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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 

 
27/2018. (III.7.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti terve 
A határozat értelmében megtörtént a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti tervét jóváhagyó 
alapítói határozat kibocsátása. 
 
97/2018. (VI.20.) A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
Az ösztöndíj pénzügyi fedezete a 2019. évi költségvetésben meghatározásra került. 
 
114/2018. (VII.19.) Védőnői körzetek átszervezés   
A területi védőnői ellátás engedélyezett álláshelyeinek változása a 2019. évi költségvetési 
rendeletben átvezetésre került.  
 
151/2018. (XI.14.) Szilvás, Alkotmány utcai rekortán borítású sportpálya vagyonkezelése  
A vagyonkezelői szerződés 2018. november 29-én aláírásra került. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
vagyonkezelői jogállása a földhivatalnál 2018. december 10-én bejegyzésre került. 
 
167/2018. (XI.29.) Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítása 
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés 
mellékletét képező menetrend második körös módosítása előtt az 5-ös és 7-es vonalakon 
közlekedő járatokon az utasszámlálás megtörtént. A szolgáltató erre vonatkozó szakmai 
javaslatát tartalmazó előterjesztést a képviselő-testület a 2019. március 7-i ülésén megtárgyalta 
és jóváhagyta az 5-ös, 7-es és 57-es vonalak járatainak munkanapokat érintő menetrend 
változását. 
 
172/2018. (XI.29.) „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város 
honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel 
A HegyhátMédia Kft. részére megállapított támogatási összeg a 2019. évi költségvetési 
rendeletben szerepeltetésre került.  
 
1/2019. (I.21.) Az Uszodáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak választása és alapító 
okiratának módosítása 
A határozat alapján az alapító okirat módosítására sor került, és a változásokat a Pécsi 
Törvényszék irányába bejelentettük. A bírósági változásbejegyzési eljárás jelenleg is 
folyamatban van. 
 
 



 

6/2019. (I.21.) „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” c. pályázat megvalósításához 
szükséges többletforrás biztosítása tárgyú 34/2018. (III.7.) sz. határozat módosítása 
Az „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázathoz kapcsolódó záró beszámoló és 
záró elszámolás február 28-án beküldésre került, melyhez csatoltuk a 6/2019. (I.21.) számú 
határozatot is. 
 
8/2019. (II.21.) 2019 évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása 
A képviselő-testület megtárgyalta a 2019. évi költségvetés I. fordulóját, és a II. forduló előtt az 
átvezetések megtörténtek. 
 
10/2019. (II.21.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés 
meghosszabbítása 
A határozat alapján megtörtént a Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (Rádió 1) 
a közszolgálati együttműködési keretszerződés aláírása. 
 
11/2019. (II.21.) Pályázat benyújtása a Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték 
rekonstrukciós munkáinak támogatása 
A pályázat határidőre elkészült, beadása megtörtént, befogadását a pályázat kiíró 2019. március 
7-én kelt levelével igazolta vissza. A pályázathoz szükséges sajátforrás összeg a 2019. évi 
költségvetésbe betervezésre került. 
 
12/2019. (II.21.) Komló város 2019. évi tervezett rendezvény-naptára 
A határozat alapján a  rendezvény-naptár városi honlapon való megjelentetése megtörtént. 
 
13/2019. (II.21.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása 
A magasabb vezetői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás megjelentetésére sor került.  
 
14/2019. (II.21.) Az Interreg REFRESH Central Europe CE1013 számú pályázati 
program komlói projektjéhez többlet önerő biztosítása  
Az Interreg Refresh Central Europe CE1013 pályázati program komlói projektjéhez a 
szükséges többletönerő a 2019. évi költségvetésben biztosításra került. A többletönerő 
csökkentését célzó projekten belüli költségátcsoportosítás kezdeményezése a vezető partner 
felé 2019. március 31. előtt megtörtént.  
 
18/2019. (III.7.) Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztési célú pénzeszköz 
átvétele a Pécsi Egyházmegyétől 
Az önerő szerepeltetve lett a 2019. évi költségvetésben. 
 
19/2019. (III.7.) Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-
ellátási szerződés, valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
A 11. sz. háziorvosi körzetet érintő feladat-ellátási szerződések megkötésére 2019. március 8. 
napján sor került. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt az egészségügyi alapellátás 
körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról 
szóló 23/2016. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
részére megküldésre került.  
 
 
 



 

20/2019. (III.7.) Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítása (2.) 
A menetrend változással kapcsolatos közszolgáltatási szerződést módosító dokumentum az 
önkormányzat és a szolgáltató között aláírásra került.  
 
23/2019. (III.7.) A TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú,  „Komló-Petőfi tér és 
környezetének rehabilitációja” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás 
biztosítása. 
A legfeljebb bruttó 39.600.000.- Ft összegű pótmunka megvalósításához kapcsolódó szerződés 
módosítás előkészítése folyamatban van. Ezzel párhuzamos egyeztetés alatt áll a Támogatóval 
a költségátcsoportosítás kezdeményezése. 
 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2019. február 20-i ülésén megtárgyalta a 2019. évi költségvetési rendelet I. fordulóját, illetve 
a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítását. 
 
2019. március 6-i rendkívüli ülésén megvitatta a 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulóját, 
és a Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés, 
valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítását. Zárt ülésen 
véleményezte a 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (I.), és a 2019. évi lakáscélú 
támogatási kérelmek elbírálását (II.) 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2019. február 19-i ülésén megtárgyalta a „Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték 
rekonstrukciós munkáinak támogatására” című pályázat benyújtását, a 2019. évi költségvetési 
rendelet I. fordulóját, és az adománygyűjtést a Kisbattyáni kereszt renoválására. 
 
2019. március 5-i rendkívüli ülésén állást foglalt a Belvárosi iskola környezetének felújítása 
és fejlesztési célú pénzeszköz átvételéről a Pécsi Egyházmegyétől, az Autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról, a 2019. évi 
költségvetési rendelet II. fordulójáról, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi üzleti 
tervéről, a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-2016-00003 kódszámú, „Komló – Petőfi tér és 
környezetének rehabilitációja” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosításáról. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2019. február 19.-i ülésén megvitatta a 2019. évi költségvetési rendelet I. fordulóját, a Komló 
város 2019. tervezett rendezvény-naptárát, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati 
együttműködési keretszerződés meghosszabbítását, valamint a Komló Városi Óvoda 
átszervezésének javaslatát – Boldog Ceferino Katolikus Óvodába járó gyerekek óvodai ellátása 
2019/2020-as nevelési évről. Végül megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírását. 
 
2019. március 7.-i rendkívüli ülésén megtárgyalta 2019. évi költségvetési rendelet II. 
fordulóját, valamint a Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatását. 
 



 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2019. február 19-i ülésén véleményezte a „Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték 
rekonstrukciós munkáinak támogatására” című pályázat benyújtását, a települési 
támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosítását, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés 
meghosszabbítását, és az Interreg REFRESH Central Europe CE1013 sz. pályázati program 
komlói projektjéhez többlet önerő biztosítása. Megtárgyalta az adománygyűjtést a Kisbattyáni 
kereszt renoválására, valamint a 2019. évi költségvetési rendelet I. fordulóját. 
 
2019. március 5-i rendkívüli ülésén állást foglalt a Belvárosi iskola környezetének felújítása 
és fejlesztési célú pénzeszköz –átvételéről a Pécsi Egyházmegyétől, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
2019. évi üzleti tervéről, Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1.sz. 
módosításáról – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindításáról, 
valamint a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú „Komló, Petőfi tér és környezetének 
rehabilitációja” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosításáról. Véleményezte 
a Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatását, a 2018. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatot, illetve a 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulóját. 
 
2019. április 11-i rendkívüli ülés megtartására nem került sor határozatképtelenség miatt. A 
bizottság újbóli összehívása nem történt meg, mivel aznap volt a rendkívüli képviselő - testületi 
ülés, és ezt a napi rendet a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság is tárgyalta. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2019. február 14-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a helyi önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. 
 
2019. február 20-i ülésén megtárgyalta a 2019. évi költségvetési rendelet I. fordulóját, és a 
települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítását.  
 
2019. március 6-i rendkívüli ülésén megvitatta a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási 
javaslatát, a 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulóját, a Komló 11. sz. háziorvosi körzet 
kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződést, valamint a 23/2016.(XII.16.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítását, illetve a Komló város településrendezési terveinek 2018. 
évi 1. számú módosítását – partnerségi véleményezés lezárását, állami főépítészi eljárás 
megindítását. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2019. február 20-i ülésén 

−  felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 
o H.K. – Komló, Vörösmarty u. 6. 1/4. 

 
−  döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról: 

o B.A. – Komló, Tompa M.u.9. szám alatti lakos 
o V.Iné – Komló, Zrínyi u. 30. szám alatti lakos 

 
2019. március 27-i rendkívüli ülésén 



 

−  felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 
o P.O. – Komló, Kazinczy u. 1/B fsz.3. 
o B.M. – Komló, Kazinczy u. 12. 1/4.  
o O.Sné – Komló, Kazinczy u. 9. 2/5. 
o G.V.R. – Komló, Kazinczy u. 1/B. fsz. 4. 

 
−  döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 

o Komló, Kazinczy u. 14. II/3. szám alatti, 1 szoba félkomfortos lakás 
o Komló, Kazinczy u. 6. fsz. 1. szám alatti, 2 szoba komfortos lakás 
o Komló, Kazinczy u. 13. II/3. szám alatti, 1 szoba félkomfortos lakás 
o Komló, Bányász u. 18. fsz. 6. szám alatti, 1 szoba komfortos lakás 
o Komló, Vörösmarty u. 22. fsz. 3. szám alatti, 1 szoba félkomfortos lakás 

 
−  döntött az alábbi lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításáról: 

o O.J. - Komló, Zrínyi M.u. 10. fsz. 2. szám alatti lakás 
 
2019. április 1-i rendkívüli ülésén 

−  döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 
o A Komló, Kazinczy u. 13. II/3. szám alatti, 17,94 m2, 1 szobás félkomfortos 

lakásra vonatkozóan a 11/2019. SZB. számú határozatot visszavonta. 
o A Komló, Kazinczy u. 13. II/3. szám alatti, 1 szoba félkomfortos lakást O.Zs. 

részére utalta ki. 
 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2019. február 19-i ülésén  

−  megtárgyalta a Kossuth L.u.13. sz. alatti 3869/6 hrsz-ú ingatlan 1416/10000 részének 
értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság a Kossuth L.u.13. sz. alatti 3869/6 hrsz-ú 186 m2 nagyságú ingatlan 

1416/10000 részét értékesíti Maróti Csaba (Komló, Pécsi út 43.) részére. 
2. Az ingatlanrész vételárát 354.073,- Ft (Áfa mentes) összegben határozta meg. 
3. Vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 

(30.000,- Ft) is. 
4. A bizottság tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény 14.§ alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése 
esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére 
csak az elővásárlási jogosult (Magyar Állam) megkeresését és fenti jogszabályban 
előírt határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően került sor. 

5. A tulajdoni lapon szereplő Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
helyett Komló Város Önkormányzata kötötte meg az adásvételi szerződést. 

6. Az adásvételi szerződés készítésével járó költséget a kérelmező viseli. 
7. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés 

elkészíttetése, a vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt, valamint 
felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

−  megtárgyalta a Vásárcsarnok területén lévő 6. és 7. sz. raktárhelyiségek bérbeadásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A komlói 3561 hrsz-ú Vásárcsarnokban lévő, 6. és 7. számmal jelölt 62,61 és 82,03 

m2 alapterületű raktárhelyiségek induló bérleti díját 758 Ft/m2 + ÁFA - ban határozta 



 

meg, hogy az ingatlanok licitjére csak a vásárcsarnok rekonstrukciójának 
befejezését követően kerüljön sor. 

2. A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a városi honlapon a bérbeadásra 
kijelölt helyiségek folyamatos szerepeltetéséről, majd a vásárcsarnok 
rekonstrukciójának befejezését követően intézkedjen az ingatlanok liciten történő 
bérbeadásának kiírásáról. 
 

−  megtárgyalta a Körtvélyesi 1521/64 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság a Körtvélyesi városrészben található komlói 1521/64 hrsz.-ú, 993 m2 

nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 5/30 részén elhelyezkedő 1-1 
garázshely (összesen 5 db) tekintetében új kikiáltási árat nem állapított meg, az 
ingatlant nem hirdette meg ismételten, ugyanakkor az értékesítési szándékot 
továbbra is fenntartja.  

2. Felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a városi honlapon a bérbeadásra kijelölt 
terület folyamatos szerepeltetéséről, és amennyiben konkrét érdeklődő jelentkezik, 
úgy kéri, hogy haladéktalanul kerüljön vissza az ingatlan ármegállapításra a 
bizottság elé. 

 
2019. március 5-i rendkívüli ülésén  

−  megtárgyalta a Szilvási Pavilonsoron lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság a komlói 3796/4 hrsz.-ú közterületen lévő, Függetlenség u. 40/B szám 

alatti 48,02 m2 alapterületű és Függetlenség u. 40/C szám alatti 23,46 m2 alapterületű 
üzlethelyiség induló bérleti díját 275 Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg. 

2. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az üzlethelyiségek liciten 
történő bérbeadásának kiírásáról. 

 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2019. február 8-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta az „EFOP-l.5.2.-16-2017-00028 azonosítószámú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban" pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Hosszúhetény/" tárgyú beszerzési eljárás értékelését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Bacskay Építőház Kft. 7694 Hosszúhetény, Fő u. 109. 
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 közbeszerzési 
szakértő kiválasztás eredményhirdetése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 



 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló dr. Szabó - Gothard Máté egyéni vállalkozót (7633 Pécs, 
Építők útja 11/b I/5.). 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 1.840.000,- Ft összeggel kösse meg. 

 
2019. február 14-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE1013 számú pályázati programban 
Személyfelvonó lift beszerzését és kiépítését végző vállalkozó kiválasztása tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mesterlift Kft. (7630 Pécs, Basamalom u. 6.) 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 5.800.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse 
meg. 

 
−  megtárgyalta EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázathoz kapcsolódó képzések tárgyú 

közbeszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján az Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment 
Kft., (1163 Budapest Cziráki Utca 24-32.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
  
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
 

2019. február 20-i ülésén  
−  megtárgyalta a „TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős 

területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekthez tartozó szakmérnök 
(statikus) kiválasztása-eredményhirdetés” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló SZTI-BAU Kft. (7632 Pécs, Melinda u. 37.) 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 bruttó 635.000,- Ft összeggel kösse meg.  
 

−  megtárgyalta a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében kis 
értékű tárgyi eszköz (multi funkciós nyomtató) beszerzésére vállalkozó kiválasztása 
tárgyú értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 



 

 
 A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út. 1.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 125.984,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
−  megtárgyalta a polgármester és az alpolgármester vagyonnyilatkozatának 

megismerésére irányuló kérelem tárgyában készült előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság megismerte Katus Eszter szabadúszó újságíró kérelmét, és annak tartalma, 
továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja Komló Város 
Polgármesterének és Alpolgármesterének 2019. évi vagyonnyilatkozata tartalmának 
megismerését a kérelmező részére.  
 
A bizottság felhatalmazta a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat 
végrehajtsa, és a Komlói Közös Önkormányzati Hivatallal együttműködve a 
vagyonnyilatkozatokat elektronikus formában megküldje a kérelmezőnek. 

 
 
2019. február 28-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE1013 elnevezésű projekt komlói 
beruházása keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítését és 
terem felújítási munkákat elvégző vállalkozó kiválasztásához szükséges 1. sz. melléklet 
szerint ajánlattételi felhívást, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta: 
 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
 
1. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) e-mail: info@vitoep.hu 
2. Németh Zoltán ev. (7300 Komló, Eötvös u. 10.) e-mail: nzoltan@freemail.hu 
3. Péter 99’ Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) e-mail: peter.karoly2@gmail.com 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

−  megtárgyalta megbízási szerződés keretében az „Autóbusz parkolók kialakításával 
kapcsolatos MÁV terület bérbevételéhez szükséges bontási tervdokumentáció 
elkészítésére szakmérnök kiválasztása” tárgyú ajánlattételi felhívást, és azt az alábbiak 
szerint jóváhagyta, azzal a feltétellel, hogy csak abban az esetben lehet eredményesnek 
ítélni az eljárást, ha a Képviselő-testület által elfogadásra került a 2019. évi 
költségvetési rendelet, és a munka elvégzéséhez szükséges forrás rendelkezésre áll.  
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 



 

 
1. Szebényi Ernő ev. (3711 Szirmabesenyő, Kölcsey u. 65.; szeberno@freemail.hu) 
2. C és R Közlekedésépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38.;  
    cesr@kozlekedesepito.hu) 
3. AKKA-DOM Kft. (7200 Dombóvár, Krúdy Gyula u. 55,; kinceli@freemail.hu) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

−  megtárgyalta a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút 
kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázathoz 
kapcsolódó gépbeszerzés” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre. 
 

1. Humanpark-D Kft. (7361 Kaposszekcső, Ipari Park) 
2. KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.) 
3. Axiál Kft. (7631 Pécs, Üszögi út 4.) 

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

2019. március 6-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta Komló Város Önkormányzat által 2019. évben kiosztásra kerülő 

fűtőanyagok beszerzéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívását, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 

 
Komló Város Önkormányzat által 2019. évben kiosztásra kerülő fűtőanyagok 
beszerzése esetében: 

 
a) GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C., E-mail: 

geiszbau@gmail.com), 
b) PRORECO Kft (7800 Siklós, külterület hrsz 0396/1/A., E-mail: 

prorecokft@gmail.com 
c) Wood Solution Kft (Telephely: 7800 Siklós, Ipartelepi út 1., E-mail: 

furedibalint@icloud.com), 
d) Szászi Tüzép Kft. (Telephely: 7300 Komló, Építők u. 5-7., E-mail: 

szaszituzep@gmail.com). 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen.  
 

−  megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE1013 számú pályázati programban 
akadálymentesítés kivitelezését végző vállalkozó kiválasztása tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 



 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Péter 99’ Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 11.183.862,- Ft + ÁFA összeggel kösse 
meg.  

 
2019. március 14-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosítószámú, „Energetikai 
korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó beszerzési eljárást és annak ajánlattételi felhívását, és az alábbiak szerint 
határozott: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében, 
ajánlattételre: 
 
Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása 

a) Dr. Komlódi András  (7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.) 
b) Dr. Zoric Ildikó   (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) 
c) Dr. Dobos Pál   (7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 10. I/1.) 

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

−  megtárgyalta az „Autóbusz parkolók kialakításával kapcsolatos MÁV terület 
bérbevételéhez szükséges bontási tervdokumentáció elkészítésére szakmérnök 
kiválasztása” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbiak szerint határozott: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló AKKA-DOM Kft. (7200 Dombóvár, Krúdy Gyula u. 55.) 
hirdett ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 458 000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  

 
−  megtárgyalta a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és 

kohézió erősítése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési szakértő kiválasztás ajánlattételi felhívását, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
 
1.Dr. Szabó-Gothard Máté e.v. (7633 Pécs, Építők útja 11/b) 
2.Mihalovics Gábor e.v. (7636 Pécs, Neumann u. 20.) 
3.Dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) 
 



 

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

−  megtárgyalta a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése Komlón" elnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
beszerzési eljárást és annak ajánlattételi felhívását, és az alábbiak szerint határozott: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében, 
ajánlattételre: 
 
Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása 
1. Dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Teréz utca 11-13.) 
2. Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
3. Dr Szabó-Gothard Máté (7633 Pécs, Építők útja 11/b) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumot a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megtárgyalta Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának IV.2. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján Komló Város Önkormányzatának 2019. évi 
közbeszerzési tervét, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyta: 

 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
2019. évi közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről 
intézkedjen. 
 

−  megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 
/Bodolyabér/ tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és az alábbiak szerint 
határozott: 
 
Az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 
1./ PK Ablak Kft. (7300 Komló, Batthyány u.2.) 
2./ Szabó Csaba (7675 Kővágótöttös, Kossuth u. 23.) 
3./ Kalatherm Kft. (7300 Komló, Nagyrét u. 4.) 
4./ Bede-Ker Kft. (7300 Komló, Kossuth u. 58.) 
5./ Benkala Kft.  (7300 Komló, Sikondai u. 57. ) 

 
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 számú, „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó célcsoport szállítása 
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 
1./ Magyarszék Községi Önkormányzat (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.) 
2./ Mánfa Község Önkormányzat (7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.) 



 

3./ Magyarhertelend Község Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.) 
4./ Kárász Község Önkormányzat (7333 Kárász, Petőfi S. u. 36.) 
5./ Köblény Község Önkormányzata  (7334 Köblény, Kossuth tér 1.) 
6./ Hegyhátmaróc Község Önkormányzata  (7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi J. u. 71.) 
7./ Bikal Község Önkormányzat (7346 Bikal, Zrínyi u. 2.) 

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

2019. március 21-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta Komló Város Önkormányzat által 2019. évben kiosztásra kerülő 

fűtőanyagok beszerzési eljárásának eredményét, és azt az alábbiak szerint állapította 
meg:  

 
1. GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C.) ajánlata érvényes, 
2. PRORECO Kft. (7800 Siklós, külterület hrsz 0396/1/A.) ajánlata érvényes, 
3. Wood Solution Kft. (Telephely: 7800 Siklós, Ipartelepi út 1.) ajánlata érvényes, 
4. A legkedvezőbb ajánlatot GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C.).  

 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, és utasította 
az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
−  megtárgyalta a 7300 Komló, Nagy László u. 25/A. fsz. 4. szám, 2324. hrsz. alatti, 39,00 

m² alapterületű, másfél szobás, összkomfortos önkormányzati lakás szakember 
letelepítése jogcímen történő bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
A bizottság egyetértett Gajdács Balázs Krisztián 5600 Békéscsaba, Báthory utca 
114/2. szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Nagy 
László u. 25/A. fsz. 4. szám, 2324. hrsz. alatti, 39,00 m² alapterületű, másfél szobás, 
összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott időre – a Baranya-Víz Zrt. Komlói 
Üzemigazgatóságánál létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történő 
bérbeadásával. A lakásba feleségével, Gajdács-Dóró Renátával és két kiskorú 
gyermekével költözik.  

 
2019. március 28-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta vállalkozási szerződés keretében az 1255-9/2018/HERMAN számú 
„zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása" tárgyú projekt vadvédelmi 
kerítés építése a 023/3 és 026 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon történő 
munkálatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást, és alábbiak szerint határozott: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
1. CSI & GO Kft. (székhely: 7300 Komló, Széchenyi u. 63.) 
2. Tippi Kft. (székhely: 7300 Komló, Széchenyi u. 61.) 
3. DT Build Kft. (székhely: 7300 Komló, Függetlenség u. 26/A.) 
 



 

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

 
−  megtárgyalta a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „A helyi identitás és 

kohézió erősítése a Komlói járásban" megnevezésű projekthez tartozó közbeszerzési 
szakértő kiválasztása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Dr. Szabó-Gothard Máté e.v. (7633 Pécs, Építők útja 
11/b)) 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 400.000,- Ft összeggel kösse meg. 

 
−  megtárgyalta a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Komlón" című pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az 
alábbiak szerint határozott: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló dr Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozót (7633 Pécs, 
Építők útja 11/b) 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 1.200.000,- Ft (nettó=bruttó) összeggel kösse 
meg. 

 
−  a TOP-3.1.2-16 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

„című pályázati felhíváshoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét az alábbiak 
szerint állapította meg: 
 
I. Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása 
 
1. dr. Komlódi András  (7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.) ajánlata érvényes, 
2. dr. Zoric Ildikó  (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) ajánlata érvényes, 
3. dr. Dobos Pál   (7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 10. I/1.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot dr. Zoric  
   Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) tette, 
 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.). 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint 
utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 



 

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

a Komlói járásban" című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Bodolyabér/ 
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" című pályázathoz kapcsolódó célcsoport szállítása 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" című pályázathoz kapcsolódó célcsoport szállítása 
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta: 
 
Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 
1./ Magyarszék Község Nonprofit Kft.(7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.) 
2./ Mánfa Község Önkormányzat (7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.) 
3./ Magyarhertelend Község Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.) 
4./ Kárász Község Önkormányzat (7333 Kárász, Petőfi S. u. 36.) 
5./ Köblény Község Önkormányzata (7334 Köblény, Kossuth tér 1.) 
6./ Hegyhátmaróc Község Önkormányzata (7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi J. u. 71.) 
7./ Bikal Nonprofit Kft. (7346 Bikal, Zrínyi u. 2.) 
 

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

 
 
 
 

 
IV. 

A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2019. február 14-én tartott ülésén megtárgyalta a Játszótérrel kapcsolatos átalakításokat, és az 
alábbi határozatot hozta: 
A részönkormányzat egyetértett a közösségi tér és játszótér térítésmentes használatú területének 
kb. 500 m2 –rel történő bővítésével, és felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a terület 
használatának ügyében a Komlói Római Katolikus Plébániát, mint a terület tulajdonosát keresse 
fel. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
2019. február 25–én tartott ülésén megtárgyalták a településrészen felmerülő kisebb-nagyobb 
problémákat, és azok megoldását. A problémák között szerepelt a körforgalomnál lévő 
zöldterület rendezése, egyes útszakaszok javítása, valamint a szabadidőparknál lévő híd rossz 
állapota. 



 

 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2019. február 7–én tartott ülésén megtárgyalta a Templom előtti kereszttel kapcsolatos 
teendőket, és az alábbiak szerinti határozatot hozta: 
A részönkormányzat egyetértett a templom előtti kereszt 450.000,- Ft értékű felújításával és 
karbantartásával, melyet elsődlegesen adományokból kíván megvalósítani. Amennyiben ennél 
kevesebb adományt ajánlanak fel, úgy azt saját, 2019. évi költségvetéséből egészíti ki legfeljebb 
50.000,- Ft karbantartási célt szolgáló dologi előirányzattal. Felkérte a részönkormányzat 
vezetőjét, hogy a tárgyban jelzett ügyben Komló Város Önkormányzatát, mint a terület és így 
a kereszt tulajdonosát keresse fel. 
 
 

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 2019. február 21-i ülésének jegyzőkönyve 
 
III. Tájékoztatás a Városgondnokság intézményvezetői illetményének módosításáról:  
A Képviselő-testület a 189/2015. (XII.10.) sz. határozatában (továbbiakban: Határozat) döntött 
arról, hogy Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői teendőinek 
ellátásával Bogyay Lászlót bízza meg 2016. január 1. napjától 5 évre szóló határozott időre.  
 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) sz. ökr. 2. 
sz. mellékletének 31. pontja értelmében, polgármesterre átruházott hatáskör az önkormányzat 
fenntartásában működő intézményvezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b.) pontja 
értelmében az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői 
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a 
fegyelmi büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni. 
 
Fentiekre figyelemmel az önkormányzati intézményvezetők illetményének megállapítása nem 
igényel külön Képviselő-testületi döntést.  A Határozat 2.) pontjában Bogyay László 
illetményének a munkáltatói döntésen alapuló illetményrésze 153.400.- Ft-ban került 
meghatározásra, illetménye összesen: 365.000.- Ft.  
Figyelembe véve a munkabérek versenyképességének biztosítását és az önkormányzati 
intézményekben az elmúlt évek során megvalósult bérrendezéseket, valamint tekintettel az 
egyes ágazati pótlékok mértékére Bogyay László munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészének bruttó 100.000.- Ft-tal történő megemeléséhez járultam hozzá 2019. január 
1. napjától.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városgondnokság intézményvezetői 
illetményének módosításáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.  



 

IV. Tájékoztató a Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma alapító okirat módosítására vonatkozó 
hozzájárulásról 
 
A Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma 2019. április 15-én levélben kereste meg Önkormányzatunkat, melyben az 
intézmény alapító okiratának módosításához történő hozzájárulást kértek.  
A 2019. szeptember 1-től hatályos alapító okiratot a komlói tagintézmény vonatkozásában az 
alábbi módon tervezik kiegészíteni: „Új iskolatípus felvétele: Orientációs évfolyamon zajló 
nevelés-oktatás — szakközépiskolában szakképzést előkészítő évfolyam”.  
 
A szakképző iskolába való belépés feltétele, hogy az általános iskolából érkező tanuló 
rendelkezzen olyan alapkompetenciákkal, melyek alapvetően szükségesek a szakma 
elsajátításához. A pedagógiai tapasztalatok jelentősen indokolják a tagintézmény képzési 
profiljának bővítését az orientációs évfolyam bevezetésével, amely az alapkompetenciák 
mellett a személyes és a társas kompetenciák fejlesztését, illetve ezzel párhuzamosan a 
szakmák, ágazatok gyakorlati körülmények közötti megismerését célozza meg. 
 
Ennek alapján az alapító okirat módosítására vonatkozó – jelen előterjesztés 3 sz. mellékletét 
képező – hozzájáruló nyilatkozatot, mint a vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos 
önkormányzatának képviselője 2019. április 15. napján aláírtam. 
 
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 tájékoztatót, 
− a Városgondnokság intézményvezetői illetményének módosításáról szóló tájékoztatót,  
− a Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma alapító okirat módosítására vonatkozó hozzájárulásról 
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. április 30.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

Komló, 2019. április 12. 
 

Polics József 
polgármester 



 

               
1.sz. melléklet 

 

 
 

  
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
3.sz. melléklet 
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Komló Város Önkormányzat   
Polgármestere és Képvisel ő-testülete részére 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 

Tisztelt Polgármester Úr! 
                                                            Tisztelt Képvisel ők! 
 

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a legfrissebb 
(2019. március havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2207 fő, 
aránya 9,8 %. 

  2019. január  2019. február  2019. március  

 
Komló város 

696 fő 7,7 % 746 8,2 % 787 8,7 % 

Teljes illetékességi területünk 1978 8,8 % 2084 9,3 % 2207 9,8 % 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

             A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában

 

Nyilvántartott álláskereső: 787 fő (+41 fő az előző hónaphoz képest), aránya 8,7 %. 

• Álláskeresési ellátásban részesül: 195 fő (+ 4 fő az előző hónaphoz képest) 
• FHT: 147 fő (+ 13 fő az előző hónaphoz képest). 
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A regisztrált álláskeresők viszonylatában kettő féle rátát használunk. Az adatokat minden hónapban a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály bocsátja rendelkezésünkre a minisztériumi 
engedélyeztetés után. Az egyik az álláskeresők száma viszonyítva a (becsült) gazdaságilag aktív 
lakosság számához, ez 2019. március 20-án Komlón 8,7 % volt. A másik az álláskeresők száma 
viszonyítva a munkavállalói korú népességhez, ez pedig 4,52 % volt. 
1. Regisztrált álláskeresők száma: 787 fő / a gazdaságilag aktív népességgel (becsült fő) 9050 fő = 
8,7 % 
2. Regisztrált álláskeresők száma: 787 fő / a munkavállalói korú népességgel 17406 fő = 4,52 % 
 
 
Közfoglalkoztatás (Komló város)  

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának a 2019. március 01-vel indult közfoglalkoztatási 
programjából, jelenleg ugyan még kis létszámban, de folyamatos a kilépés az elsődleges 
munkaerőpiacra. A megüresedett álláshelyekre történő foglalkoztatásra csoportos közvetítést 
szerveztünk 2019.04.30-ra, és 2019.05.07-re. 

 

Munkaer őpiac 

2019-es évben is változatlanul lehetőségük van a gazdasági szereplőknek GINOP 5.1.1, a GINOP 
5.2.1 és a TOP 5.1.1 programban pályázniuk a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér- és bérköltség, 
továbbá ügyfeleinknek a lakhatási, vállalkozóvá válási támogatásokra történő kérelmek beadására. 
 
Aktuális állásajánlataink: 
 
Pyliske Szociális Szövetkezet Mecsekpölöske Férfi segédmunka 

TS-Plast Kft. Komló Lakatos  
Hegesztő  
Férfi segédmunka 

Balokány Kft. Pécsvárad Kőműves,  
Segédmunkás 

Window Kft. Hidas Segédmunkás 
Gödrei Általános Iskola Gödre Iskolai tanító 
Pemac Kft. Nagymányok Raktáros 

Betanított munkás 
Agroszász Kft. Szászvár Segédmunkás 
Grubics Márton E.V. Pécsvárad Szakács 

Pincér 
Cukrász 

Nutrikon Kft. Hidas Segédmunkás 
Széki Csárda Magyarszék Konyhai kisegítő 

Pincér 
Szakács 

Mind-Ép Kft. Sásd Kőműves 
Gráber Krisztián Komló Kőműves  

Segédmunkás 
Gráber Márk Komló Segédmunkás 
Vk-Elektrocom Kft. Komló Villanyszerelő 
Somogyvári László Sásd Segédmunkás 
Jupa-2008 Kft. Sásd Varrónő 

Betanított varrónő 
Vitoép Kft. Komló Kőműves 
Dö-Fa Kft. Sásd Asztalos 
Pi-Er Kft. Komló Betanított varrónő 
Agrocorn-Gold Vásárosdombó Segédmunkás 
Caadex Kft. Mindszentgodisa Segédmunkás 

Hegesztő 
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A táblázatból jól látható, hogy szinte minden ágazatban rendelkezünk munkaerőigénnyel, ebből 
adódóan a Foglalkoztatási Osztály kiemelt feladata a munkaerő közvetítés, mely heti szinten eléri a 
40-50 főt. 

Komló, 2019. április 24. 

 

Tisztelettel:   

 Götzerné Páva Mária 
 járási hivatalvezető-helyettes 








