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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 

 
36/2018. (III.22.) A DPG 13 Kft. méltányossági kérelme 
A DPG 13 Kft. visszafizette a teljes támogatási összeget. 
 
117/2018. (VII.19.) Krisztina utcában lakótelek kialakítása 
A telekalakításhoz szükséges vázrajz elkészült. Az erdő kivonásához szükséges tervet 
megrendeltük, jelenleg ennek elkészültére várunk. 
 
118/2018. (VII.19.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos 
pályázat (TOP-3.2.1-16) előkészítése 
A pályázathoz szükséges előkészítő dokumentumok (projektterv, tanúsítványok) elkészültek, a 
szerződések aláírásra kerültek és a pályázatot benyújtottuk. A szerződött összegekből  bruttó 
400.000,-Ft a 2018. évi költségvetésben szereplő „Pályázati, előkészítési önerő és 
megelőlegezési keret” előirányzat terhére kifizetésre került, a fennmaradó bruttó 4.807.000,-Ft 
összeget pedig a 2019. évi költségvetésbe beterveztük.  Komló Város Önkormányzata és a 
Baranya Megyei Önkormányzat között a konzorciumi szerződés 2018. július 20. napján 
aláírásra került. A támogatási kérelmünket elfogadták, jelenleg a Támogatási Szerződés 
megkötése van folyamatban. 
 
124/2018.(VIII.29.) Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok 
bérbeadása IV. 
A határozat értelmében a szerződés-módosítások aláírásra kerültek. 
 
137/2018. (IX.27.) Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 
jóváhagyása 
A 2018. évi költségvetési rendeletmódosítás jóváhagyására előreláthatólag a 2019. évi 
költségvetési rendelet elfogadásával egy időben kerül sor. 
 
140/2018. (IX.27.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Komlói járásban” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása 
A határozat értelmében az előirányzatok átvezetése a költségvetési rendelet 2018. november 
29-i módosítása során megtörtént.  
 
143/2018. (IX.27.) Áramvételi helyek kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér) 
A szükséges forrás átcsoportosításra került és az áramvételi helyek kiépítése 2018. október 3-
án elkészültek. 
 
145/2018. (IX.27.) Eragny-sur-Oise-i kiküldetés 
A határozat alapján a jegyző az Eragny-sur-Oise-i  kiküldetéshez szükséges valuta kiutalásáról 
gondoskodott. 



 

 
148/2018. (X.9.) Komló Sport Kft. visszatérítendő támogatás iránti kérelme 
A visszatérítendő támogatást a Komló Sport Kft. határidőben visszafizette. 
 
150/2018. (XI.14.) Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme 
A kölcsön átutalása az önkormányzat részéről megtörtént. 
 
151/2018. (XI.14.) Szilvás, Alkotmány utcai rekortán borítású sportpálya vagyonkezelése 
A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése és a szerződés aláírása 
megtörtént. A városi oktatási intézmények pályahasználati igényének felmérése megtörtént és 
a vagyonkezelő részére átadásra került. A sportpálya használati szabály tervezetének 
elkészítése a vagyonkezelő részéről folyamatban van. A vagyonkezelő a kamerarendszer 
telepítését befejezte, ennek nettó 408.366,- Ft-os költségéről Komló Város Önkormányzatát 
tájékoztatta. A kamerarendszer telepítés költsége a vagyonkezelő részére végleges pénzügyi 
eszköz átadásával fog megtörténni Komló Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
elfogadását követően. 
 
153/2018. (XI.14.) A TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú Komló város területén lévő 
piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c. pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó fedezet 
biztosítása 
A projekt megvalósításához kapcsolódó többlet támogatási igény 2018. november 15-én 
benyújtásra került a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság felé. Az igény elbírálása jelenleg folyamatban van. A közbeszerzési 
eljárás során meghirdetésre került négy részajánlati körhöz kapcsolódó vállalkozási 
szerződések aláírása 2019. január 18-én megtörtént. A III. részajánlati kör megvalósítását 
fedező banki hitel felvétele folyamatban van. A 2019. évi költségvetési rendelet tervezet 
összeállítása során a  projekt módosult kiadási és bevételi előirányzatai átvezetésre kerültek.  
 
154/2018. (XI.14.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme 
A kölcsön átutalása az önkormányzat részéről megtörtént. 
 
155/2018. (XI.14.) Tehergépkocsi átadás GESZ-től Városgondnokság részére 
A tehergépkocsi átadása megtörtént 2018. november 15. fordulónappal.  
 
156/2018. (XI.14.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tevékenységi körének 
bővítése 
A szükséges közgyűlési döntést a szövetkezet meghozta, a változás bejelentése megtörtént. 
 
157/2018. (XI.14.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme 
A kölcsön átutalása az önkormányzat részéről megtörtént. 
 
158/2018. (XI.14.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása 
– településfejlesztési döntés 2. kiegészítése 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 23/2018. (III.7.), 116/2018. (VII.19.) 
valamint a 158/2018. (XI.14.) számú határozataiban döntött településrendezési eszközök 
módosításának tartalmáról. Ezt követően az előzetes tájékoztatási szakaszok (államigazgatási 
szervek tájékoztatása) és a partnerek tájékoztatása (lakossági fórum) történt, amelynek 
lezárultát követően kidolgoztattuk a módosítások véleményezési dokumentációját. A 
véleményezési anyag eljárási rend szerinti véleményeztetése jelenleg folyamatban (feltöltése 



 

február 6-án megtörtént). Az államigazgatási szerveknek 30 nap áll rendelkezésükre a válaszuk 
megadására, amely március 8-án jár le. 
 
160/2018. (XI.14.) Komlói zártkertek infrastrukturális fejlesztése projekthez önerő 
biztosítása 
A vadvédelmi kerítés létesítési helyszínének megtisztítására vonatkozó vállalkozási szerződés 
Komló Város Önkormányzat és Komló Város Önkormányzat Városgondnokság között bruttó 
200.000,- Ft összeggel folyamatban van.  
 
161/2018. (XI.14.) Többletforrás biztosítása az Ölelkezés emlékmű és a hozzá tartozó 
földterület megvásárlására 
A földterület az önkormányzat tulajdonába került. 
 
162/2018. (XI.14.) 54 MFt összegű fejlesztési célú hitel felvétele 
A kormányzati engedélyt megkaptuk, és a hitelkérelem benyújtásához szükséges 
dokumentumok összegyűjtése folyamatban van. 
 
163/2018. (XI.14.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII. 
A határozat alapján a támogatás összegeinek utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzésre 
került. 
 
165/2018. (XI.29.) Komlói Bányásznapok városközponti rendezvényeinek lebonyolítására 
kötendő megállapodás 
A vállalkozóval a szerződéskötés megtörtént 2019. február 8. napján. 
 
166/2018. (XI.29.) DDKK konzorciumi megállapodás (TOP-3.1.1-16 „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés”) 
A konzorciumi megállapodás aláírásra került a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-vel. 
Az ingatlan változásbejegyzése még nem történt meg. A konzorciumi partner- és az ezzel 
kapcsolatos változások bejelentése a támogató szervezet felé megtörtént.  
 
167/2018. (XI.29.) Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítása 
A DDKK Zrt-vel a közszolgáltatási szerződés módosítására sor került 2018. december 18-i 
dátummal. Az utazóközönség menetrend módosítással kapcsolatos tájékoztatása az 
önkormányzat és szolgáltató által előzetesen megtörtént. 
 
168/2018. (XI.29.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési 
támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosítása 
A képviselő-testület által 2019. január 1. napjától megállapított nyersanyagnorma összege 
átvezetésre került a Települési támogatásokról, valamint a Szociális és 
gyermekvédelmi  szolgáltatásokról szóló rendeletben. 
 
170/2018. (XI.29.) 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
A költségvetés II. fordulós előterjesztésében részletes tájékoztatást adunk az átmeneti 
gazdálkodásról. Az év végi zárást nagymértékben segítette a működési támogatásként kapott 
195 M Ft, melyet az év utolsó munkanapján le is folyósítottak. 
 



 

171/2018. (XI.29.) Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásairól szóló rendelet elfogadása, valamint döntés a pályázat kiírásáról 
A határozat értelmében a nem költségvetési szervek támogatására vonatkozó pályázati felhívás 
a Komlói Kirakat 2018. december 4-i számában megjelentetésre került, valamint Komló város 
honlapján is közzétételre került.    
 
173/2018. (XI.29.) 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázatról tájékoztató 
A határozat alapján a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások 
összesített adatai az önkormányzati hirdetőtáblán kifüggesztésre kerültek. A hallgatói 
támogatások utalása az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint megtörtént. 
 
174/2018. (XI.29.)  Mecsekfalu és Kisbattyán közterületjelleg meghatározása, 
közterület név változása 
Mecsekfalu és Kisbattyán átvezetése a mi rendszereinkben megtörtént, minden hivatalt, 
közszolgáltatót, pénzintézetet, és egyéb intézményt értesítettünk. Van, ahol csak az ügyfél 
bejelentésére fogják átírni a címet, mert nem központi rendszerben kezelik őket, hanem 
személyenként, azt nekik kell intézni. Mindenkit kiértesítettünk, akit lehetett, és mindenhol 
átírtuk a címet, ahol nekünk kellett. 
Lakcímkártyák kiküldése még folyamatban van, és utána fogjuk megkapni azokat (ha lesz 
ilyen), amit esetleg az ügyfél nem vett át, de ha rövid időn belül nem kapunk semmit, akkor 
biztosan mindenki átvette. 
 
177/2018. (XI.29.) „Szemünk fénye” program keretében önkormányzati intézményekbe 
beépített világítótestek megvétele 
A Caminus Zrt-vel az adásvételi szerződést megkötöttük, a vételár összege a 2019. évi 
költségvetés tervezetében szerepel. 
 
178/2018. (XI.29.)  Bajcsy-Zs. utca útburkolat felújításához többletforrás biztosítása a 
2019. évi költségvetés terhére 
A többletforrás biztosítása a költségvetési rendelet elfogadásával kerül végrehajtásra. A 
szerződés aláírása folyamatban van. 
 
179/2018. (XI.29.) „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” 
megnevezésű pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon 
elemzés készítéséhez többletforrás biztosítása a 2019-es költségvetés terhére 
A többletforrás biztosítása a költségvetési rendelet elfogadásával kerül végrehajtásra. 
 
180/2018. (XI.29.) Komlói autóbusz parkolóhelyek megtervezéséhez forrás biztosítása a 
2019. évi költségvetés terhére 
A költségvetési rendelet elfogadásával kerül végrehajtásra. A szerződéskötés megtörtént. 
 
181/2018. (XI.29.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IX. 
A határozat alapján a támogatási összeg utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzésre került. 
 
182/2018. (XI.29.) Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) 
című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétele 2 
Aláírásra került az adásvételi szerződés. Pályázati keretből kifizetésre került 5.999.800,- Ft, a 
fennmaradó összeg május 15-ig kifizetésre kerül. 

 



 

183/2018. (XI.29.) A Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás módosítása a 
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan 
A határozat értelmében a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás módosítása 
megtörtént, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.  
 
184/2018. (XI.29.) A Komló 2552 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
Jelenleg egyeztetés alatt áll az ingatlan használójával; az értékesítés egyelőre nem történt meg. 
 
185/2018. (XI.29.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele 
A 200 millió Ft összegű folyószámlahitelhez kapcsolódó valamennyi szerződés aláírásra 
került.  A hitelszerződés 2018. december 19-én közokiratba történő foglalása is megtörtént. A 
hitelkeret 2019. január 1-től a Komlói Fűtőerőmű Zrt. rendelkezésére áll. A határozatban 
foglaltak teljesültek.  
 
3/2019. (I.21.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása 
Az önkormányzat az új felügyelőbizottsági tagot megválasztotta. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
részéről a cégbíróság felé történő változás bejelentése megtörtént, átvezetése még folyamatban 
van. 
 
4/2019. (I.21.) IX. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi 
költségkerete 
A határozat értelmében 800.e.- Ft visszatérítendő működési célú pénzeszköz átadására került 
sor a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület részére a 2019. évi kolbásztöltő fesztivál 
megrendezéséhez. A határozattal jóváhagyott további költségek a 2019. évi költségvetés 
összeállítása során betervezésre kerültek. 
 
5/2019. (I.21.) Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelése 
A pályázat benyújtásra került a határozatnak megfelelően. Döntés március elejére várható. 
Jelenleg hiánypótlási szakaszban vagyunk, de erre vonatkozó felhívást nem kaptunk. 
 
 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2018. november 28-i ülésén megtárgyalta az étkezési normával kapcsolatos döntések 
meghozatalát, és a települési támogatásokat, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását. Zárt ülésen véleményezte a 2018. évi lakáscélú 
támogatási kérelmek elbírálását (IX.). 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2018. november 13-i rendkívüli ülésén megvitatta a Baranya – Víz Zrt. tagi kölcsön kérelmét, 
a Szilvás, Alkotmány utcai rekortán borítású sportpálya vagyonkezelését, az emléktáblák 
kihelyezését a Roma Holokauszt, és a Romagyilkosságok áldozatainak emlékére, valamint a 
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú, „A Komló város területén lévő piac és 
vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó fedezet biztosítását. 
Megtárgyalta a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelmét, a Komló - 



 

Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelmét, a tehergépkocsi átadását a GESZ-
től a Városgondnokság részére, illetve Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. 
számú módosítását – településfejlesztési döntés 2. kiegészítése, és a napelemes bérleti 
szerződések módosítását. 
 
2018. november 27-i ülésén állást foglalt a DDKK konzorciumi megállapodásról (TOP-3.1.1-
16 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”), az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról, a piac működéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról, a Mecsekfalu és Kisbattyán közterületjelleg 
meghatározásáról, közterület név változásáról, valamint a Bajcsy – Zs. utca útburkolat 
felújításához többletforrás biztosításáról a 2019. évi költségvetés terhére. Véleményezte a 
Komlói autóbusz parkolóhelyek megtervezéséhez szükséges forrás biztosítását a 2019. évi 
költségvetés terhére, és a „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” 
megnevezésű pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés 
készítéséhez szükséges többletforrás biztosítását a 2019. évi költségvetés terhére. Végül zárt 
ülésén megtárgyalta a „Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén” (TOP-2.1.1-16) 
című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvételét 2.,  a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő 
megállapodás módosítását a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „ Komlói buszpályaudvar és 
környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan, illetve a Komló 2552 
hrsz.-ú ingatlan értékesítését. 
 
2019. január 21-i - a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal, valamint a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott - rendkívüli ülésén megvitatta az Uszodáért 
Alapítvány kuratóriumi tagjainak választását és alapító okiratának módosítását, a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztását, és a Kossuth akna 0308 / 8-10 
hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos határidő módosítását.  
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2018. november 27.-i ülésén megvitatta a Komlói Bányásznapok 2018. évi rendezvényeiről 
szóló beszámolót, a Komlói Bányásznapok városközponti rendezvényeinek lebonyolítására 
kötendő megállapodást, a „Jó szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló Város 
honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötését a HegyhátMédia Kft-vel. 
Véleményezte Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól 
szóló rendelet elfogadását, valamint a pályázat kiírásáról szóló döntést, illetve a 2019. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatót, és a 
Sportrendelet elfogadását. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2018. november 27-i ülésén véleményezte az étkezési normával kapcsolatos döntések 
meghozatalát, és a települési támogatásokat, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, a „Szemünk fénye” program keretében 
önkormányzati intézményekbe beépített világítótestek megvételét, a „Jó szerencsét” kiadvány 
kiadásáról, valamint Komló Város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás 
megkötését a HegyhátMédia Kft-vel, illetve Komló Város Önkormányzat államháztartáson 
kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet elfogadását, valamint a pályázat kiírásáról szóló 
döntést. Megvitatta a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatót, a Komlói autóbusz parkolóhelyek megtervezéséhez 
szükséges forrás biztosítását a 2019. évi költségvetés terhére, a „Komlói buszpályaudvar és 
környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítéséhez szükséges többletforrás 



 

biztosítását a 2019. évi költségvetés terhére, és a Bajcsy – Zs. utca útburkolat felújításához 
szükséges többletforrás biztosítását a 2019. évi költségvetés terhére. Végül állást foglalt a helyi 
adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a 2018. évi belső ellenőrzési terv 
módosításáról II., illetve a Belső ellenőrzési terv 2019. évről és a 2019 – 2020. évi stratégiai 
tervről, és a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról. Zárt ülésén megtárgyalta a 
„Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén” (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz 
kapcsolódó ingatlan adásvételét 2., a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás 
módosítását a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „ Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan, valamint a Komló 2552 hrsz.-ú 
ingatlan értékesítését, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételét. 
 
2019. január 21-i - a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal, valamint a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottsággal együttesen tartott - rendkívüli ülésén megvitatta az Uszodáért 
Alapítvány kuratóriumi tagjainak választását és alapító okiratának módosítását, a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztását, a Közszolgálati tisztviselők 
illetményalap emelését, valamint az „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat 
megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása tárgyú 34/2018. (III.7.) sz. határozat 
módosítását, és a IX. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi 
költségkeretét. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2018. november 28-i ülésén megtárgyalta a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási 
javaslatot, a DDKK konzorciumi megállapodást (TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés”), az étkezési normákkal kapcsolatos döntések meghozatalát, és a 
települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítását, a Sportrendelet elfogadását, illetve a Komló Város Önkormányzat 
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet elfogadását, valamint döntést a 
pályázat kiírásáról. Véleményezte a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a 
Mecsekfalu és Kisbattyán közterületjelleg meghatározását, közterület név változását, és a piac 
működéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását. Zárt ülésén állást foglalt a 2019. évi I. 
félévi kitűntetési javaslatokkal kapcsolatban, a követelés elengedéséről, a Komló 2552 hrsz.-ú 
ingatlan értékesítéséről, és a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás módosításáról 
a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan, valamint a Barnamezős terület 
rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan 
adásvételéről 2.  
 
2019. január 21- i - a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal, valamint a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott - rendkívüli ülésén megvitatta az Uszodáért 
Alapítvány kuratóriumi tagjainak választását és alapító okiratának módosítását, és a 
Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelését. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2018. november 28-i ülésén 

−  döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 



 

o K.Jné (Komló, Pécsi út 42/B. sz. alatti lakos) részére Komló, Kazinczy u. 14. 
1/7. szám alatti, 1 szoba félkomfortos lakás  

o V.M. (Komló, Vörösmarty utca 20. sz. alatti lakos) részére Komló, Kazinczy 
u. 4. 1/4. szám alatti, 2 szoba komfortos lakás 

o S.L. (Komló, Vörösmarty utca 22. fsz.3. sz. alatti lakos) részére Komló, 
Kazinczy u. 1/D. 1/2. szám alatti, 1 szoba összkomfortos lakás 

o K.J. (Komló, Iskola utca 20. sz. alatti lakos) részére Komló, Kazinczy u. 1/D. 
fsz. 3. szám alatti, 1 szoba összkomfortos lakás 

 
−  döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról: 

o O.Sné - Komló, Kazinczy u. 6. 2/4. szám alatti lakos  
 
 
2019. január 21-i rendkívüli ülésén 

−   felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 
o H.T. – Komló, Kazinczy F.u.14. 1/4. 
o N.B. – Komló, Arany J. u. 12. fsz.3. 
o O-B. B. – Komló, Kazinczy F.u. 9. 3/4.  
o T.né P.A. – Komló, Kazinczy F.u. 1/B 2/2. szám alatti lakosok 

 
−  döntött az alábbi önkormányzati lakás határozott idejű bérbeadásáról: 

o P.Ané – Komló, Pécsi út 38. 1/3.szám alatti lakos 
 

−  döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról: 
o K.Kné – Komló, Béketelep I.sor 4/2.szám alatti lakos  

 
 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2018. november 13-i rendkívüli ülésén  

−  megtárgyalta a mánfai 0339/2, 0340/1 és 0343 hrsz-ú ingatlanokból álló terület 
bérbeadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a mánfai 0339/2, 0340/1 és 0343 hrsz-ú ingatlanokból álló 5 ha 1425 m2 

nagyságú terület tekintetében új induló bérleti díjat nem állapított meg, az ingatlant nem 
hirdette meg ismételten, ugyanakkor a bérbeadási szándékot továbbra is fenntartja. 
 
A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a városi honlapon a bérbeadásra 
kijelölt terület folyamatos szerepeltetéséről, és amennyiben konkrét érdeklődő 
jelentkezik, úgy kérte, hogy haladéktalanul kerüljön vissza az ingatlan ármegállapításra 
a bizottság elé. 

 
 

−  megtárgyalta a III. akna 3.sz. alatti 0333/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a III. akna 3.sz. alatti 0333/2 hrsz-ú, 379 m2 nagyságú „lakóház és udvar” 
megnevezésű ingatlant versenytárgyalás útján kívánta értékesíteni. 
Az ingatlan kikiáltási árát 1.000.000,- Ft-ban (áfa mentes) határozta meg. A bizottság 
az 5/2017. (V.23.) sz. határozatában az értékesítésre meghatározott feltételek 
változatlan tartalommal érvényben maradnak.  



 

 
A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a versenytárgyalás kiírásáról, majd 
az adásvételi szerződés elkészíttetése és a vételár befizettetése iránt, illetve 
felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
2018. november 27-i zárt ülésén  

−  megtárgyalta a Komlói 2552 hrsz.-ú ingatlan értékesítése E.R. részére című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az egyedi helyzetre tekintettel nem élt az átruházott határkörébe sorolt 
értékesítésről való döntés jogával, ezzel kapcsolatban az alábbi javaslatot tette a 
képviselő-testületnek: a bizottság a „Komló 2552 hrsz.-ú ingatlan értékesítése” című 
képviselő – testületi előterjesztés határozati javaslatban leírtakkal egyetértett, és az 
önkormányzati tulajdonú 2552 hrsz.-ú 4614 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan vételár ára 66 Ft/m2(áfa mentes) összeget javasolta. 
 

−  megtárgyalta az Autóbusz pályaudvar büfé bérbeadása című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A komlói 531/2 hrsz.-ú Autóbusz pályaudvaron lévő 57,7 m2nagyságú épületet 
liciteljárás mellőzésével G.M.M. részére bérbe adta, 486 Ft / m2 + Áfa / hó 
kedvezményes bérleti díjért. A bérleti szerződés buszpályaudvar felújításának 
megkezdésekor 30 napos felmondási határidővel megszüntethető. A kedvezményes 
bérleti díj 2018. december 5-től a beruházás megkezdéséig, de legkésőbb 2020. 
december 31.-ig szól. A bérleti jogviszony időtartama alatt bérlő köteles fizetni a 
közüzemi díjakat, és a szemétszállítási díjat. A határozat végrehajtásának a feltétele, 
hogy a képviselő – testület jóváhagyta a kártalanítási megállapodás 2018. november 7-
én kelt módosítását. 
A képviselő – testület utasította Komló Város Önkormányzat Városgondnokságát, hogy 
jelen határozat alapján G.M.M.- val az 531/2 hrsz.-ú Autóbusz pályaudvaron lévő 57,7 
m2  nagyságú büfé vonatkozásában bérleti szerződést kössön, és a bérleti szerződésben 
a bérleti díjat jelen határozatnak megfelelően állapította meg, és rögzítette azzal, hogy 
a bérleti jogviszony elővásárlási jogot nem keletkeztet. 
 

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2018. november 27-i ülésén 

−  megtárgyalta a „Komló Városi Óvoda pedagógiai programjának elfogadása” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság Komló Városi Óvoda pedagógiai programját az előterjesztés 1.sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 
2019. január 28-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a 2018 / 2019-es nevelési év nyári nyitvatartási idejének megállapítását, 
valamint a 2019 / 2020-as nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának megállapítását, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1) A bizottság Komló Városi Óvoda éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint 

határozta meg: 



 

Óvoda neve Zárás időpontja Nyitás időpontja 

Komló Városi Óvoda 2019.07.01. - 2019.07.26. 2019.07.29. 

Hunyadi Utcai Tagóvoda 2019.06.24. - 2019.07.26. 2019.07.29. 

Mecsekjánosi Tagóvoda 2019.07.08. - 2019.08.16. 2019.08.21. 

Szilvási Tagóvoda 2019.07.29. - 2019.08.23. 2019.08.26. 

Gesztenyési Tagóvoda 2019.07.01. - 2019.08.10. 2019.08.12. 

Kökönyösi Tagóvoda 2019.06.24. - 2019.07.19. 2019.07.22. 

Körtvélyesi Tagóvoda 2019.07.22. - 2019.08.16. 2019.08.21. 

 
 

2) A bizottság a 2019/2020-as nevelési év óvodai beiratkozás időpontját az alábbiak 
szerint határozta meg: 
2019. április 23. 7:00 – 17:00 óra között 
2019. április 24. 7:00 – 16:00 óra között 
 

3) A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy az óvodai beíratásról szóló hirdetmény helyben 
szokásos módon történő megjelentetéséről 2019. március 23. napjáig gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta „A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák 

felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság egyetértett a Baranya Megyei Kormányhivatal által megküldött, kötelező 
felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák 2019/2020-as tanévre – a korábbi 
tanévekhez hasonlóan, változatlan tartalommal – meghatározott felvételi körzeteivel, 
valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteivel. 
A bizottság felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a Baranya Megyei 
Kormányhivatalt 2019. február 15. napjáig tájékoztassa. 
 
 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság: 
2018. november 27-i ülésén 

−  megtárgyalta a „Követelés elengedése” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság egyetértett az 1.sz. mellékletben szereplő 6 db mindösszesen: 1.104.392,- 
Ft összértékű behajthatatlan követelés elengedéséről, és utasította a jegyzőt, hogy az 
önkormányzat számviteli nyilvántartásaiból – a soron következő mérlegjelentéssel 
egyidejűleg – az elengedett tételeket törölje. 
A bizottság a GESZ intézménynél intézményvezetői határkörben elengedett 
követeléseket megismerte, és azzal egyetértett, tudomásul vette. 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2018. november 23-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 azonosítószámú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházást /Máza/” és az alábbi határozatot hozta: 
 



 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140, Bátaszék, 
Bonyhádi u. 28.) 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 azonosítószámú „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó toborzási 
feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Pilotinvest Kft. 7629 Pécs, Bocskai u. 5. 8/25. hirdette ki 
az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  megtárgyalta a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős 
területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekthez tartozó Műszaki ellenőr 
kiválasztás eredményhirdetése” tárgyú előterjesztést, és alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló BECKRA-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 
Társaságot (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést bruttó 2 500 000,- Ft összeggel kösse meg. 

 
2018. november 28-i ülésén 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 
a Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése 
/Magyarszék/ tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 Komló Város Önkormányzata 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. 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. 

 
−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 azonosítószámú „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás /Magyaregregy/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 



 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Ép-Tető Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59. 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 azonosítószámú „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás /Magyarhertelend/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Gazda-Sped Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7394 
Magyarhertelend, Külterület 5. hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
2018. december 1-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, A Komló város 
területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója elnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
„Komlói piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás bontási 
jegyzőkönyvét, az eljárás lezárásra vonatkozó összegzés tervezetét, valamint az eljárást 
lezáró döntését meghozta. Mindezek értelmében a következő határozatot hozta: 

 
1. A bizottság a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körében lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Landan Invest 
Ingatlanhasznosító Kft. (1089 Budapest, Kőris utca 29. fsz.1.) ajánlattevőt hirdette ki az 
eljárás 1. részajánlati körének nyerteseként.  
 

2. A bizottság a közbeszerzési eljárás 2. részajánlati körében lefolytatott eljárást 
eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Benkala Gyártó, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C ép. fszt.1.) 
ajánlattevőt hirdette ki az eljárás 2. részajánlati körének nyerteseként.  

 
3. A bizottság a közbeszerzési eljárás 3. részajánlati körében lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Benkala Gyártó, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C ép. fszt.1.) 
ajánlattevőt hirdette ki az eljárás 3. részajánlati körének nyerteseként.  
 

4. A bizottság a közbeszerzési eljárás 4. részajánlati körében lefolytatott eljárást 
eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Wolfbau Team 
Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) ajánlattevőt hirdette 
ki az eljárás 4. részajánlati körének nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 
keresztül a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a Kbt. 113.§ 9. bekezdésének 
figyelembevételével a nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződéseket megkösse, 
az alábbiak szerint: 
1. részajánlati kör esetében nettó 239.445.508.-Ft + Áfa összeggel, 



 

2. részajánlati kör esetében nettó 187.507.941.-Ft + Áfa összeggel, 
3. részajánlati kör esetében nettó 29.077.207.-Ft + Áfa összeggel, 
4. részajánlati kör esetében nettó 39.370.076.-Ft + Áfa összeggel. 

 
2018. december 6-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a 7300 Komló, Berek utca 10/A. 4. 3. szám, 3584/15/A/46 hrsz. alatti, 
44,19 m² alapterületű, egy szobás, összkomfortos önkormányzati lakás szakember 
letelepítése jogcímen történő bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
A bizottság egyetértett S. S. magyaregregyi alatti lakos részére szakember letelepítése 
jogcímén a 7300 Komló, Berek utca 10/A. 4. 3. szám, 3584/15/A/46 hrsz. alatti, 44,19 
m² alapterületű, egy szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott időre – 
a Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóságánál létesített foglalkoztatási 
jogviszonyának fennállásáig - történő bérbeadásával. A lakásba egyedül költözik. 

 
−  megtárgyalta a „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” 

megnevezésű projekthez tartozó megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon 
elemzés elkészítése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló PROTASK Kft.(7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 4/1.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 

−  megtárgyalta a „Komlói autóbusz parkolóhelyek tervezőjének kiválasztására irányuló 
beszerzési eljárás eredmény hirdetése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 1.350.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

 
−  megtárgyalta, és jóváhagyta Komló Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 

tervének 4. számú módosítását a melléklet szerinti formában: 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a módosított közbeszerzési terv Komló Város 
Önkormányzat hivatalos honlapjára feltöltésre kerüljön. 

 
−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 azonosítószámú „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás /Oroszló/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 



 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Maszek Ép-Ker Kft. 7370 Sásd, Attila u. 16. hirdette ki az 
eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
−  megtárgyalta megbízási szerződés keretében a TOP-2.1.1-16- BA1-2017-00003 

azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű 
projekthez tartozó a projekt infrastrukturális, beruházási fejlesztéseit kiegészítő „soft” 
programok megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.)  
2. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L utca 21.)  
3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.)  
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
2018. december 11-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése 
/Magyarszék/ 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” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése 
/Társulás/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. 

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

a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése /Társulás/ 
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyta: 
 
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. 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. december 18-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-H-036-2 azonosító számú "„Itt minden adott lesz" és 
„Értékeink a jövőnk". Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása" megnevezésű pályázat 
benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum elkészítéséhez kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1.  Bőhl Attila EV. (7632 Pécs, Eszék utca 35., e-mail: bohl.attila@gmail.com)  
2.  Kristófné Wirth Anita EV. (7673 Kővágószőlős, Rákóczi utca 76, e-mail:  
     kristofne.wirthanita@gmail.com)  
3. Frank Veronika EV. (7300 Komló, Körtvélyes utca 25, e-mail:   
    frankveronikaev@gmail.com)  

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

 
−  megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-H-036-1 azonosító számú ’’„Miénk itt a tér” – A 

Közösségfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva nyílt közösségi tér 
kialakítása’’ megnevezésű pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum 
elkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1.  Bőhl Attila EV. (7632 Pécs, Eszék utca 35., e-mail: bohl.attila@gmail.com)  
2.  Kristófné Wirth Anita EV (7673 Kővágószőlős Rákóczi utca 76, e-mail:  
     kristofne.wirthanita@gmail.com)  
3. Frank Veronika EV (7300 Komló, Körtvélyes utca 25, e-mail:  
    frankveronikaev@gmail.com)  
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta az 1255-9/2018/HERMAN számú „zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 
támogatása” tárgyú projekt vadvédelmi kerítésépítés munkálatát elvégző vállalkozó 
kiválasztás beszerzési eljárás eredményhirdetését – 167/2018.(XI.12) JÜKB sz. 
határozat – visszavonta. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás eredményhirdetésének 
visszavonásáról tájékoztassa az eljárásban nyertes ajánlattevőként kihirdetett Gáz-ėr 
Kft-t. 

 
−  megtárgyalta a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős 

területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekthez tartozó nyilvánosság 
biztosítása eredményhirdetése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 



 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft-t (7300 
Komló, Kossuth L utca 21.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést bruttó 177 800,- Ft összeggel kösse meg. 

 
−  megtárgyalta a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős 

területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekthez tartozó infrastrukturális, 
beruházási fejlesztéseit kiegészítő „soft” programok megvalósítása” 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft-t (7300 
Komló, Kossuth L utca 21.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést bruttó 1 000 125,- Ft összeggel kösse meg. 

 
−  megtárgyalta a „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón megnevezésű (TOP-

2.1.1-15-BA1-2016-00001) projekthez kapcsolódó kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás elindítása" tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról - a 
felhívásnak a miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes 
államtitkárság közbeszerzési felügyeleti főosztálya általi ellenőrzését és jóváhagyását 
követően - haladéktalanul gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta az EBR 406369 azonosító számú „Pályázat önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására" megnevezésű projekthez tartozó kivitelező 
kiválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor 
Dénes u. 2. Infopark D. épület) hirdette ki a Komló, Templom tér, és a Komló, Bajcsy 
- Zsilinszky utca útfelújítása esetében is az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést az 1. rész esetében nettó 15.116.283,- Ft+ÁFA 
összeggel, a 2. rész esetében nettó 16.208.553,-Ft+AFA összeggel kösse meg. 
 
 

2018. december 21- i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, „Humán szolgáltatások 

fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése 
/Társulás/ 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. 

 
2019. január 9- i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-H-036-2 azonosító számú ’’„Itt minden adott lesz” és 
„Értékeink a jövőnk”. Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása’’ megnevezésű pályázat 
benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére vonatkozó beszerzési 
eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Frank Veronikát (7300 Komló, Körtvélyes u. 25.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 127 000,- Ft összeggel kösse meg. 

 
−  megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-H-036-1 azonosító számú ’’„Miénk itt a tér” – A 

Közösségfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva nyílt közösségi tér 
kialakítása’’ megnevezésű pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum 
elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Frank Veronikát (7300 Komló, Körtvélyes u. 25.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 190 500,- Ft összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta a megbízási szerződés keretében TOP-2.1.1-16- BA1-2017-00003 
azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű 
projekthez tartozó rehabilitációs szakmérnök kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi 
felhívást, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1.Dr. Laki Tamás ev. (7635 Pécs, Erdész u. 81.)  
2.GAMATERV mérnökiroda Bt. (7140 Bátaszék, Flórián utca 2/C.)  
3.Németh Ágota ev. (7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 43.)  
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta a megbízási szerződés keretében TOP-3.1.1-16- BA1-2017-00011 

azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” 
megnevezésű projekthez tartozó rehabilitációs szakmérnök kiválasztásához kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1.Dr. Laki Tamás ev. ( 7635 Pécs, Erdész u. 81.)  
2.GAMATERV mérnökiroda Bt. (7140 Bátaszék, Flórián utca 2/C.)  



 

3.Németh Ágota ev. (7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 43.)  
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta az EBR 406369 azonosító számú „Pályázat önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez tartozó műszaki ellenőr 
kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1. Aqua-Via Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.)  
2. Mecsek Mérnökiroda Kft. (7623 Pécs, Szilágyi Dezső u. 21.)  
3. MÉLYÉPINVEST Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.)  
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
2019. január 23- i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a támogatási szerződés keretében a TOP-2.1.1-16-BA1-2017- 00003 
azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű 
projekthez tartozó közbeszerzési szakértő kiválasztása” tárgyú ajánlattételi felhívást, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1. dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Teréz utca 11-13.)  
2. Szabó-Gothard Máté (7633 Pécs, Építők útja 11/b.)  
3. Mihalovics Gábor ev. (7636 Pécs, Neumann u. 20.)  
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta a „TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős 

területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekthez tartozó rehabilitációs 
szakmérnök kiválasztása-eredményhirdetés” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló RAMPA Mester Bt. (7635 Pécs, Erdész u. 81.) hirdette ki 
az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó=bruttó 615.000,-Ft összeggel kösse meg. 

 
−  megtárgyalta a „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” 

megnevezésű projekthez tartozó megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon 
elemzés elkészítése beszerzési eljárás visszavonása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a 145/2018. (X.24.) JÜKB számú határozatát és a 179/2018. (IX. 29.) JÜKB 
számú határozatát visszavonta. 



 

 
−  megtárgyalta a „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” 

megnevezésű projekthez tartozó rehabilitációs szakmérnök kiválasztása-
eredményhirdetés” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló RAMPA Mester Bt. (7635 Pécs, Erdész u. 81.) hirdette ki 
az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó=bruttó 480.000,-Ft összeggel kösse meg. 

 
−  megtárgyalta az EBR 406369 azonosító számú „Pályázat önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez tartozó műszaki ellenőr 
kiválasztása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mélyépinvest Mérnöki és Fővállalkozói Bt. (7673 Cserkút, 
Rákóczi u. 20.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 562.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 

 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázathoz kapcsolódó rendezvények 

tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló bizottság 
javaslata alapján a FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaságot, (7621 Pécs Mária Utca 8., I. em. 3. a.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A 
bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
2019. január 30- i rendkívüli ülésén  

−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése 
a Komlói járásban című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Hosszúhetény/” 
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre: 
1. F.Á.V. Kft. 7694 Hosszúhetény, Fő u.61. 
2. GÖTZ ÉS TÁRSAI KFT. 7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 36. 
3. Bacskay Építőház Kft. 7694 Hosszúhetény, Fő u. 109. 
4. Hárságyi Roland e.v. 7349 Szászvár, Diófa u.4. 
5. KAPÉV Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7635 Pécs, Bálicsi út 64. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
 
 



 

2019. február 1- i rendkívüli ülésén  
−  megtárgyalta megbízási szerződés keretében a TOP-2.1.1-16- BA1-2017-00003 

azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű 
projekthez tartozó szakmérnök (statikus) kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi 
felhívást, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1.Építész Kétszög Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 20.) iroda@epiteszhetszog.hu  
2.SZTI-BAU Kft. (7632 Pécs, Melinda u. 37.) sztibau@gmail.com  
3.U-Projekt Bt. (7624 Pécs, Napvirág u. 2.) up@uprojekt.t-online.hu  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

−  megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE1013 elnevezésű projekt komlói 
beruházásához személyfelvonó lift beszerzését és kiépítését elvégző vállalkozó 
kiválasztásához kapcsolódó 1. sz. melléklet szerint ajánlattételi felhívást, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1. Liftgenerál Kft. (8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.) e-mail: liftgen@t-online.hu 
2. Keller Hidrolift Kft. (1032 Budapest, Kiscelli u. 4.) e-mail: kellerandras@invitel.hu 
3. Mesterlift Kft. (7630 Pécs, Basamalom út 6.) e-mail: mesterlift@t-online.hu  
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta a „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002” azonosítószámú projekt Komló, 

Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése kapcsán felmerült kis 
értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó eljárás megindítását, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:  
1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út. 1.) e-mail: info@tfcenter.hu  
2. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) e-mail: petre.g@komloikorhaz.hu 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc u. 10.) e-mail: 
forpinter@digitalplus.hu  
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
 

IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2018. november 14-én tartott ülésén megtárgyalták a Kultúrház fűtés karbantartása tárgyú 
napirendet, és a következő határozatot hozták: a 2018. évi költségvetésből 400.000,- Ft összeget 
jóváhagytak a fűtésrendszer karbantartására. A részönkormányzat felkérte a részönkormányzat 



 

vezetőjét, hogy az árajánlat beszerzését követően a karbantartást rendelje meg, valamint a 
döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
Ezt követően a részönkormányzat Közmeghallgatást tartott, melyen a vezető köszöntötte a 
jelenlévőket, és megköszönte a részönkormányzat tagjainak éves munkáját, ezután a 2018. évi 
pénzügyi helyzetről tartott tájékoztatást, mire mennyi forrást költöttek el.  A polgármester úr 
köszöntőjére, és beszédére került sor, majd a jelenlévők tehették fel kérdéseiket, jelezhették 
észrevételeiket. 
 
2019.január 21-én tartott ülésén megtárgyalta a IX. Komlói Kolbásztöltő fesztiválon való 
részvételt, és az alábbi határozatot hozta: 
A településrészi önkormányzat a 2019. évi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon való részvétel 
díjára 20.000,- Ft összeget biztosít. Felkérte a vezetőt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát 
tájékoztassa. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2018. november 15–én tartott ülésén megtárgyalták a Kultúrház karbantartásával kapcsolatos 
döntéseket, és az alábbi határozatot hozták: a 2018. évi költségvetésből 200.000,- Ft összeget 
jóváhagytak a Kultúrház hátsó falának karbantartási munkálataira. A részönkormányzat 
felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy az árajánlat alapján a karbantartást rendelje meg, 
és a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2018. november 20-án megvitatták a Buszmegálló felújítását, és a következő határozatot 
hozták: a részönkormányzat 400.000,- Ft felújítás célú pénzeszközt átadott Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága részére a településrész buszmegállójának felújítására, 
valamint felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a Városgondnoksággal kössön 
megállapodást a pénzeszköz átadásáról, és a döntésről tájékoztassa a Pénzügyi Irodát. 
 
2018. december 7–én megvitatták a Kisbattyáni részönkormányzattól kért kölcsönt, melyből a 
betlehemes díszletet javították meg. A kölcsön összege 15.000,- Ft. 
 
2018. december 13 – án megtárgyalták a Betlehemes felállítását a Tószínpadnál, valamint a 
hozzá tartozó bábok javítását. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
2018. november 21–én megtárgyalták a Karácsonyi Ünnepséget, melynek keretein belül a már 
megszokott rajzversenyt kiírták, a műsort, a díszítést, a kínálni valókat megszervezték. 
 
2018. december 3–án megtárgyalták a Karácsonyi Ünnepség megrendezésével kapcsolatos 
részleteket, teendőket és az alábbi határozatot hozták: az esemény megrendezésére további 
100.000,- Ft-ot különítettek el. 
 
2018. december 10–én beszámoltak a Karácsonyi Ünnepségről. 

 
Zobákpuszta - Gesztenyés Településrészi Önkormányzat 
2018. november 15-én tartott ülésén Közmeghallgatást tartott, melyen a vezető köszöntötte a 
jelenlévőket, ezt követően tehették fel kérdéseiket, jelezhették észrevételeiket a településrész 
lakosai. 
 



 

2018. december 12-én megtárgyalták a részönkormányzat 2018. évi költségvetését, miszerint 
a még rendelkezésre álló összeg 624.931,- Ft, amit a 2019. évre visznek át, melynek a 
felhasználásáról a későbbiekben döntenek. 
 
 

V. 
Egyebek 

 
 
I. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
II.  Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Az előterjesztés 1. sz. mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2018. november 29-i ülésének jegyzőkönyve.  
 
III. Tájékoztató a peres ügyekről 
 
Komló Város Önkormányzat ellen indított folyamatban lévő peres ügy nincs. 
 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. folyamatban lévő peres ügyei: 

• M. F. felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához a Pécsi Törvényszék 
1.MF.20.285/2018/7. számú ítélete ellen, mely eljárás a Kúria, mint felülvizsgálati 
bíróság előtt Mfv.I.10.540/2018. szám alatt van folyamatban. 

 
A Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága folyamatban lévő peres ügyeit a 3. számú 
melléklet tartalmazza. A Városgondnokság azon ügyeit, melyben az intézmény alperesként 
szerepel, részletesen emelem ki az alábbiak szerint:  

• A Komlói Járásbíróság előtt G.M. felperes által vagyoni kártérítés és, járulékai 
megfizetése iránt indított pert, lépcsőn leesett. Pertárgy értéke: 1.160.347,- Ft 

• O.E. felperes munkáltató egészségsértése miatti kárfelelősség megállapítása iránt 
indított pert a Munkaügyi Bíróság előtt. Első fokon a felperes pernyertességét állapította 
meg a Bíróság, fellebbezésünket benyújtottunk. A pertárgy értéke: 2.886.165,- Ft, és 
havi járadék megfizetése 29.705,- Ft. 

• O.I. felperes munkaügyi pert indított többszöri írásbeli figyelmeztetése miatt 
megszűntetett közfoglalkoztatási jogviszonya miatt. Első fokon a felperes 
pernyertességét állapította meg a Munkaügyi Bíróság, fellebbezésünket benyújtottuk. A 
pertárgy értéke: 176.731,- Ft. 

 
 
A BARANYA - VÍZ Zrt. – nek jelenleg egy folyamatban lévő peres ügye van a DRV Zrt-vel. 
A per tárgya jogalap nélküli gazdagodás. A per tárgyértéke 18.350.000,- Ft. Elsőfokú ítélet 
született, mely marasztalta a Baranya – víz Zrt.-t. Az ítélet nem jogerős. Fellebbezés lehetőségét 
megfontoljuk. 
 
IV. Beszámoló a pályázatokról  
Az előterjesztés 4. sz. mellékleteként került csatolásra a pályázatokról szóló beszámoló. 
 



 

V. Beszámoló a közszolgálati ellenőrzésről 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal, a 
közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről 
szóló 1421/2018.(IX.7.) Kormányhatározat alapján, ellenőrzést végzett 2018. szeptember 26. 
és november 15. napja között. 
Ennek keretében az alábbiakat vizsgálták: 

a) a személyi illetmény megállapításának gyakorlatát, 
b) a köztisztviselők képzésének – tanulmányi szerződés keretében történő – támogatási 

gyakorlatát. 
 
A Hivatal foglalkoztatásában álló összes személy anyagát, valamint 131 munkáltatói 
intézkedést vizsgáltak részletesen. 
Néhány kisebb súlyú megállapítást tettek, de alapvetően rendben találták a személyzeti 
munkával kapcsolatos ügymenetet. A felvetett problémákat orvosoltuk, ezért intézkedési terv 
készítése nem szükséges. 
Az ellenőrzési jelentés teljes terjedelmében megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 106. 
irodájában ügyfélfogadási időben Papp Viktória személyügyi referensnél. 

 
VI. Közmeghallgatás 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 27.§-a alapján Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az éves közmeghallgatását 2019. február 28.-án 
(csütörtök) 17.00 órakor tartja. A közmeghallgatás lakosság körében történő meghirdetéséről, 
valamint az önkormányzati intézmények és cégek vezetőinek tájékoztatásáról az előző évekhez 
hasonlóan, a helyben szokásos módon gondoskodom. 
 
VII. Tájékoztató a megválasztható képviselő-testületi tagok számáról 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (1) 
bekezdése szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi 
szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros 
lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti 
Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási 
iroda vezetőjével. 
A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján 
az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület 
megválasztandó tagjainak számát. 
 
A Nemzeti Választási Iroda által 2019. január 30. napján megküldött adatszolgáltatás szerint 
Komló város lakossága 2019. január 1-jén 24.697 fő volt. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
(Övjt.) 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi 
kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben - egyéni választókerületben és 
kompenzációs listán - jutnak mandátumhoz.  
Az Övjt. 5. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az egyéni választókerületek és a kompenzációs 
listás mandátumok száma 25 000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás 
mandátum.  
 



 

Mindezekre tekintettel a Komlói Helyi Választási Iroda vezetője - a 2019. február 15. napján 
hozott határozatában - Komló városában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2019. évi választásán a megszerezhető mandátumok számát 8 egyéni választókerületi és 3 
kompenzációs listás mandátumban állapította meg. 
A Ve. 306/C. § alapján a helyi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásának évében legkésőbb március 31-ig módosítja a választókerületi 
beosztást, ha megváltozik az egyéni választókerületek száma. A döntéshozatalt megelőzően a 
határozatot a helyi választási bizottság véleményezi.  
A Komlói Helyi Választási Iroda vezetőjének az egyéni választókerületek és szavazókörök 
megállapításával kapcsolatos döntéséről tájékoztatni fogom a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
VIII. Tájékoztató a rend őrkapitány személyében bekövetkező változásról 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
megbízott vezetője, Gulyás Zsolt rendőr ezredes, 2019. január 23-ai hatállyal visszavonta a 
Komlói Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének, dr. Váczi István rendőr ezredesnek a 
vezetői kinevezését, és 2019. január 24-ei hatállyal Oletics Károly rendőr alezredest, a Siklósi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetőjét bízta meg a kapitányságvezetői feladatok 
ellátásával. 
 
IX. Tájékoztató a 2018/2019-es tanév II. félévi szakképzési ösztöndíj támogatásról 
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 13/2016. (V. 27.) sz. ökr. 
(továbbiakban: Rendelet) hatálya a Komló Város közigazgatási területén lévő köznevelési 
intézményben a szakközépiskolai szakképzési évfolyamon ipari gépész, női szabó, asztalos 
vagy vájár szakon tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki. 
A Rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében szakképzési ösztöndíj támogatás iránti kérelem 
benyújtására a felhívást Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott 
hatáskörben Komló Város Polgármestere az 1. félév vonatkozásában (szeptember 1 - január 31. 
közötti 5 hónap) minden év szeptember 1-ig, a 2. félév vonatkozásában (február 1-június 30. 
közötti 5 hónap) minden év február 1-ig legalább a helyi lapban és Komló Város weblapján 
közzéteszi.  
A 2018/2019-es tanév I. félévére vonatkozó hirdetmény a Rendeletben foglaltak szerint 
közzétételre került, azonban Önkormányzatunkhoz ösztöndíj támogatás iránti kérelem nem 
érkezett be, tekintettel arra, hogy a támogatott szakmák közül egyik sem indult el, valamint, 
hogy a korábban ösztöndíjban részesülő hallgatók az előző félévben befejezték 
tanulmányaikat.   
Az érintett intézmény vezetőjével történt egyeztetés során megállapításra került, hogy a 
2018/2019-es tanév II. félévében a kevés jelentkezői létszámra tekintettel egyik támogatott szak 
sem indul el, így ebben a félévben sem várható támogatási kérelem benyújtása.  Ennek 
következtében az Ösztöndíj támogatásra vonatkozó hirdetmény megjelentetésére a Rendeletben 
foglaltakkal ellentétben nem került sor.  
Tájékoztatom Önöket, hogy az előzetes adatok alapján a 2019/2020-as tanév I. félévében a női 
szabó és az ipari gépész szak ismételten elindul, melyet követően várható az ösztöndíj 
támogatás iránti kérelmek benyújtása.  
 
 
 
 
 
 
 



 

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 tájékoztatót, 
− a pályázatokról szóló beszámolót, 
− a közszolgálati ellenőrzésről szóló beszámolót, 
− a Közmeghallgatást, 
− a megválasztható képviselő-testületi tagok számáról szóló tájékoztatót, 
− a rendőrkapitány személyében bekövetkező változásról szóló tájékoztatót, 
− a 2018/2019. II. félévi szakképzési ösztöndíjról szóló tájékoztatót, 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: 2019.február 28.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 
 

Komló, 2019. február 14. 
 

Polics József 
polgármester 



 

               3. számú melléklet 
 
 

 
 

  
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 































































4. számú melléklet 

Beszámoló a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 20-i ülésén a 98/2018. (VI.20.) 

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 a pályázatok jelenlegi állásáról ad tájékoztatást.  

 

TOP-2.1.1-15.BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja – Szabadidőpark és 

Vállalkozók Háza Komlón 

2018. második felében kezdődött el a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 

eljárás dokumentumainak az összeállítása. Ezek ellenőrzését és jóváhagyását követően 

február elején jelent meg a felhívás, melyre az ajánlattevők február 22-ig nyújthatják be 

ajánlataikat.  

A közbeszerzési eljárás lefolytatását és annak utólagos ellenőrzését követően 2019. tavaszán 

köthető meg a kiviteli szerződés a nyertes vállalkozóval. A támogatási szerződés a tervezési 

munkák és a közbeszerzés előzetes ellenőrzésének elhúzódása miatt 2018. végén 

módosításra került, így a korábban tervezett 2019. november 30-i befejezési határidő 2020 

június 30. napjára módosult.  

 

Interreg Refresh Central Europe CE1013 pályázat – Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

épületének akadálymentesítése, bemutató terem kialakítása 

A beruházás megvalósításához szükséges tervek elkészítése és engedélyeztetése 2018. őszén 

megtörtént. A pályázathoz kapcsolódó tanulmány és egyéb anyagok elkészültek. Sor került a 

kivitelezést megelőzően a helyszíni bejárásokra, tervegyeztetésekre, pontosításokra. 

Lefolytattuk a lift berendezés beszerzését és beszerelését végző vállalkozó kiválasztására 

vonatkozó beszerzési eljárást. Az előzetes indikatív ajánlatok alapján látható, hogy a 

kapcsolódó építési munkák bekerülési költsége meghaladja a pályázatban rendelkezésre álló 



forrást. A szükséges pótigényre vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület a 2019. február 

21-i rendes testületi ülésén tárgyalja. A szükséges többlet önerő biztosítását követően 

folytatható le a belső építési, átalakítási munkákkal kapcsolatos beszerzési eljárás. A 

beruházás 2019. augusztus hónapban fejeződik be.  

 

TOP-1.3.1-16 – Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2. – Bétai elkerülő út felújítása  

A pályázat kedvezményezettje a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és konzorciumi tagként Komló 

Város Önkormányzata. A megyében 7 helyszín útfelújítása történik meg, melyből egyik a 

Béta akna felé vezető út első 600 fm-es szakasza a Komló-Mánfa közúttól kezdődően. A 

kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. A beruházás 

várhatóan ez év nyarán valósul meg.  

 

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 – Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és 

Komló belváros között 

A kivitelezés a vállalkozási szerződésekben foglalt határideig befejeződött, a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezajlott, a közlekedési hatóság az elkészült kerékpárút szakaszokra a 

forgalomba helyezési engedélyt 2018. december 13-án megadta. A projekt tartalmaz még 

egy fenntartási feladatok ellátásához (pl. fűkaszálás) kapcsolódó gépbeszerzést, valamint egy 

kötelezően megvalósítandó szemléletformáló kampány lebonyolítását. A gépbeszerzési 

eljárást az önkormányzat rövidesen lefolytatja. A szemléletformáló kampány programpontjai 

már kidolgozásra kerültek, az egyes programelemek lebonyolítására tavasszal kerül sor. A 

projekt fizikai befejezésének határideje 2019. május 31., a záró elszámolás benyújtásának 

határideje 2019. augusztus 29. 

 

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 – Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint 

alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben 

A közút, a kapcsolódó közvilágítás és csapadékvíz elvezetés, valamint az ivóvíz- és 

szennyvízhálózat kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.  



A projekt részét képezi még a terület villamos energia, valamint földgáz ellátása, amely 

munkákat a szolgáltatók végzik el az önkormányzattal megkötött szerződések alapján. A 

villamos energia hálózat kiépítése rövidesen megkezdődik. A földgázhálózat tervezése 

befejeződött, a hatósági engedélyezési eljárás lefolytatását követően kezdődhet meg a 

kivitelezés. 

A támogatási szerződés szerinti fizikai befejezési határidő 2019. május1., a záró kifizetési 

igénylés benyújtási határideje 2019. július 30. 

 

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 – Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület 

alapinfrastruktúra fejlesztése 

Az önkormányzat a víziközmű, valamint a közút tervezőjével a tervezési szerződéseket 

megkötötte, az engedélyezési tervek elkészültek, jelenleg a hatósági eljárások zajlanak. A 

hatósági engedélyek birtokában véglegesíthetők a kiviteli tervek és költségvetések, ezt 

követően indulhat el a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. 

A projekt része a területen a villamos energia, illetve a földgáz hálózatok kiépítése, 

amelyeket a szolgáltatók valósítanak meg. 

 

Közút felújítások 

Az önkormányzat az alábbi három közútfejlesztés tekintetében kapott támogatást: 

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) 

Mindhárom támogatott fejlesztés elkészült, a támogatások felhasználására vonatkozó 

elszámolásokat az önkormányzat benyújtotta a támogató, Belügyminisztérium felé. Néhány 

kisebb, az téli időjárás miatt el nem készült, illetve a közlekedési hatóság által előírt munka 

elvégzését a kivitelező megkezdte. A Bartók Béla utcai közút felújítása is megkezdődött, 



köszönhetően annak, hogy az önkormányzat még a tavalyi évben döntött arról, hogy az 

elnyert támogatási összegeken felül közel 22 millió Ft saját forrást is biztosít. 

A Munkácsy Mihály utcában kialakított 2 db új autóbusz megállóhely vonatkozásában a 

Közlekedési Hatóság a forgalomba helyezési engedélyt megadta, amely alapján a testület 

korábbi döntése értelmében 2019. február 1-től az 57-es számú helyijáratú autóbusz 

közlekedése megindult.  

 

EBR 406 369 „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

Templom tér és Bajcsy Zs. utca útfelújítása 

A pályázat keretében a Komló, Templom tér és a Bajcsy-Zsilinszky utca útfelújítására kerül 

sor. Az Önkormányzat a Belügyminisztériumtól kapott 30.000.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatást, valamint a Képviselő-testület a 83/2018. (V.30.) sz. határozatával 5.996.848,- Ft 

és a 178/2018. (XI.29.) sz. határozatával további legfeljebb 4.500.000,- Ft saját forrást 

biztosított. A kivitelezés költsége a műszaki ellenőr díjával együtt 39.782.540,- Ft. A győztes 

kivitelezővel (Strabag Általános Építő Kft.) a szerződéskötés várhatóan február 15-én lesz. A 

helyszín átadása március 15 és május 15 között lesz a vállalkozóval megbeszélt időpontban. 

A kivitelezésre 90 nap lett meghatározva így legkésőbb augusztus 15-ig elkészül a fent 

nevezett útszakasz. Így a korházi bekötő útig teljes mértékben megújul az útburkolat és a 

vízelvezetés is.     

 

KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 – Komló Város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és 

a szennyvíztisztító telep korszerűsítése 

A lakosságot érintő szennyvízcsatorna építés mind a hét helyszínen befejeződött, 

üzemeltetésre alkalmasak, az ingatlan tulajdonosok már megkezdték a rákötéseket. Három 

utcában (Dugovics T., Kis János, Bajcsy Zs.) a csatornaépítés miatt felbontott közút teljes 

szélességben került aszfaltozásra, amelyre az önkormányzat saját forrást biztosított. 

A projekt része a dávidföldi meglévő főgyűjtő csatorna részleges rekonstrukciója, amely 

során az elkorrodálódott betoncsatorna cseréjére kerül sor. A munkálatok már ősszel 



megkezdődtek, jelenleg a téli időjárás miatt itt munkavégzés nem zajlik, a teljes befejezés 

tavaszra várható. 

A beruházás jelentős része a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, ahol a kivitelezés 

folyamatban van. 

A vállalkozóval megkötött szerződés szerint a befejezési határidő 2020. január. 

 

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 – Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón 

A projektben vállalt építési munkák a szerződésben foglalt határidőre elkészültek. A pályázat 

fizikai befejezése 2018. november 30. volt, jelenleg a záró beszámoló és pénzügyi elszámoló 

benyújtása van folyamatban, melynek határideje 2019. február 28. 

 

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 – Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése 

Komlón 

A vállalkozási szerződés 2018. augusztus 21-én aláírásra került, jelenleg az építési beruházás 

50%-os készültségi szintnél tart. A hatályos szerződés szerinti befejezési határidő 2019. 

március 21., ami nem tartható, mert az időjárás miatt a külső munkák állnak a technológia 

előírások betartása miatt, illetve az üzemeltető részéről a II. ütem munkaterülete csak január 

7-én került átadásra a kivitelező részére. A befejezési határidő meghosszabbítása miatt 2019. 

január 25-én módosítási igényt nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet felé. Kérelmünk 

elfogadásáról visszajelzés még nem érkezett részükről. 

 

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Komlón 

2017. szeptember 14-én támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP-3.2.1-16 számú pályázati 

konstrukcióra. A kérelmünket támogatásra érdemesnek ítélték és 2018. június 16-án 

érkezett értesítő szerint 155 MFt vissza nem térintendő támogatást nyertünk. A projekt 

során 6 óvodában napelemes rendszer kerül telepítésre, a hajléktalanszállóban és a 



szennyvíz telep szociális épületében nyílászáró csere, külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés 

és napelemes rendszer telepítése valósul meg, illetve a Fűtőerőmű iroda épületében szintén 

nyílászáró csere, külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés kerül megvalósításra. Jelenleg a 

Támogatási Szerződés megkötése van folyamatban. 

 

KEHOP-5.4.1-16-2016-00545 – Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón 

2016. október 14-én támogatási kérelmet nyújtottunk be a KEHOP-5.4.1-16 számú pályázati 

konstrukcióra. A kérelmünket támogatásra érdemesnek ítélték és 2018. december 8-án 

érkezett értesítő szerint 5 MFt vissza nem térintendő támogatást nyertünk. A projekt célja, 

hogy a célcsoport bővítse ismereteit, megtapasztalja a megújuló energiák felhasználásának 

lehetőségeit, megértse az energetikával kapcsolatos problémákat és konkrét lépéseket 

tegyen a fenntartható energiagazdálkodás irányába. Jelenleg a Támogatási Szerződés 

megkötése van folyamatban. 

 

TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – „Komlói buszpályaudvar és 

környezetének közlekedésfejlesztése” 

A pályázat 2017. augusztus 15-én került benyújtásra, 2017. december 21-én támogató 

döntés született. A Támogatási Szerződés 2018. 08. 08. napjával lépett hatályba.  

A támogatott összeg 380 millió forint, mely a komlói buszpályaudvar és környezetének teljes 

felújítására fordítható. A rehabilitált területek új burkolatot kapnak, a zöldfelületek nagysága 

bővül és egy új forgalmi iroda, váró és kapcsolódó vizesblokk épül, így egy modern 

akadálymentes buszpályaudvar jöhet létre. A vakok, gyengén látók és hallássérült emberek 

kiszolgálása érdekében az utas tájékoztatási rendszerek infokommunikációs 

akadálymentesítése is megvalósul.   

Jelenleg folyamatban van a DDKK, mint konzorciumi partner bevonása a pályázatba. A DDKK 

önerőként nettó 60 millió forintot biztosít a pályázathoz.   

Jelenleg tart a tervezés várhatóan március hónapban kerülnek a tervek engedélyezésre. A 

kiviteli tervek elkészültét követően a kivitelező kiválasztására kerül sor közbeszerzési eljárás 

keretében. 



 

TOP-2.2.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja – „Barnamezős terület rehabilitációja 

Komlón” 

Komló Város Önkormányzata 2017. év nyarán ismételten pályázatot nyújtott be barnamezős 

területek rehabilitációja című pályázati felhívásra, mely 2018. 07. 13-án támogatást nyert el. 

A Támogatási Szerződés 2018. 09. 21-én lépett hatályba. 

A projekt keretében a Komló, Altáró u. 2. alatti volt bányaüzemi területen álló jelenleg üres 

épület korszerűsítésére és felújítására kerül sor. A beruházás tervezett bekerülési költsége 

308 millió Ft. 

A pályázat célja, hogy a vállalkozások számára vonzó munkahely teremtés céljából alkalmas 

kereskedelmi és szolgáltató központ alakuljon ki. A korszerűsítési munkálatok során sor kerül 

a meglévő homlokzati falszerkezetek hőszigetelésére, a meglévő lapos tetős szerkezet 

hőszigetelésére és vízszigetelésére valamint a meglévő nyílászárók cseréjére. Felújításra 

kerül a fűtési rendszer, a gépészeti és az elektromos vezetékek. A projekt keretén belül 

megvalósul az épület akadálymentesítése.  

Jelenleg tart a tervezési folyamat, kiviteli tervek elkészültét követően közbeszerzési eljárás 

keretében kiválasztásra kerül a kivitelező.  

Az épületet bérelni kívánó vállalkozásokkal egyeztetések folynak. Az épület hasznosításával 

kapcsolatos előterjesztés a képviselő-testület márciusi ülésén kerül megtárgyalásra. 

 

Vis Maior EBR 401 541 – „Kisbattyáni útpadka helyreállítása, Kaszánya-patak rézsű 

helyreállítása, Berek utcai garázssor rézsűjének rendbetétele” 

2018. decemberében kelt Támogatói Okirat alapján 12.591.000,- Ft támogatást nyertünk a 

pályázaton. A megítélt támogatás 11.367.332,- Ft-tal kevesebb mint az igényelt támogatás, 

így a pályázat lebonyolításához szükséges lesz az önkormányzatnak további saját forrást 

biztosítania a 2019. évi költségvetés terhére. 

A beszerzési eljárás a költségvetés elfogadását követően március hónapban elindul. A 

nyertes kivitelezők két helyszínen megkezdhetik a munkát (Kaszánya-patak rézsű, Kisbattyáni 



külterületi útszakasz padka helyreállítás), viszont a harmadik helyszínen a munka csak az 

engedélyes és kivitelei tervek elkészülését követően indítható.  

A helyreállítási munkákat 2019. végéig kell megvalósítani. 

 

TOP-7.1.1-16-H-036-1 – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 

közösség szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva – „Miénk itt a tér” 

A pályázat keretében a Közösségek Háza közvetlen környezete, a megemlékezés parkja, a 48-

as tér és a Zeneiskola előtti parkoló közösségi térré való átalakítása valósul meg. 

Jelenleg az előzetes tervtanulmány elkészítése zajlik, melynek leadási határideje 2019. 

február 12. A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 22. Az önkormányzat 

előreláthatólag körülbelül 120 millió forint teljes projekt költségre fog pályázni, a pályázati 

felhívás alapján önerő biztosítása nem szükséges. 

 

TOP-7.1.1-16-H-036-2-KE2-03 kódszámú, Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális 

beruházás a Közösségek Házában 

 „Itt minden adott lesz” és „Értékeink a jövőnk” Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz 

szükséges kisléptékű infrastruktúra fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása 

Komló Város Önkormányzata 2019. január 18-án 18 millió Forint összértékű támogatási 

kérelmet nyújtott be az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott és a Komlóért 

Egyesület Helyi Akció Csoport munkaszervezete által meghirdetett vissza nem térítendő 

támogatású pályázati felhívásra. A beadott kérelem alapján a 7300 Komló, 48-as tér 1. szám 

alatt található Közösségek Háza alagsorának felújítása tervezett. A beruházás keretében a 

jelenleg használaton kívüli termek korszerűsítését követően az intézményegységben további, 

a közösségek és a látogatók számára használható, belső zárt terek jönnének létre, ezáltal 

csökkentve a létesítmény jelenlegi túlzsúfoltságát. 

A támogatási kérelem elbírálás alatt áll. 

 

 



 

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 – Helyi gazdaságfejlesztés  

Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója 

A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2018. szeptember 12-én, négy 

részajánlati körben megindításra került. Az ajánlatadókkal az eljárás keretében egy 

alkalommal  hivatalos közbeszerzési tárgyalás került lefolytatásra. A végleges ajánlatok 

beérkezését követően (2018. november 12.) a Képviselő-testület 153/2018. (XI.14.) számú 

határozatában döntött a teljes fejlesztés megvalósításához szükséges többlet forrásról. 

Ennek értelmében Komló Város Önkormányzata 2018. november 15-én 137 millió forint 

összegű többlettámogatási igényt nyújtott be a Pénzügyminisztérium Regionális 

Programokért Felelős Helyette Államtitkársága felé. Jelenleg ezen igény elbírálása 

folyamatban van. Továbbá a Képviselő-testület vállalta, hogy a 4. részajánlati kör 

megvalósításához szükséges forrást hitel felvétel terhére biztosítja. 

A közbeszerzési eljárás lezárását követően, 2019. január 18-án a kivitelezéshez kapcsolódó 

vállalkozási szerződések aláírása megtörtént, a munkaterületek átadásra kerültek. A 

fejlesztési területen a vásárcsarnok épületének átalakítása megkezdődött, a piac külső 

területein a területelőkészítés van folyamatban. 

 

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 – Zöld város kialakítása  

Petőfi tér és környezetének rehabilitációjára 

A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2018. július 17-én, négy 

részajánlati körben megindításra került. A beérkezett árajánlatok alapján megállapítást 

nyert, hogy a projekt keretében rendelkezésre álló fedezet nem elengedő a tervezett teljes 

fejlesztés megvalósítására, ennek okán Komló Város Önkormányzata kérelemmel fordult a 

pályázatot támogató Irányító Hatóság felé, amelyben kérvényezte a 3. részajánlati körben 

szereplő futófolyosó épületegyüttes korszerűsítésének elhagyását. A benyújtott kérelem 

elfogadásra került és a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés módosítása 

megtörtént. 

A közbeszerzési eljárás lezárását követően 2018. októberében a kivitelezéshez kapcsolódó 

vállalkozási szerződések aláírása megtörtént, a munkaterületek átadásra kerültek. A 



fejlesztési területen jelenleg folyamatban van a Mikszáth Kálmán és a Móricz Zsigmond utca 

által határolt rekreációs park kialakítása. Elkészült a Nagy László utca bevezető szakasza 

mellett található 14 férőhelyes, valamint a Mikszáth Kálmán utca déli szakszán lévő több, 

mint 30 férőhelyes gépjármű parkoló és folyamatban van a Mikszáth Kálmán utca volt Zója 

utcai szakaszán további parkolóhelyek kialakítása. A fejlesztés következő üteme a Mikszáth 

Kálmán utca teljes szakaszának terv szerinti kialakítása. 

 

TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056  - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében 

A Képviselő-testület 128/2018. (VIII.26.) számú határozata alapján Komló Város 

Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a komlói sportközpont és futófolyosó 

energetikai korszerűsítésére.  

A Pénzügyminisztérium Regionális Programokért Felelős Helyette Államtitkárság 2018. 

december 18-án kelt értesítése alapján a benyújtott pályázatot bruttó 162.828.184.- Ft 

összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 

A tervezett fejlesztés keretében a sportközpont tetőszerkezetén napelemes rendszer kerül 

elhelyezésre, valamint a Zöld város programból forrás hiányában kiemelt futófolyosó 

épületegyüttesének energetikai korszerűsítése valósul meg. 

A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban 

 

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 a határidő 12 hónapos eltolását kértük Támogatótól, melyet az 

jóváhagyott.  



EFOP-2.4.2-17-2017-00005 – 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” megnevezésű projekt építési kivitelezési munkáinak műszaki átadás-

átvétele 2018.10.25-én megtörtént.  

A projekt teljes 29 890 813,- Ft támogatási összegéből 29 881 713,- Ft költség elszámolására 

került sor, a kifizetési igényeket a támogató elfogadta. A záró szakmai beszámoló 

benyújtásra került. A projekt helyszíni ellenőrzésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

részéről 2019. március 5-én kerül sor. 

 

Magyar Labdarúgó Szövetség 2017. évi Országos Labdarúgó Pályaépítési Program, Szilvás, 

Alkotmány utcai 22 x 42 méteres rekortán borítású kisméretű sportpálya megvalósítása 

Az MLSZ pályázati konstrukciójának keretében megvalósult projekt során a sportpálya 

kivitelezője a 2018.09.12-10.24. időszakban építette meg a rekortán borítású sportpályát, 

illetve tartozékait (világítás, kerítés). Az önkormányzat a sportpályát a 2018.10.24-i műszaki 

átadás-átvétel napján birtokba is vette. 

A projekt teljes bruttó bekerülési költsége 44 489 605,- Ft volt, melyből a 11 709 723,- Ft 

összegű önerőt kellett az önkormányzatnak viselnie. 

Komló Város Önkormányzat 151/2018. (XI.14.) számú határozata értelmében a sportpálya 

vagyonkezelésre átadásra került a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére. A pályán a vagyonkezelő 

beruházásában kamerarendszer került telepítésre, melynek költségeiből az önkormányzat a 

feni határozata alapján nettó 408.366,- Ft-ot fog vállalni. A városi oktatási intézmények 

pályahasználati igényének felmérése megtörtént, a sportpálya használati szabály 

tervezetének elkészítése a vagyonkezelő részéről folyamatban van. 

 

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 pályázat támogatási szerződése 9 800 696,- Ft összeggel 

2018.08.15-én hatályba lépett. 

A projekt során 2018-ban a dávidföldi zártkerteket a Patak utcával összekötő 9013 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása történt meg, a műszaki átadás-átvételre 

2018.10.31-én került sor. Az útfelújítás bruttó költsége 9 000 000,- Ft volt 

A projekt során még a Dávidföld-Mecsekfalu zártkerti részen a 023/3 és 026 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanokon vadvédelmi kerítés kerül kiépítésre 360 méter hosszúságban. A 

kerítés építési területének tisztítását vállalkozási szerződés alapján Komló Város 

Önkormányzat Városgondnoksága végzi, melynek bruttó 200 000,- Ft-os költségét az 

önkormányzat a 160/2018. (XI.14.) számú határozata alapján önerőként biztosítja. A 

vadvédelmi kerítés megépítésére a kivitelező vállalkozót az önkormányzat beszerzési eljárása 

alapján kell kiválasztani.  

A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.04.30.  

 

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 - A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-5.3.1-

16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati felhívásra Komló Város 

Önkormányzata 2017. szeptember 27-én támogatási kérelmet nyújtott be és 2018. június 18. 

napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesült.  

A projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg konzorcium formájában. A 

támogatás összege 54 900 000,- Ft, melyből Komló Város Önkormányzatra eső összeg 

15 923 777,- Ft. 

A támogatási szerződés 2018. szeptember 12-én lépett hatályba, a projekt megvalósítási 

időszaka 2018. október 02-től 2022.10.02-ig tart. 

Eddig a pályázat előkészítési szakaszába tartozó feladatok kerültek megvalósításra, így 

elkészült a megalapozó dokumentum, közösségi interjúk zajlottak, civil szervezetekkel 

együttműködési megállapodásokat kötöttünk.  



2019. évben 2 mérföldkövet kell teljesíteni, melyek során többek között el kell készíteni a 

települések programjainak rendezvény naptárát, amennyiben szükséges, módosítani kell a 

helyi esélyegyenlőségi programokat, le kell bonyolítani a projekt szükséges közbeszerzését. 

 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. – Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása 

2017. február 28-án benyújtásra került a ”” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. azonosítószámú 

pályázat. 

A pályázat keretében önkormányzatunk 8.849.903,- Ft-ot nyert. 

A projekt megvalósításának kezdeti dátuma és a fizikai befejezés dátuma:  

2017.06.30. - 2018.06.30. 

A projekt kapcsán időközi elszámolást nyújtottunk be az EPTK rendszeren keresztül 

2018.06.25-én, melyet 2019.01.08-án jóváhagytak hiánypótlás nélkül. Az elszámolásra 

benyújtott, és jóváhagyott összeg: 2.014.501,- Ft 

A záró elszámolás határideje 2018.08.29-e volt, melyet 08.22-én teljesítettünk. Ezzel 

kapcsolatban az ME közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya részéről visszajelzés 

még nem érkezett. 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00028 – Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban 

Heti rendszerességgel megbeszélést tart a projekt menedzsment.  

A projekthez kapcsolódó ösztöndíj programok megalkotásra kerültek, melyekre lezárult a 

jelentkezés, a jogosultságok megállapításra kerültek, a jogosultak részére az ösztöndíjak 

folyósítása megkezdődött.  

A projekthez kapcsolódó rendezvények tárgyú közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. 

A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van.  A projekthez kapcsolódó 

képzések tárgyú közbeszerzési eljárás folyamatban van.  

Az I. mérföldkőhöz (2018.08.31.) benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadták. A II. 

mérföldkőhöz (2018.12.31.) benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került, 

jelenleg elbírálás alatt áll. 



Komló Város Önkormányzat esetében elindult a Szenvedélybetegek klubja-, Deviancia 

filmklub-, Fiatalok az élet küszöbén-, Idősek áldozattá válását megelőző programsorozatok. 

Hosszúhetény Község Önkormányzat esetében tovább folytatódott a családi foglalkozások 

programsorozat, megkezdődött az idősek áldozattá válását megelőző programsorozat 

valamint a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programelem.  

Szászvár Nagyközség Önkormányzat esetében elkészült a projekthez kapcsolódó építési 

beruházás. Lefolytatásra került az eszközbeszerzési eljárás. 

Magyarszék Községi Önkormányzat esetében megkezdődött a fiatalok az élet küszöbén 

programsorozat valamint az idősek áldozattá válását megelőző programelem, továbbá a 

közösségi munka, közösségfejlesztés és- építés, közösségtervezés, önkéntesség 

programelem.  

Komló térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elkészítette 300 fő egyéni fejlesztési  

tervét. A projekt keretén belül 2018 október 1. napjától 1 fő humán szakember került 

alkalmazásra. A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a 

nyertes vállalkozó az eszközök leszállítását teljesítette. A projekthez kapcsolódó 

tanulmányok (innovatív programok és tematikák kidolgozása) elkészültek. Család és 

gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív 

jellegű programsorozat indult. 

Komlói Kistérségi Önkormányzati Társulás esetében az eszközbeszerzési eljárás lezárult. Az 

építéssel, felújítással járó tevékenységekhez a beszerzési eljárások folyamatban vannak. 

2018. december hónapban megkezdődtek az egészségügyi szűrővizsgálatok, az első 

rendezvényen 162 fő vett részt.  

 

 












