
szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadásáról (VI.). Véleményezte a TOP-3.2.1-16-BA1 
számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra 
támogatási kérelem benyújtását, és az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához – XVI. ütem 
– kapcsolódó pályázat benyújtását. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2018. június 19-i ülésén megtárgyalta a nappali tagozaton tanulmányokat folytató 
orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, valamint a 
neckartenzlingeni falunapokon való részvételt. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2018. június 19-i ülésén megvitatta a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló és szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, a 
budafai meddőhányó csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos megállapodást, a Komlói 
Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolóját és belső ellenőri vizsgálatát, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
2017. évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatóság elnökének 2017-2018. évi 
prémiumfeladatait, valamint a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi 
beszámolójának jóváhagyását. Megtárgyalta továbbá a Komlói Bányász Sportkör Kft. 
taggyűlési határozatainak és 2017. évi beszámolójának jóváhagyását, a DT Build Kft. 
munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a nappali tagozaton tanulmányokat folytató 
orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, „Komló Város 
ASP központhoz való csatlakozása” című projekt beszámolóját, részvételt a neckartenzlingeni 
falunapokon, valamint a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot.  
 
2018. július 19-i ülésén állást foglalt a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft-vel 
fennálló feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatban, a Komló Pécsi út 42. sz. alatti 
idősek otthonának épületenergetikai korszerűsítéséről (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001), az 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázat (TOP-3.2.1-16) 
előkészítéséről, a védőnői körzetek átszervezéséről, a Krisztina utcában lakótelek 
kialakításáról, valamint a helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói Járásban TOP-5.3.1-
16.sz. elnyert pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodással kapcsolatban.  
 
2018. augusztus 29-i ülésén megvitatta az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához – XVI. 
ütem – kapcsolódóan pályázat benyújtását, a Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község 
Önkormányzat közötti területcsere kezdeményezést, valamint a TOP-3.2.1-BA1. számú, 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra támogatási 
kérelem benyújtását. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2018. június 20.-i ülésén megvitatta a  2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a 
nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostan hallgatók támogatásáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadását, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi 



 

tevékenységéről szóló beszámolót és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, a 
Budafai meddőhányó csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos megállapodást, a nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítását, a szociális ellátási 
szerződés kötését az „Összefogás” Közhasznú Alapítvánnyal, a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 2017. évi tevékenységének beszámolóját, valamint a „Komló Város Önkormányzat 
ASP központhoz való csatlakozása” című projekt beszámolóját. Zárt ülésén véleményezte a 
2018. évi II. félévi kitüntetési javaslatot. 

2018. július 18-i ülésén megvitatta a kiemelt fejlesztési területté nyilvánított - Szilvási iskola 
tömbje és a Határúti gazdasági terület - területekkel kapcsolatos településrendezési 
tervmódosítás partnerségi véleményezésének lezárását és a tárgyalásos eljárás megindítását, 
illetve a Komló város településrendezési tervének 2018. évi 1. számú módosítását – 
településfejlesztési döntés kiegészítését, a tervezés elindítását. 

2018. augusztus 29- i ülésén megtárgyalta a képviselő- testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendelet módosítását, a Komló Város Önkormányzata és Mánfa Község 
Önkormányzata közötti területcsere kezdeményezését, a budafai meddőhányó és annak 
szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadását (IV.), valamint az egészségügyi és szociális 
ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló 8/2018. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítását és a Komló Város Kiemelt beruházásként kezelt – Határúti gazdasági terület és a 
Szilvási tömb – fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi illetve a helyi építési 
szabályzat módosításának elfogadását.  

 
III. 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2018. június 18-án  

− felülvizsgálta a lakásbérleti jogviszonyokat és az alábbiakat fogadta el: 
o H.H.K. Komló, Hegyhát u. 6. 4/15. 
o K.Z. Komló, Nagyszántó u. 4. 4/15.  

 
2018. július 16-án 

− felülvizsgálta a lakásbérleti jogviszonyokat és az alábbiakat fogadta el: 
o T. P.A. Komló, Kazinczy F. u. 1/B. 

 
− döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 

o Komló, Vörösmarty M. u. 6. fsz. 1.szám alatti 1 szoba félkomfortos lakás 
o Komló, Kazinczy F. u. 3. 2/3. szám alatti 1 szoba félkomfortos lakás 
o Komló, Kazinczy F. u. 3. 2/4. szám alatti 1 szoba félkomfortos lakás 

 
2018. augusztus 27-én 

− felülvizsgálta a lakásbérleti jogviszonyokat és az alábbiakat fogadta el: 
o T.A. Komló, Zrínyi tér 3. 1/3. 
o B.GY. Komló, Kazinczy u. 10. fsz. 1. 

 



 

− döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról:  
o Komló, Kazinczy F. u. 1/B. fsz. 3. szám alatti 2 szoba összkomfortos lakás 
o Komló, Kazinczy F. u. 1/B. fsz. 4. szám alatti 2 szoba összkomfortos lakás 
o Komló, Kazinczy F. u. 9. 2/5. szám alatti 1 szoba félkomfortos lakás 
o Komló, Kazinczy F. u. 12. ¼. szám alatti 1 szoba félkomfortos lakás 

 
− megtárgyalta az új lakásbérleti jogviszony kérelmet és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság K.Z. Komló, Kazinczy F. u. 1/D. al. 3. sz. alatti lakos rendkívüli élethelyzete 
alapján létrejött, határozott időre szóló lakásbérleti szerződés ismételt megkötését 12 
hónapra engedélyezte. 
 

− döntött a települési szociális kölcsön megállapításában és az alábbi döntéseket hozta: 
 
A bizottság F.J. Komló, Gorkij u. 7. szám alatti és O.S. Komló, Bányász u. 22. szám 
alatti lakosok települési szociális kölcsön kérelmét egyhangúlag támogatta, valamint 
R.M. Komló, Kazinczy u. 9. szám alatti lakos települési szociális kölcsön kérelmét 
egyhangúlag elutasította. 

 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2018. június 19-i ülésén  
 

− megtárgyalta az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról szóló előterjesztést, 
az alábbiak szerint: 
 
A bizottság jóváhagyta az Európai Mobilitási Héten belül az Autómentes Naphoz való 
csatlakozást és felhatalmazta a polgármestert a csatlakozási Karta aláírására. 

 
A bizottság felkérte a Városgondnokság vezetőjét, hogy gondoskodjon az Európai 
Autómentes Napon, 2018. szeptember 22. napján reggel 6 óra és délután 17 óra között 
az Eszperantó téri parkoló Sportközpont felőli részének, valamit a Sportközpont 
főbejárata és a Szigetvári Takarékszövetkezet épülete közötti útszakasz autóforgalom 
előli lezárásáról. 

 
A bizottság felkérte Simon Andrásné, marketing ügyintézőt, hogy amennyiben az idei 
évben is sor kerül a rendezvény támogatására irányuló miniszteri pályázat kiírására, úgy 
gondoskodjon annak határidőben történő beadásáról. Gondoskodjon továbbá az Európai 
Autómentes Nap kísérő rendezvényeinek megszervezéséről. Keresse meg a civil 
szervezeteket a rendezvény megtartása érdekében, és tájékoztassa a lakosságot az 
Autómentes Nap megtartásáról, és a kapcsolódó rendezvényeiről. 

 
− megtárgyalta a mánfai 0381 és 0380/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítését (2.licit), és az 

alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a mánfai 0381 hrsz-ú  4 ha 0387 m2 nagyságú ingatlan kikiáltási árát 15 
Ft/m2 + ÁFA, a 0380/2 hrsz-ú 4792 m2 nagyságú ingatlan kikiáltási árát 15 Ft/m2 (ÁFA 
mentes) összegben határozta meg. 
 
A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlanok liciten történő 
értékesítéséről, illetve felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláríására. 



 

 
− megtárgyalta a Batthyány u. 24.sz. alatti ingatlantulajdonos telek-kiegészítési kérelmét, 

és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az önkormányzati tulajdonú 0186/2 hrsz-ú 613 m2 nagyságú „közút” 
megnevezésű ingatlannak a szabályozási tervben „Eg” övezetbe sorolt területrészét 
forgalomképessé minősítette és a 0186/5 hrsz-ú ingatlan telek kiegészítéseként 
értékesíti Stelmer Ákos (Komló, Batthyány u. 24.) részére. 
 
A bizottság a terület vételárát 50 Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta meg. 
A vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(25.000,- Ft + ÁFA, azaz 31.750,- Ft) is. 
A kérelmezőnek az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a szennyvízvezeték 
szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodást is alá kell írnia. 
A telekalakítással, szolgalmi jog bejegyzéssel és az adásvételi szerződés elkészítésével 
járó valamennyi költség a kérelmezőt terheli. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a telekalakítási és szolgalmi jog 
bejegyzési vázrajz megrendelése és a hatósági jóváhagyása, ezt követően az adásvételi 
szerződés és a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodás elkészíttetése, 
továbbá a vételár és az értékbecslési díj befizettetése iránt. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a szerződés és megállapodás aláírására. 
 
 

− megtárgyalta Imrő Jánosné ingatlanvásárlási kérelmét, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az önkormányzati tulajdonú 7773/6 hrsz-ú 27 m2 nagyságú „gazdasági 
épület” megnevezésű ingatlant értékesíti Imrő Jánosné (Komló, Bocskai u. 42.) részére. 
 
A bizottság az ingatlan vételárát 1 500 Ft/m2 (ÁFA mentes) összegben határozta meg. 
A vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(25.000,- Ft + ÁFA, azaz 31.750,- Ft) is. 
Az adásvételi szerződés készítésével járó költségeket a kérelmező viseli. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés elkészíttetése, 
a vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt, illetve a bizottság felhatalmazta a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 

− megtárgyalta a Függetlenség u. 40/B. és 40/C. sz. alatti helyiségek bérbeadását, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A komlói 3796/4 hrsz-ú közterületen lévő, Függetlenség u. 40/B. szám alatti 48,02 m2 
alapterületű és Függetlenség u. 40/C. szám alatti 23,46 m2 alapterületű üzlethelyiség 
induló bérleti díját 758 Ft/m2 + ÁFA-ban határozta meg. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlan liciten történő 
bérbeadásának kiírásáról. 
 



 

− megtárgyalta a Fenyő u. 25. sz. alatti helyiség értékesítését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság a képviselő-testület 251/2003. (XII.15.) KTH sz. határozatával értékesítésre 
kijelölt Komló, Fenyő u. 25. szám alatti, 86/A/1 hrsz-ú 40 m2 nagyságú helyiséget 
értékesíti a Platinagroup Kft. (Komló, Liliom u. 10.) részére. 
A helyiség forgalmi értékét 724 000,- Ft (ÁFA mentes) összegben határozta meg. 
A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 12/1994. ( V.12.) Ökr. rendelet 5. § (1) 
bekezdés értelmébe a Platinagroup Kft. – mint a helyiség bérlőjeként az elővásárlási jog 
jogosultja – a forgalmi érték 80%- áért jogosult megvásárolni a helyiséget. 
A vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(30.000,- Ft + ÁFA, azaz 38.100,- Ft.) is. 
A bizottság tudomásul vette, hogy a nemzeti vagyonról szóló 201.. évi CXCVI törvény 
14.§ alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az 
államot elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az 
elővásárlásra jogosult (Magyar Állam) megkeresését és a fenti jogszabályban előírt 
határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor.  
Az adásvételi szerződéssel járó költséget a kérelmező viseli. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés elkészíttetése, 
a vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt, illetve felhatalmazta a polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására. 

 
2018. július 17-i ülésén 

− megtárgyalta a Bocskai u. 53. sz. alatti ingatlantulajdonos telek-kiegészítési kérelmét, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az önkormányzati tulajdonú 7777 hrsz-ú 4260 m2 nagyságú „út” 
megnevezésű ingatlannak a szabályozási tervben az „Lke” övezetbe sorolt területrészét 
forgalomképessé minősíti és a 3208 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként értékesíti 
Istovics Ferenc és Istovicsné Kőműves Gabriella (Komló, Bocskai u. 53.) részére. 
A bizottság a terület vételárát 400 Ft/m2 (ÁFA mentes) összegben határozta meg. 
A vevőknek a terület vételárán felül meg kell téríteniük a forgalmi értékbecslés díját 
(30.000,- Ft + ÁFA, azaz 38.100,- Ft.) is. 
A telekalakítással és az adásvételi szerződés elkészítésével járó valamennyi költség a 
kérelmezőt terheli. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a telekalakítási vázrajz megrendelése 
és hatósági jóváhagyása, ezt követően az adásvételi szerződés elkészíttetése, továbbá a 
vételár és az értékbecslési díj befizettetése iránt. 
Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
2018. augusztus 28-i ülésén  

− megtárgyalta a Bischofné Szalkai Gabriella ingatlan vásárlási kérelmét és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság az önkormányzati tulajdonú 3642 hrsz-ú 1.5084 m2 nagyságú közútból – az 
1. sz. mellékletben csatolt vázrajz szerint – leválasztandó 438 m2 nagyságú területet 
forgalomképessé minősítette, és a 3644 hrsz-ú ingatlan telek- kiegészítéseként 
értékesítette Bischofné Szalkai Gabriella (7300 Komló, Kossuth L. u. 73.) részére. 



 

A bizottság a terület vételárát 1.000 Ft/m2 összegben (áfa mentes) határozta meg. 
Az adásvételi szerződés aláírására a város településrendezési eszközeinek 2018. évi 1. 
számú módosítása és annak elfogadása, illetve a vázrajz jóváhagyása után kerülhet sor. 
 
A telekalakítással és az adásvételi szerződés elkészítésével járó valamennyi költség a 
kérelmezőt terheli. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a telekalakítási vázrajz hatósági 
jóváhagyását követően az adásvételi szerződés elkészíttetése, továbbá a vételár 
befizettetése iránt. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
− megvitatta Csizmadia Jenő ingatlanvásárlási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 

 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság az önkormányzati tulajdonú 0191 hrsz-ú 
7307 m2 nagyságú „legelő” művelési ágú ingatlant értékesíti Csizmadia Jenő (7632 
Pécs, Táncsics M. u. 8.) részére. 
 
A bizottság az ingatlan vételárát 80 Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta meg. 
 
A vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(30.000,- Ft + áfa, azaz 38.100,- Ft) is. 
Az adásvételi szerződés készítésével járó költséget a kérelmező viseli. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ alapján a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási jog 
illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar 
Állam) megkeresését és a fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett 
nyilatkozatát követően kerülhet sor. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az elővásárlásra jogosult 
megkeresése, majd az adásvételi szerződés elkészíttetése, valamint a vételár és az 
értékbecslési díj befizettetése iránt. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2018. június 20-i ülésén 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó eszközök 
beszerzését /Magyarszék/ tárgyú beszerzési eljárás megindítását, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, továbbá Komló 
Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 

o Aknai és Aknai Kft. (7396 Magyarszék, Árpád u. 2.) 
o Kondi Sport (7623 Pécs, Szendrey Júlia u.30.) 
o Fitness-Vital Trade Kft. (7622 Pécs, Vasúti u. 2.) 

 



 

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

 
− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028. azonosító számú „Humán Szolgáltatások 

fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó informatikai 
eszközök és immateriális javak beszerzése /Magyarszék/” tárgyú beszerzési eljárás 
megindítását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, továbbá Komló 
Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 

1. Aknai és Aknai (7396 Magyarszék, Árpád u. 2.) 
2. Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1. ) 
3. Gyurisán László e.v. (7396 Magyarszék, Zrínyi u. 9.) 
4. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
5. VH Com Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 72.) 

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

 
−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, „Humán 

Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó 
informatikai eszközök és immateriális javak beszerzése tárgyú beszerzési eljárás 
megindítását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, továbbá Komló 
Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 

1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1. ) 
3. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
4. VH Com Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 72.) 
5. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 

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

−  megtárgyalta a „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán Szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossággal 
összefüggő feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás megindítását, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, továbbá 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 az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán 
Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekt megvalósításához 
kapcsolódó sporteszközök beszerzése /Szászvár/” tárgyú beszerzési eljárás 
megindítását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, továbbá Komló 
Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 

1. Aknai és Aknai Kft. (7396 Magyarszék, Árpád u. 2.) 
2. Kondi Sport (7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 30.) 
3. Fitness-Vital Trade Kft. (7622 Pécs, Vasúti u. 2.) 

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

−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán 
Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó 
informatikai eszközök és immateriális javak beszerzése /Egyházaskozár/ tárgyú 
beszerzési eljárást, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, továbbá Komló 
Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 

1. Magyarszék Község Nonprofit Kft. (7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.) 
2. Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1. ) 
3. Gyurisán László e.v. (7396 Magyarszék, Zrínyi u. 9.) 
4. TF Center Kft. (7300 Komló, Péc si út 1.) 
5. VH Com Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 72.) 

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

−  megtárgyalta a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú „Komló, Nagyrét 
utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárást, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, továbbá 
az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat kérte fel ajánlattételre: 
 

1. Dr. Szabó-Gothard Máté (7633 Pécs, Építők útja 11/B.) 
2. PRV Dunántúl Kft. - Dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Jókai u. 30. I. em. 7.) 
3. Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann János u. 20.) 

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

 



 

2018. július 4-i ülésén 
−  megtárgyalta a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú „Komló, Nagyrét 

utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és a következő 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló dr. Szabó-Gothard Máté felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót (7633 Pécs, Építők útja 11/b. I/5.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 2.700.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú „Komló - Petőfi tér és 
környezetének rehabilitációja" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
és eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzés ajánlattételi felhívását, és a következő 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a közbeszerzési ajánlattételi felhívását jóváhagyta. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról 
intézkedjen. 

 
−  megtárgyalta az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények 

javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezésű projekthez tartozó műszaki 
ellenőr kiválasztását, és a következő határozatot hozta: 
 
A bizottság a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívást 
jóváhagyta, továbbá az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
 

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

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

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése 
a Komlói járásban című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Szászvár/” tárgyú 
beszerzési eljárást, és a következő határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, továbbá jóváhagyta, 
hogy az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérje fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 

 
1. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
2. MÁGOCSI TETŐ Kft. (7342 Mágocs, Ady E. u. 86/A.) 
3. GEFA TRADE Kft. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C.) 



 

4. GÉPLAK Kft. (7631 Pécs, Köves-földi út 33.) 
5. BACSKAY Építőház Kft. (7694 Hosszúhetény, FĘ u. 109.) 

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

 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások 

fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó informatikai 
eszközök és immateriális javak beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést 912.749,- Ft (bruttó) összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó informatikai 
eszközök és immateriális javak beszerzése /Egyházaskozár/” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését, és a következő határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést 664.845,- Ft (bruttó) összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó informatikai 
eszközök és immateriális javak beszerzése /Magyarszék/” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Digistar Kft. (7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést 188.778,- Ft (bruttó) összeggel kösse meg. 

 
 
 



 

2018. július 11-i ülésén  
−  megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítását, és a következő 

határozatot hozta: 
 
A bizottság a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
kéményfelújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt jóváhagyta. A 
bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. Németh Zoltán 7300 Komló, Eötvös u. 10. 
2. Péter'99 Kft 7300 Komló, Táncsics u. 6/d 
3. Sebestyén Zoltán 7150 Bonyhád, dr. Lotz J. u. 35. 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívást a fenti vállalkozók 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, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság jóváhagyta az ajánlattételi felhívást, továbbá az önkormányzat az alábbi 
vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. A pályázathoz kapcsolódó képzések lebonyolítása és a szükséges tananyag 

beszerzése 
 

a) Agroverde Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila utca 70. 
b) ECO-Cortex Kft. (7622 Pécs, Dohány u. 7.) 
c) MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye utca 7/1.) 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
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, és a következő határozatot hozta: 
 
A bizottság jóváhagyta a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, az önkormányzat az 
alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. Beteg fák eltávolítása és növényzet ápolása 

 
a) Horony Imre e.v. (7300 Komló, Damjanich u. 15.) 
b) CSI&GO Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7300 Komló, Széchenyi u. 63.) 
c) Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 



 

−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" megnevezésű projekt megvalósításához 
kapcsolódó eszközök és immateriális javak beszerzése /Komlói Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat/" tárgyú beszerzési eljárást, és a következő határozatot hozta: 
 
A bizottság jóváhagyta a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, továbbá Komló 
Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 
2. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
3. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
4. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
5. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
6. Bitmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1. 8. em. 24.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" megnevezésű projekthez kapcsolódó 
informatikai eszközök és immateriális javak beszerzése /Hosszúhetény/ tárgyú 
beszerzési eljárást, és az alábbiak szerint határozott: 

 
A bizottság jóváhagyta a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, továbbá Komló 
Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 

1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bitmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1. 8. em. 24.) 

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

−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán 
Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" című projekt megvalósításához 
kapcsolódó eszközök beszerzése /Magyarszék/" tárgyú beszerzési eljárást, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság jóváhagyta a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, továbbá Komló 
Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 

1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bitmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1. 8. em. 24.) 

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



 

 
−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán 

Szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" című projekthez kapcsolódó kötelező 
nyilvánossággal összefüggő feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárást, és a következő 
határozatot hozta: 

 
A bizottság jóváhagyta a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, továbbá 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, Kossut L. u. 21) 
3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 

3.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megtárgyalta a „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán Szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban" című projekt megvalósításához kapcsolódó informatikai 
eszközök és immateriális javak beszerzése (Szászvár) tárgyú beszerzési eljárás 
megindítását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság jóváhagyta a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, Komló Város 
Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 

1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bitmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1. 8. em. 24.) 

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

 
2018. július 18-i ülésén 

−  megtárgyalta az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények 
javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezésű projekthez tartozó műszaki 
ellenőr kiválasztásának értékelését, és az alábbiak szerint határozott: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Beckra Center Bt. (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést bruttó 260 000,- Ft összeggel kösse meg. 
 



 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó építési beruházás 
/Szászvár/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és a következő határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) hirdette ki 
az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  megtárgyalta a TOP-3.1.2-16 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése című pályázati felhíváshoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat és azok 
ajánlattételi felhívását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság jóváhagyta a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, továbbá az 
önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében, 
ajánlattételre: 
 
1. Projektterv készítése 

a) Sunfarm Kft. 
b) Coeptis Kft. 
c) Protask Kft. 

 
2. Energetikai tanúsítvány készítése 

a) SZTIBau Kft. 
b) Sunfarm Kft. 
c) Szabó Róbert e.v. 

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

 
2018. július 26-i ülésén 

−  megtárgyalta a Vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások kéményfelújítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Németh Zoltánt (7300 Komló, Gagarin u.21.) hirdette ki 
az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 1.548.400,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta a  TOP-3.1.2-16 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése „című pályázati felhíváshoz kapcsolódó beszerzési eljárást, és az 
alábbiak szerint határozott: 
 



 

I. Projektterv készítése 
1. Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) ajánlata érvényes, 
2. Coeptis Kft. (9022 Győr, Batthyány tér 4.) ajánlata érvényes, 
3. Protask Kft. (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) 

 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint 
utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
II. Energetikai tanúsítvány készítése 

1. Szabó Róbert e.v. (7300 Komló, Vértanúk u. 56. ajánlata érvényes, 
2. SZTI-BAU Kft. (7632 Pécs, Melinda u. 37.) ajánlata érvényes, 
3. Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

SZTI-BAU Kft. (7632 Pécs, Melinda u. 37.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese SZTI-BAU Kft. (7632 Pécs, Melinda u. 37.) 

 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
Utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére, illetve, hogy a tárgyi 
beszerzési eljárások értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  megtárgyalta a TOP-2.1.2- 15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, „Komló-Petőfi tér és 
környezetének rehabilitációja'' elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárást, 
és az alábbiak szerint határozott: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást és annak ajánlattételi felhívását megvitatta és 
jóváhagyta, továbbá az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési 
eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. A pályázathoz kapcsolódó képzések lebonyolítása és a szükséges tananyag 
beszerzése 

a) Pilotinvest Kft. (7621 Pécs, Bocskai u. 5.) 
b) MGM Humán Tanácsadó Kft. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 
c) DFT Hungária Zrt. (1052 Budapest, Semmelweis u. 25.) 

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

−  megtárgyalta a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú „Komló, Nagyrét 
utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
közútépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú beszerzési eljárást, és 
az alábbiak szerint határozott: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, továbbá 
Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 



 

1. GEO-PROFIL Kft. (7634 Pécs, Kétágú utca 22.) 
2. KREA-VIA Kft. (7150 Bonyhád, Gyár u. 5. II/6.) 
3. PLAN-DENT Kft. (7629 Pécs, Komjáth A. u. 27.) 
4. Ládonyi Mérnöki Kft. (7623 Pécs, Ungvár u. 22. I/2.) 
5. VARVIK PLAN Mérnöki Iroda Kft. (5300 Karcag, Bercsényi u. 14.) 

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

−  megtárgyalta a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú „Komló, Nagyrét 
utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
ivóvíz- és szennyvízhálózat építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú 
beszerzési eljárást, és a következő határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, továbbá 
Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 

1. Pécsi Mélyépítő Iroda Kft (7624 Pécs, Budai N. A. u. 1.) 
2. PESATO Bt. (7633 Pécs, Hajnóczy J. u.1/B.) 
3. Balog Vízépítési Tervező Iroda Kft. (7636 Pécs, Akácfa köz 11.) 

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

−  megtárgyalta az Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Magyarszék/” tárgyú beszerzési eljárást, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, 
továbbá az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérte fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 
 

1. E&P Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7396 Magyarszék, Erdőalja u. 13) 
2. Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. (7694 Hosszúhetény, Fő u. 

166.) 
3. Simon László e.v. (7396 Magyarszék, Szőlőhegy u. 25) 
4. Germiko Bt. (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 39/A) 
5. Gerle Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

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

 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások 

fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszközök és 
immateriális javak beszerzése /Szászvár/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és a 
következő határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 



 

ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban" megnevezésű projekthez kapcsolódó megnevezésű 
projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése /Magyarszék/ tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését, és a következő határozatot hozta:  
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások 

fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó informatikai 
eszközök és immateriális javak beszerzése /Hosszúhetény/ tárgyú beszerzési eljárást, és 
a következő 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 az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése 

a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszközök és immateriális javak 
beszerzése /Komlói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/ 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 az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán Szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossággal 
összefüggő feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és a következő 
határozatot hozta: 
 
A bizottság 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 az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
 
 



 

2018. augusztus 6-i ülésén 
−  megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosító számú „Komló-Petőfi tér és 

környezetének rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás 
eredményét, és a következő határozatot hozta: 
 
I. Képzések lebonyolítása és a szükséges tananyag beszerzése  

1) Pilotinvest Kft. (7621 Pécs, Bocskai u.5.) ajánlata érvényes. 
2) MGM Humán Tanácsadó Kft. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) ajánlata érvényes. 
3) DFT Hungária Kft. (1052 Budapest, Semmelweis u. 25.) ajánlata érvényes. 
4) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

Pilotenvest Kft. (7621 Pécs, Bocskai u. 5.) tette. 
5) Az eljárás eredményes volt. 
6) Az eljárás nyertese Pilotinvest Kft. (7621 Pécs, Bocskai u. 5.). 

 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint 
utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére, illetve, hogy a tárgyi beszerzési 
eljárások értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
−  megvitatta az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények 

javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezésű projekt építési 
beruházására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A bizottság az ajánlati felhívást, valamint a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
előterjesztést jóváhagyta, illetve elfogadta. 
A bizottság aláíróként Komló Város polgármesterét bízta meg, valamint a tárgyi 
közbeszerzési eljárást megindító felhívását az alábbi öt gazdasági szereplőnek küldte ki, 
kérte fel ajánlattételre az alábbiak szerint: 

 
 
1. Ajánlattételre felhívott 
neve: 

Unió-Formen Kft. 

Székhelye/Címe: 1081 Budapest, Bezerédi út 19. 
Adószáma: 13837402-2-42 
2. Ajánlattételre felhívott 
neve: 

Terc-Co Kft. 

Székhelye/Címe: 7355 Nagymányok, Petőfi út 118. 
Adószáma: 11288259-2-17 
3. Ajánlattételre felhívott 
neve: 

Kalatherm Kft. 

Székhelye/Címe: 7300 Komló, Nagyrét utca 4. 
Adószáma: 12708121-2-02 
4. Ajánlattételre felhívott 
neve: 

Modern Ablak Kft. 

Székhelye/Címe: 7300 Komló, Damjanich utca 20. 
Adószáma: 25529119-02-02 



 

5. Ajánlattételre felhívott 
neve: 

Dömse Faipari Kft. 

Székhelye/Címe: 7370 Sásd, Hörnyék utca 24. 
Adószáma: 12867956-2-02 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról 
intézkedjen. 

 
−  megtárgyalta az EFOP-2.4.2-17.00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények 

javítása Komló Kazinczy Ferenc utcában” megnevezésű projekthez kapcsolódó 
nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az ajánlattételi felhívást jóváhagyta, továbbá az önkormányzat az alábbi 
vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 

1. HegyhátMédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21., e-mail: 
info@hegyhatmedia.hu) 

2. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 7/b., e-mail: 
info@ptigroup.hu) 

3. Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8., e-mail: sebok.janos@ferling.hu) 
 

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

 
2018. augusztus 8-i ülésén 

−  megtárgyalta a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szent Borbála 
Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
„Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú eljárás értékelését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a BGW Építőipari és 
Szolgáltató Kft. (7696 Hidas, Kodály Zoltán utca 62.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 
keresztül a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

2018. augusztus 22-i ülésén 
−  megvitatta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű 

projekthez kapcsolódó építési beruházás /Magyarszék/” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését, és a következő határozatot hozta: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Simon László e.v. (7396 Magyarszék, Szőlőhegy u. 25.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017.00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások 

fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó tanulmányok elkészítése 



 

(innovatív programok és tematikák kidolgozása).” elnevezésű beszerzési eljárást, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, továbbá az 
Önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokat kérte fel ajánlattételre: 
 

1. Nexxprertise Kft. (7831 Pellérd, Vasút u. 6/1.) 
2. MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 
3. EuroRaptor Tanácsadó IrodaKft. (1143 Budapest, Stefánia út 71.) 
4. AGROVERDE Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila u. 70.) 
5. Eco-Cortex Kft. (7622 Pécs, Dohány u. 7.) 

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

−  megvitatta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzése /Hosszúhetény/ tárgyú beszerzési eljárást, és a következő 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, továbbá 
az Önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokat kérte fel ajánlattételre: 
 

1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
3. Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
4. PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
5. Bittmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u.1.) 

 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti gazdasági 
szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 
2018. augusztus 23-i ülésén 

−  megtárgyalta a TOP-1.1.3-15.BA1-2016-00001 azonosító számú „Komló város területén 
lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás és eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzés összefoglaló tájékoztatását, és a 
következő határozatot hozta: 

 
A bizottság az összefoglaló tájékoztatót jóváhagyta, valamint az önkormányzat az alábbi 
cégeket kérte fel a közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
1. Benkala Kft. 1119 Budapest, Andor u. 21. 

 e-mail: kivitelezes@benkalakft.hu 
 

2. Vitoép Kft. 7300 Komló, Kossuth L. utca 3. 
 email: vitoep2003@gmail.com 

 
3. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs, Kisbalokány Dűlő 5. 

 email: wolft@t-online.hu 
 



 

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

  
−  megvitatta a Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyú 

közbeszerzési eljárást és az alábbi határozatot hozta: 
 

A bizottság az ajánlattételi felhívást jóváhagyta, valamint támogatta, hogy valamennyi 
ajánlattevő részt vegyen az elektronikus árlejtésben. 
 

2018. augusztus 29-i ülésén 
−  megtárgyalta a a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút 

kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat 
vonatkozásában a szemléletformáló kampány megvalósításával kapcsolatos feladatok 
ellátása” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, továbbá az 
Önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokat kérte fel ajánlattételre: 
 

a) PTI Communications Kft.        (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 
b) HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) 
c) FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.     (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) 

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

−  megvitatta 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 és a következő határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, továbbá az 
Önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokat kérte fel ajánlattételre: 
 
1. Beteg fák eltávolítása és növényzet ápolása 

a) Horony Imre e.v.        (7300 Komló, Damjanich u. 15.) 
b) CSI&GO ÉpítĘipari és Kereskedelmi Kft.  (7300 Komló, Széchenyi u. 63.) 
c) Benkala Kft.        (1119 Budapest, Andor u. 21.) 

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

−  megtárgyalta az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények 
javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezésű projekthez kapcsolódó 
nyilvánosság biztosítása ellátására vonatkozó beszerzési eljárás értékelését, és az 
alábbi határozatot hozta: 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft-t (7300 Komló, 
Kossuth L. u. 21.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 



 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést bruttó 167 640,- Ft összeggel kösse meg. 
 

−  megvitatta az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények 
javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezésű projekt építési 
beruházására vonatkozó közbeszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyerteseként a 
Kalatherm Kft-t (7300 Komló, Nagyrét u. 4.) nevezi meg. 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 
idevonatkozó rendelkezései szerint tájékoztassa az ajánlattevőket. 

 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a Kbt. 
idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a vállalkozási szerződést bruttó  
26 610 614,- Ft összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" megnevezésű projekthez kapcsolódó 
eszközök és immateriális javak beszerzése /Szászvár/ tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását, és a következő határozatot hozta: 
 

A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, továbbá az 
Önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokat kérte fel ajánlattételre: 
 

a) TF Center Kft.       (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
b) CP Info Tech Bt.      (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
c) Digitalplus Bt.       (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.) 
d) PBS Hungária Kft.      (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
e) Bittmann Bt.       (7632 Pécs, Uitz B. u. 1.) 

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

2018. szeptember 5-i ülésén 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú pályázat keretében „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó 
tanulmányok elkészítése (innovatív programok és tematikák kidolgozása) tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 
7/1.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 



 

IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2018. június 14-én tartott ülésén megtárgyalták a kultúrház festésével kapcsolatos döntést. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
2018. június 13-án tartott ülésén megvitatták a nyári programokat, valamint határozatot hoztak 
arról, hogy a kultúrház bérbeadásából keletkező többletbevételt a dologi kiadások költségeire 
kívánják fordítani. 
 
2018. augusztus 16-án tartott ülésén megvitatták a falunapról szóló beszámolót, valamint 
határozatot hoztak arról, hogy a Településrészi Önkormányzat 2018. évi költségvetésből 
60.000,- Ft-ot biztosít a településrész karbantartásához szükséges anyagok vásárlására. 
 
 
Zobákpuszta – Gesztenyés Településrészi Önkormányzat 
2018. május 30-án tartott ülésén megtárgyalták a részönkormányzat 2018. évi költségvetését. 
 
2018. június 6-án tartott ülésén véleményezte a Komló, Fenyő u. 25. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan értékesítését és egyhangúlag határozatot hoztak az értékesítésről, melyben 
felkérték az önkormányzatot, hogy az értékesítéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
2018. június 19-én tartott ülésén megvitatta a részönkormányzat 2018. évi költségvetésének 
felhasználását. 
 
2018. július 11-én tartott ülésén megtárgyalta a részönkormányzat a 2018. évi költségvetésének 
felhasználását. A részönkormányzat tagjai egyetértettek, és határozatot hoztak arról, hogy a 
Gesztenye Nap lebonyolítását a költségvetésből 300.000,- Ft-tal támogassák, valamint 
felhatalmazták Pálfi László elnököt, hogy ezen összeg erejéig a rendezvényhez szükséges 
ételek, italok és egyéb kellékek beszerzéséről gondoskodjon. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2018. augusztus 18-án  közmeghallgatást tartott, amelyen tájékoztatták a megjelenteket a 
Sikondán elvégzett munkálatokról, valamint megvitatták a felmerülő problémákat, kérdéseket. 

 
 

V. 
Egyebek 

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

Az előterjesztés 5. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
II.  Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékletekként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2018. június 20-i és július 18-i üléseinek jegyzőkönyve.  
 



 

III.  Peres ügyek 
 
Komló Város Önkormányzat ellen indított folyamatban lévő peres ügy nincs.  
 
Komló Város Önkormányzata által Baranya Megyei Kormányhivatal ellen közigazgatási 
határozat bírósági felülvizsgálatai iránt indított és a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
előtt 7.K.27.014/2017. szám alatt volt folyamatban eljárás. (Auctus 2005. Kft.) A Bíróság a 
keresetünket elutasította. Fellebbezést terjesztettünk elő a Kúriánál, mint felülvizsgálati 
bíróságnál, aki azt, csak úgy, mint a hasonló ügyekben született I. fokú döntéseket 
Kfv.VI.37.668/2017/4. számú ítéletével helyben hagyta. Folyamatban van a Csődtörvény 
alapján a törlési eljárás megindítása a Debreceni Törvényszéknél, mely eljárás ügyszáma: 
4.Vpk.15/2018. 
 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. folyamatban lévő és „lezárt” peres ügyei:  
A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 3.M.69/2017. szám alatt M. F. felperes által 
indított eljárásban 2018.02.27. napján első fokú ítélet született, mely ítélettel a bíróság 
sérelemdíj címén 1.000.000,- Ft, valamint ezen összeg után 2016. augusztus 11. napjától 
kezdődően a késedelmi kamat megfizetésére kötelezett „minket”, továbbá kötelezte még az 
alperest, hogy fizessen meg felperesnek 8.441,- Ft-ot útiköltség címén, 10.790,- Ft-ot 
gyógyszerköltség címén, továbbá 493.888,- Ft-ot elmaradt bérjellegű juttatás és cafeteria 
juttatás címén, valamint ezen összegek után 2016. augusztus 11. napjától kezdődően a 
késedelmi kamatot. Az első fokú ítélet ellen fellebbezést terjesztettünk elő, csak úgy, mint a 
felperes, M.F. dr. Kiss Attila ügyvéd útján. A Pécsi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 
1.Mf.20.285/2018/7. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét fellebbezett részben 
megváltoztatta, és az alperest sérelemdíj címén terhelő tőkemarasztalás összegét 4.000.000,- 
Ft-ra felemelte. A sérelemdíj iránti keresetet ezen felüli részében elutasította. A másodfokú 
ítéletben a Bíróság a felperes által a beavatkozónak – AEGON Magyarország Általános 
Biztosító Zrt.-nek – fizetendő elsőfokú perköltséget 127.000,- Ft-ra felemelte, továbbá 
kötelezte felperest, fizessen meg alperesnek – 15 napon belül – 225.000,- Ft, míg az alperesi 
beavatkozónak 38.100,- Ft másodfokú perköltséget. Ezen másodfokú ítélet ellen fellebbezésnek 
helye nincs. 
 
A Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága folyamatban lévő peres ügyeit az 3. 
sz. melléklet tartalmazza. A Városgondnokság azon ügyeit, melyben az intézmény 
alperesként szerepel, részletesen emelem ki az alábbiak szerint:   

• A Komlói Járásbíróság előtt G.M. felperes vagyoni kártérítés és járulékai megfizetése 
iránt indított pert, melynek pertárgy értéke 1.160.347,- Ft.  Az AEGON Magyarország 
Zrt., mint beavatkozó részt vesz az eljárásban. A Bíróság a kivitelezési jóváhagyási terv 
benyújtását kérte. A következő tárgyalást 2018. október 18. napjára tűzte ki. 
 

• A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt O.E. felperes munkáltató 
egészségsértése miatti kárfelelőssége iránt indított pert, melynek pertárgy értéke 
2.886.165,- Ft, és havi járadék megfizetése 29.705,- Ft. Az AEGON Magyarország Zrt., 
mint beavatkozó részt vesz az eljárásban. A következő tárgyalást 2018. szeptember 24. 
napjára tűzték ki, ahol sor kerül a munka alkalmassági vizsgálatot végző orvos 
meghallgatására. 
 

• A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt O.I. felperes munkaügyi pert indított 
többszöri írásbeli figyelmeztetései miatt megszűntetett közfoglalkoztatási jogviszonya 
miatt, melynek pertárgy értéke 176.731,- Ft. A felperes a bírósági kereset benyújtásával 



 

egy időben az Egyenlő Bánásmód Hatóság felé panaszt tett, mely eljárást a Hatóság a 
bírósági per befejezéséig felfüggesztett. Az első tárgyalás 2018. szeptember 6. napján 
volt, ahol a felperes meghallgatására került sor. Az eljárás a tanúk meghallgatásával 
folytatódik. 
 

A Baranya-Víz Zrt. folyamatban lévő peres ügyei: 
A BARANYA-VÍZ Zrt.-vel szemben a DRV Zrt. által indított per van folyamatban, a per tárgya 
víz átadás díjának meghatározása. A DRV felemelte keresetét, 20 M Ft a pertárgyérték. A per 
I. fokú eljárási szakban van még. 
 
 
IV.  A 113/2018. (VII.19.) sz. határozat módosítása – Szent Borbála Otthon Nonprofit Kft. 
A Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának épület energetikai korszerűsítése (Szent 
Borbála Otthon épület energetikai korszerűsítése Komlón TOP-3.2.1-15-BA1-2016-0001) 
tárgyú 113/2018. (VII.19.) sz. határozatban Szent Borbála Szociális Nonprofit Kft. néven került 
szerepeltetésre a felújításra kerülő,  Pécsi út 42. sz. alatt működő intézmény neve. Az intézmény 
neve helyesen „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Kft. Tekintettel arra, hogy e határozati 
kivonatot a Dél- Takarék Szövetkezet részére továbbítani kellett szükséges volt a határozat 
azonnali módosítása az intézmény helyes nevének megjelölésével.  
Fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testület, hogy utólagosan szíveskedjen jóváhagyni 
a 113/2018. (VII.19.) sz. határozat módosítását.  
 
 
V.  Az INNO RÉGIÓ Alapítvány szándéknyilatkozat iránti kérelme 
Az INNO RÉGIÓ Alapítvány pályázatot kíván benyújtani „Az INNO RÉGIÓ Alapítvány 
szolgáltatásainak fejlesztése és bővítése” címmel a GINOP-5.1.7-17 („Társadalmi célú 
vállalkozások ösztönzése”) c. konstrukció kiírására, amelynek kapcsán kérelmet nyújtott be az 
önkormányzat felé és kéri – támogatás esetén – a szándéknyilatkozat aláírását. 
Az alapítvány a már évek óta jól működő „Mobil Jogsegély” Programhoz is kapcsolódó 
szolgáltatások fejlesztését és bővítését, valamint komplex tanácsadási szolgáltatásokkal történő 
kiegészítését kívánja a pályázat keretein belül megvalósítani, emellett szakirányú végzettségű 
szakemberek foglakoztatását is vállalnák. 
A Komló városában jelenleg is működő „Mobil Jogsegély” Program fejlesztését, bővítését is a 
pályázat által nyújtott keretek között kívánják megvalósítani. 
Az INNO RÁGIÓ Alapítvány tevékenységét röviden bemutató dokumentum, illetve a 
szándéknyilatkozat 4. számú mellékletként kerül csatolásra. 
 
 
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 peres ügyekről szóló tájékoztatást, 



 

− a 113/2018. (VII.19.) sz. határozat módosítását – Szent Borbála Otthon Nonprofit Kft., 
− az INNO RÉGIÓ Alapítvány által kért szándéknyilatkozat aláírását, 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. szeptember 20.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

Komló, 2018. szeptember 30. 
 

Polics József 
polgármester 
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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. július havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2121 fő, aránya 
9,4%. 

  2018. május  2018. június  2018. július  

 
Komló város 

637 fő 7,0% 669 fő 7,4% 766 fő 8,5% 

Teljes illetékességi területünk 1914 fő 8,5% 1976 fő 8,8% 2121 fő 9,4% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 766 fő (+97) fő az előző hónaphoz képest), aránya 8,5% 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 209 fő (+30 fő az előző hónaphoz képest) 
• FHT: 152 fő (+10 fő az előző hónaphoz képest). 

 
Közfoglalkoztatás (Komló város)  

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

Nagy sikerrel vett rész Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága és a Komlói Tésztagyártó 
Szociális Szövetkezet a Budapesten megrendezésre került IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás 
és Vásáron. A Belügyminisztérium szakmai vezetői részéről elismerést váltott ki az elvégzett munka 
mind minőségében, mind szervezettségében. 

 

Munkaer őpiac 

2018.06.01. és 2018.08.31. között meghirdetésre került a Diákmunka program. A Foglalkoztatási 
Osztály megyei szinten a legmagasabb számban, összesen 356 fő foglalkoztatását támogatta. 

Változatlanul nagy az érdeklődés a vállalkozások részéről a GINOP 5.1.1., a GINOP 5.2.1 és a TOP 
5.1.1 programban  adható bér- és bérköltség támogatásokra. 

Beruházással és foglalkoztatással párosuló munkahelyteremtő pályázati lehetőség került 
meghirdetésre a közelmúltban, melyre az illetékességi területünkről 5 pályázó volt 23 fő 
foglalkoztatására 66 millió forint beruházási értékkel. 

 

 

Munkaer őpiaci képzés 

A Foglalkoztatási Osztály a regisztrált álláskeresők részére több mint 60 féle képzési lehetőséget tud 
ajánlani szeptember hónaptól kezdődően. 

Aktuális állásajánlataink: 

� TS-PLAST Kft. (Komló)   - hegesztő, lángvágó 

� Duftin Kft. (Komló)   - grafikai tervező 

� Agroterm Kft. (Magyarhertelend) - betanított állatgondozó 

� IWATECH Kft. (Pécs)   - betanított munkás 

� FH Logistics Kft. (Komló)  - tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 

� ILIME Kft. (Komló)   - betanított munkás és gépjárműszerelő 

� VITOÉP Kft. (Komló)   - építészmérnök 

� Schild Róbert (Mekényes)  - traktoros 

� Aiss Tech. Kft. (Zengővárkony)  - adatrögzítő, kódoló 

� PANTÁV Kft. (Vásárosdombó)  - segédmunkás 

� T.A.X. TEAM Kft. (Pécs)  - gépszerelő 

� ZSUZS-FA Kft. (Egyházaskozár) - betanított munkás 
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Változatlanul nagy a kereslet a hegesztő, lakatos, villanyszerelőket, ápoló/ápolónő szakmákban. 

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

 

Komló, 2018. szeptember 25. 

 

 

Tisztelettel:   

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 










