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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 

 
 
128/2018. (VIII.29.) TOP-3.2.1-16-BA1 számú, Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása 
A TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, Komló-Petőfi tér és környezetének 
rehabilitációja c. pályázati programban szereplő futófolyosó (hrsz.:1240) korszerűsítésének 
elhagyáshoz az Irányító Hatóság hozzájárult, így az az említett projektből kiemelésre került és 
a később megjelent TOP-3.2.1-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése c. pályázatra benyújtott támogatási kérelemben újra feltűntetésre került. Ezen 
pályázati konstrukcióra az Irányító Hatóság részéről 2018. december 18-án érkezett pozitív 
támogatói döntés és jelenleg folyamatban van a támogatási szerződés megkötése. A Tisztelt 
Képviselő-testület 52/2019. (IV.25.) sz. határozata alapján bruttó 1,4 millió forint összegű 
megelőlegező forrás biztosított a közbeszerzési szakértői finanszírozására, amelynek 
indokoltsága a közbeszerzési eljárás mihamarabb történő elindítása. A szakértő kiválasztása 
megtörtént, az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása 
előkészítés alatt áll. 
 
152/2018. (XI.14.) Emléktáblák kihelyezése a Roma Holokauszt, és a Romagyilkosságok 
áldozatainak emlékére 
Tomics Annamária tájékoztatása szerint kihelyezésre kerültek az emléktáblák. Terveik szerint 
minden év februárjában és augusztusában tartanak megemlékezéseket, amely sorozat idén már 
megkezdődött. 
 
162/2018. (XI.14.) 54 MFt összegű fejlesztési célú hitel felvétele 
A határozat értelmében az ingatlan kifizetése, és a hitel folyósítása megtörténtek. 
 
170/2018. (XI.29.) 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
A 2018. évi költségvetési rendelet visszamenőleges módosítására 2019. március 7-én sor került. 
A 2019. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása során a polgármester beszámolt az előző év 
zárása során tett intézkedésekről.  
 
182/2018. (XI.29.) Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) 
című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétele 2 
A teljes vételár kifizetésre került 2019. 05. 03-án. 
 
2/2019. (I.21.) Kossuth akna 0308/8-10 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos határidők 
módosítása 
A határozat értelmében a határidők módosításáról szóló megállapodás aláírásra került. 
 
 



 

17/2019. (III.7.) 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalása 
A REKI kérelem augusztus végén kerül várhatóan benyújtásra. 
 
24/2019. (III.7.) Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatása 
A támogatásban részesülő nem költségvetési szervekkel a támogatási megállapodások a 
határozatban foglaltaknak megfelelően, a megjelölt határidőig aláírásra kerültek. 
 
25/2019. (III.7.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I. 
A pénzbeli támogatás kifizetésre, a jelzálog bejegyzésre került.  
 
26/2019. (III.7.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II. 
A pénzbeli támogatás kifizetésre, a jelzálog bejegyzésre került. A telek tulajdonjoga átírásra, a 
jelzálog és elidegenítési tilalom bejegyzésre került, a CSOK szerződést kell majd még 
bemutatniuk. 
 
27/2019. (IV.11.) Kásád Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzat, 
valamint Kásád Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködésről 
A határozat értelmében 2019. május 1-jén  aláírásra került  a   Kásád Község Önkormányzata 
és Komló Város Önkormányzat, valamint Kásád Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 
és Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködésről szóló 
megállapodás 
 
29/2019. (IV.11.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása 
A magasabb vezetői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás megjelentetésére a vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével sor került. A beérkezett pályázatok elbírálásról – a szakmai 
munkacsoport döntésének figyelembevételével - a 06. 20.-án tartandó ülésen dönt a Képviselő-
testület.  
 
30/2019. (IV.11.) A komlói 3918/2 és a 3918/3 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok ingyenes használatba adása 
Az Energosun Investment Zrt-vel a bérleti szerződést megszüntettük, a már befizetett bérleti 
díjat részükre visszautaltuk. 
 
32/2019. (IV.25.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2018. évi 
beszámolójának elfogadása és alapító okiratának módosítása 
A határozat értelmében a módosítás benyújtásra került, és a törvényszéki változásbejegyző 
határozat megérkezett. 
 
34/2019. (IV.25.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú 
módosításának elfogadása 
Komló város településrendezési tervének 2018. 1. számú módosításának elfogadását követően 
a hatályos dokumentáció megküldésre került az Állami Főépítész részére, valamint publikálásra 
került a Város honlapján, amelyről az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket és helyben 
a Hatósági, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályokat értesítettük. 
 
35/2019. (IV.25.) „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. többlet működési 
támogatási igénye 
A megállapodás módosítása megtörtént, illetve kiutalásra került a többlet támogatás. 



 

 
36/2019. (IV.25.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2019. 05. 30. napi dátummal megküldte a 
Komló  Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 
szóló beszámolóját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.  
 
39/2019. (IV.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
A határozat értelmében a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás módosított 
Társulási Megállapodásának aláírására sor került. 
 
41/2019. (IV.25.) József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása 
A határozat értelmében Steinerbrunner Győzőné 2019. június 1. napjától szóló vezetői 
kinevezéséhez kapcsolódó adminisztratív intézkedések megtörténtek. A József Attila Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vezetői adatainak változásait a Magyar Államkincstár a 02-
TNY-1071-2/2019-631794 sz. határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette. 
 
45/2019. (IV.25.) A víziközmű bérleti díj felhasználása 
A jóváhagyott felújítási munkák nagy részére vonatkozóan az önkormányzat a szerződéseket 
megkötötte a Baranya-Víz Zrt-vel, a kivitelezések több helyszínen már zajlanak. A még hiányzó 
néhány szerződés összeállítása, aláírása és feldolgozása is folyamatban van. A rekonstrukciós 
munkák befejezésének tervezett határideje 2019. december 31. A Gördülő Fejlesztési Terv 
aktualizálása és a hatóság felé való megküldése megtörtént. 
 
48/2019. (IV.25.) A nem költségvetési szervek 2019. évi támogatásáról szóló 24/2019. 
(III.7.) sz. határozat módosítása 
A 24/2019. (III.7.) sz. határozatban a Nagy-Kör Óvodai alapítvány részére megállapított 50.000 
Ft és a Kökönyösi Diákokért Alapítvány részére megállapított 40.000 Ft összegű támogatásról 
szóló döntés visszavonásra került, ezzel egyidejűleg a visszavont összegekkel a Komló 
Városért Alapítvány részére megállapított 500.000 Ft tartalékösszeg került növelésre. 
 
49/2019. (IV.25.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra a 
támogatási kérelem a szükséges mellékletekkel 2019. május 31-ig benyújtásra került. 
 
50/2019. (IV.25.) Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló 
Együttműködési program 2014-2020 keretében pályázat benyújtása 
Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési program 
keretében meghirdetett felhívásra a közös pályázat határidőre benyújtásra került. 
 
51/2019. (IV.25.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázati programhoz megelőlegező forrás 
biztosítása 
A megelőlegező forrás biztosítását követően a közbeszerzési szakértő, illetve a tervező 
tekintetében a szerződések megkötésre kerültek. 



 

 
52/2019. (IV.25.) TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés a 
komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című pályázati programhoz megelőlegező 
forrás biztosítása 
A TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, Komló-Petőfi tér és környezetének 
rehabilitációja c. pályázati programban szereplő futófolyosó (hrsz.:1240) korszerűsítésének 
elhagyáshoz az Irányító Hatóság hozzájárult, így az az említett projektből kiemelésre került és 
a később megjelent TOP-3.2.1-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése c. pályázatra benyújtott támogatási kérelemben újra feltűntetésre került. Ezen 
pályázati konstrukcióra az Irányító Hatóság részéről 2018. december 18-án érkezett pozitív 
támogatói döntés és jelenleg folyamatban van a támogatási szerződés megkötése. A tisztelt 
Képviselő-testület 52/2019. (IV.25.) sz. határozata alapján bruttó 1,4 millió forint összegű 
megelőlegező forrás biztosított a közbeszerzési szakértői finanszírozására, amelynek 
indokoltsága a közbeszerzési eljárás mihamarabb történő elindítása. A szakértő kiválasztása 
megtörtént, az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása 
előkészítés alatt áll. 
 
53/2019. (IV.25.) A TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Komló város területén 
lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz megelőlegező forrás 
biztosítása 
A Kormányzati döntésig nem intézhető a megelőlegező forrás biztosítása, az új határidő: 
2019.11.30. 
 
55/2019. (IV.25.) Bírósági ülnökök választása 
2019. május 28. napján sor került a képviselő-testület által megválasztott bírósági ülnökök 
eskütételére a Komlói Járásbíróság képviseletében eljáró bíró előtt.  
 
67/2019. (V.30.) Országos Görpark Program keretében pályázat benyújtása 
Az Országos Görpark Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra a támogatási 
kérelem 2019. május 31. napján benyújtásra került. 
 
68/2019. (V.30.) Hunyadi és Körtvélyesi Tagóvoda felújítási munkáihoz többletforrás 
biztosítása 
A többlet forrás biztosítását követően a vállalkozási szerződés megkötésre került. 
  
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2019. április 24-i ülés megtárgyalta a Komlói Többcélú Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről 
szóló beszámolót, és a Komló Város Önkormányzat 2018. évi gyerekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
2019. május 13-i rendkívüli, zárt ülésén megtárgyalta a 2019. évi lakáscélú támogatási 
kérelmeket (III.). 
 
2019. május 29-i rendkívüli ülésén megvitatta a 2018. évi zárszámadási rendelettervezetet.  
 



 

 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2019. április 11-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Komló, Altáró u.2. sz. alatti ingatlan 
bérbeadását, és a komlói 3918/2 és a 3918/3 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
ingyenes használatba adását. 
 
2019. április 23-i ülésén állást foglalt a Laza - Bisztró Kft. munkahelyteremtés támogatási 
kérelmével kapcsolatban, a víziközmű bérleti díj felhasználásáról, a Berek utcai garázscseréről, 
a „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
és alapító okiratának módosításáról, valamint a TOP – 1.1.3-15 BA1-2016-00001 kódszámú, 
„Komló, város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz 
megelőlegező forrás biztosításával kapcsolatban. Véleményezte a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komló város területrendezési 
terveinek 2018. évi 1.számú módosításának elfogadását, a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 
kódszámú, „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című 
pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítását, illetve a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-
00004 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón” című 
pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítását. Végül megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-4-
036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt a tér” – nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-
as terén megnevezésű projekt tervezési feladatainak megvalósításához forrás biztosítását, az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatot, és az Interreg 
V-A Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014 – 2020 
keretében pályázat benyújtását. 
 
2019. május 13-i - a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal együttesen tartott - rendkívüli 
ülésén megvitatta a BENKALA KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos adásvételi szerződéshez való hozzájárulást, és külön a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság megtárgyalta a Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan 
bérbeadásáról szóló 28/2019. (IV.11.) sz. határozat kiegészítését. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2019. április 11-i rendkívüli ülésén megvitatta Kásád Község Önkormányzat és Komló Város 
Önkormányzat, valamint Kásád Község Horváth Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város 
Horváth Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködést, valamint Komló Város 
Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői 
álláshelyére pályázat kiírását. 
 
2019. április 25-i ülésén megtárgyalta a Zrínyi Klub 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítását, a Komló Városért Alapítvány 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodásának módosítását, az önkormányzat közművelődési 
feladatairól szóló rendelet elfogadását, valamint a nem költségvetési szervek 2019. évi 
támogatásáról szóló 24/2019. (III.7.) sz. határozat módosítását. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2019. április 23-i ülésén véleményezte a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. 
többlet működési támogatási igényét, a Laza - Bisztró Kft. munkahelyteremtés támogatási 
kérelmét, a Berek utcai garázscserét, a vízi közmű bérleti díj felhasználását, a Komló Városért 



 

Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komló és Térsége Tűzvédelméért 
Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadását és alapító okiratának módosítását, 
valamint a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Komló város területén lévő piac és 
vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz megelőlegező forrás biztosítását. 
Megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés a 
komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című pályázati programhoz megelőlegező 
forrás biztosítását, a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázati programhoz megelőlegező forrás 
biztosítását, a TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt a tér” – nyílt 
közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű projekt tervezési feladatainak 
megvalósításához forrás biztosítását, illetve az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására című pályázatot. Végül megvitatta az Interreg V-A Magyarország – 
Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014 – 2020 keretében pályázat 
benyújtását, és a nem költségvetési szervek 2019. évi támogatásáról szóló 24/2019. (III.7.) sz. 
határozat módosítását.   
 
2019. május 13-i rendkívüli ülésén állást foglalt a 2019. évi V. Komlói Amatőr Színházi 
Találkozó időleges finanszírozásáról. 
 
2019. május 28-i rendkívüli bizottsági ülés határozatképtelenség miatt elmaradt. 
 
2019. május 29-i rendkívüli ülésen megtárgyalták a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, 
valamint tájékoztató a 2019/2020-as nevelési és beíratásáról szóló döntést, az Országos 
Görpark Program keretében pályázat benyújtását, a Belényesi kiküldetést, az éves ellenőrzési 
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, a 2018. évi zárszámadási rendelet tervezetet, és a 
2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2019. április 10-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási 
javaslatot, Kásád Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzat, valamint Kásád 
Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködést. 
 
2019. április 24-i ülésén megvitatta a Bírósági ülnökök választást, a Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos 
Tűzoltóparancsnoksága 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Berek utcai 
garázscserét, a „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2018. évi beszámolójának 
elfogadását és alapító okiratának módosítását, valamint a József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat eredményének 
megállapítását. Véleményezte az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet 
elfogadását, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását, és Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. 
számú módosításának elfogadását. 
 
2019. május 13-i - a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttesen tartott - 
rendkívüli ülésén megvitatta a BENKALA KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 hrsz.-ú 
ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződéshez való hozzájárulást. 
 



 

2019. május 30.-i ülésén megtárgyalta a 2018. évi zárszámadási rendelettervezetet, a 2019. 
évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, Oletics Károly r. alezredes kapitányvezetői 
kinevezésének véleményezését, és a Gizella u. 1. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettségét. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2019. április 24-i ülésén 

−  felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 
o T.Zs. – Komló, Zrínyi u. 8. fsz.1. 
o H.A. – Komló, Arany J.u. 12- fsz.4. 
o F. Jné – Komló, Gorkij u.7. 2/3 

 
−  döntött az alábbi új lakásbérleti jogviszonyokról: 

o Komló, Kazinczy u. 1/D fsz. 5. szám alatti lakás 
 

−  döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról: 
o F.N.A.. – Komló, Körtvélyes u.12. 3/2. szám alatti lakos 
o K. Jné – Komló, Kazinczy u.14. 1/7. szám alatti lakos 

 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2019. április 23 - i ülésén  

−  megtárgyalta a HAGABO Kft. bérleti díjkedvezmény kérelmét, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A bizottság helyt adott a HAGABO Kft. (7762 Pécsudvard, Táncsics Mihály köz 2/3.) 
kérelmének és a Komló 2237/2 hrsz.-ú, Komló, Ifjúság u.37. szám alatti ingatlan 
használatáért fizetendő 2.457.840,- Ft + Áfa (bruttó 3.121.457,- Ft) éves bérleti díjat 2019. 
január 22-től 1 év időtartamra 75%-kal csökkenti. 
A bérleti díj fennmaradó része 614.460 ,- Ft + Áfa (bruttó 780.364,- Ft ) / év , melyet a 
bizottság azzal a feltétellel engedett el, hogy 2019. évben a bérleményen legalább az 
elengedett bérleti díjnak megfelelő mértékű, az ingatlan tartós értéknövekedését 
eredményező beruházást hajt végre. 
A támogatás további feltétele, hogy a 36 fő heti 40 órás átlaglétszámot a bérleti jogviszony 
lejártáig fenntartja. 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés előkészítéséről 
és annak végrehajtásáról, valamint felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2019. április 11-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a Döntés a Szilvási Általános Iskola intézményvezetőjének megbízásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság támogatta Dobóné Bencze Zsuzsanna kinevezését a Szilvási Általános 
Iskola intézményvezetői álláshelyére. 
A bizottság utasította az elnököt, hogy a döntésről a Pécsi Tankerületi Központot 
tájékoztassa. 

 



 

2019. április 25-i ülésén 
−  megtárgyalta a 2018. évi közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló beszámolót, és 

az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság elfogadta az előterjesztés - 1.sz. melléklet szerinti tartalommal - a Komlói 
Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
valamint - a 2.sz. melléklet szerinti tartalommal - a Generációk Országos Cigány 
Érdekvédelmi Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 
−  megtárgyalta a Közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2018. évi beszámolóját 

és a 2019. évi munkatervet, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság elfogadta a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, valamint a 
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2018. évi munkájáról szóló 
beszámolót, illetve a 2019. évi munkatervét. 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2019. április 2-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent Borbála Otthon 
épületenergetikai korszerűsítése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
képzések lebonyolítására irányuló ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint 
jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre: 
 
a) Szabó Róbert e.v.   (7300 Komló, Vértanúk utca 56.) 
b) SZTI-BAU Kft    (7632 Pécs, Melinda u. 37) 
c) Protask Kft   (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

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

azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” 
megnevezésű projekthez tartozó nyilvánosság biztosítása” tárgyú ajánlattételi felhívást, 
és az alábbiak szerint határozott: 
 
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. 
 

−  megtárgyalta megbízási szerződés keretében a „TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 
azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” 



 

megnevezésű projekthez tartozó közlekedés biztonsági célú szemlélet formáló kampány 
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. 

 
−  megtárgyalta a bizottság a „Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztése 

megnevezésű beruházáshoz tartozó közbeszerzés megindításához" kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást és a szerződés tervezetet, és alábbiak szerint határozott: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
 
1. SZTRÁDA92 (7630 Pécs, Edison u. 3/A.) 
2. Benkala Gyártó, Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21.C.ép. fszt.l.) 
3. KALDIT Kft. (7300 Komló, hrsz. 287.) 
4. P-R Útépítő Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 
5. Wolfbau team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) 
6. KÉSZ Útépítő és Szolg. Kft. (7100 Szekszárd, Holdfény u. 3.) 
7. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3. ) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

2019. április 5-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú pályázat keretében „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekt szakmai megvalósításához 
kapcsolódó helyiség bérlet tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 
1.  Komló Város Önkormányzat Városgondnokság, 7300 Komló, Kossuth L. u. 19. 

 
2.  Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, Kossuth L.  

 u. 103.  
 
3. "Egyenlítő" Addiktológiai Alacsonyküszöbű és Közösségi Szolgálat, 7300 Komló, 

Városház tér 1. 
 
4. Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális  

Gyűjtemény 7300 Komló, Városház tér 1. 
 

5. Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
7300 Komló, 48-as tér 5. 



 

 
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 pályázat keretében „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódóan 
egészségtudatosság fejlesztése a hátrányos helyzetű csoportokban tárgyú beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 
1.  Zirci Erzsébet Kórház és Rendelőintézet 8420 Zirc, József Attila u. 17-19. 
 
2.      Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 7815 Harkány,   

                       Zsigmondy sétány 1. 
 

3.      Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7. 
 
4.     Siklósi Kórház Közhasznú Nonprofit Kft. 7800 Siklós, Baross G. u. 6. 

 
5.     Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium  

    Egészségügyi Központ 7300 Komló, Majális tér 1. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
−  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 értékelését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Humanpark-D Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft-t (7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3 hrsz.) 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 az adásvételi szerződést az önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi 
forrás figyelembe vételével az alábbiak szerint kösse meg.  
- Arbos 3055 fülkés traktor; ajánlati ár: nettó 7.890.000,- Ft + ÁFA 
- Terepgumi (4 db); ajánlati ár: nettó 480.000,- Ft + ÁFA 
- Hótoló lap SP 200; ajánlati ár: nettó 1.175.000,- Ft + ÁFA 
- Mulcsozó UM160; ajánlati ár: nettó 1.110.000,- Ft + ÁFA 
Mindösszesen: nettó 10.655.000,- Ft + ÁFA, bruttó 13.531.850,- Ft 

 
−  megtárgyalta a „Vállalkozási szerződés keretében „a NEMZ-E-18-0088 azonosító 

számú, „A helyi nemzetiségi közösségek hitéletében jelentős szerepet betöltő kálvária 
felújításának I. üteme” megnevezésű projekt keretében 7 db stáció felújítása” tárgyú 
ajánlattételi felhívást, és az alábbi határozatot hozta: 
 



 

Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
 
1.  PAKSÍRKŐ Kft. (székhely: 7030 Paks, Fenyves u. 23., e-mail: 
paksirko@invitel.hu) 
 
2.  DIA-STONE Gránit Kft. (székhely: 7186 Aparhant, Új u. 11., e-mail: 
ugyfelszolgalat@dia-stone.hu) 
 
3.  WALTER Bt.   (székhely: 7781 Sárok, Kossuth utca 1., e-mail: 
walterbt@invitel.hu) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta a „Vállalkozási szerződés keretében a NEMZ-N-19-0039 azonosító 

számú, „A helyi német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet 
betöltő kálvária felújításának II. üteme” megnevezésű projekt keretében 7 db stáció és 
a 3 db kereszt felújítása” tárgyú ajánlattételi felhívást, és az alábbiak szerint döntött: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
 
1.  PAKSÍRKŐ Kft. (székhely: 7030 Paks, Fenyves u. 23., e-mail: 
paksirko@invitel.hu) 
 
2.  DIA-STONE Gránit Kft. (székhely: 7186 Aparhant, Új u. 11., e-mail: 
ugyfelszolgalat@dia-stone.hu) 
 
3.  WALTER Bt.   (székhely: 7781 Sárok, Kossuth utca 1., e-mail: 
walterbt@invitel.hu) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

2019. április 10-i rendkívüli ülésén 
−  megállapította, hogy az 1255-9/2018/HERMAN számú „zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztések támogatása” tárgyú projekt vadvédelmi kerítés építése munkálatok 
ellátására vonatkozó beszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban rögzített 
határidőre az ajánlatadásra felkért 3 gazdasági szereplő közül csak két ajánlattevő adta 
be ajánlatát. 
 
Tekintettel arra, hogy a beszerzési eljárás során nem áll rendelkezésre három érvényes 
ajánlat, a bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítás 
tényéről az ajánlatadásra felkért ajánlatkérőket tájékoztassa. 

 
−  megtárgyalta a NEMZ-E-18-0088 azonosító számú, „A helyi nemzetiségi közösségek 

hitéletében jelentős szerepet betöltő kálvária felújításának I. üteme” megnevezésű 
projekt 7 db stáció felújítási munkálatát elvégző vállalkozó kiválasztására vonatkozó 
beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 



 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló WALTER Bt. (székhely: 7781 Sárok, Kossuth utca 1.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
−  megtárgyalta a NEMZ-N-19-0039 azonosító számú, „A helyi német nemzetiségi 

közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő kálvária felújításának II. 
üteme” megnevezésű projekt 7 db stáció és 3 db kereszt felújítási munkálatát elvégző 
vállalkozó kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló WALTER Bt. (székhely: 7781 Sárok, Kossuth utca 1.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
−  megtárgyalta a „TOP-3.1. l-l6-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói 

buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése" megnevezésű projekthez 
tartozó nyilvánosság biztosítása¬eredményhirdetés" 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 Dél-Dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt.-t, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 141 000,-
Ft+AFA összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta a „TOP-3.1.1-16-BA 1-2017-00011 azonosító számú „Komlói 
buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése" megnevezésű projekthez 
tartozó biztonsági célú szemlélet formáló kampány megvalósítás – eredményhirdetés" 
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 Dél-Dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt.-t, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 3 785 000,-
Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

2019. április 23-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú pályázat keretében „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekt szakmai megvalósításához 



 

kapcsolódó helység bérlet tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság, 7300 
Komló, Kossuth L. u. 19. hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

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

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódóan 
egészségtudatosság fejlesztése a hátrányos helyzetű csoportokban tárgyú beszerzési 
eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli 
Szanatórium Egészségügyi Központ 7300 Komló, Majális tér 1. hirdette ki az eljárás 
nyerteseként.  
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

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

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó célcsoport 
szállítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és külön-külön 
részeredményenként a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőt hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. 
 
Ennek értelmében: 
1. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Magyarszék Község Nonprofit 
Kft. (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.) 
 
2. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Magyarhertelend Község 
Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.) 
 
3. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Mánfa Község Önkormányzat  
(7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.) 
 
4. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Kárász Község Önkormányzat  
(7333 Kárász, Petőfi S. u. 36.) 
 
5. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Kárász Község Önkormányzat  
(7333 Kárász, Petőfi S. u. 36.) 
 
6. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Bikal Nonprofit Kft.  

(7346 Bikal, Zrínyi u. 2.) 
 
7. részre legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló: Bikal Nonprofit Kft.  
(7346 Bikal, Zrínyi u. 2.) 



 

 
 hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
−  megtárgyalta Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

kéményfelújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
 
1. Németh Zoltán  7300 Komló, Eötvös u. 10. 
2. Péter ’99 Kft   7300 Komló, Táncsics u. 6/d 
3. Sebestyén Zoltán  7150 Bonyhád, dr Lotz J. u. 35. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívást a fenti vállalkozók részére 
történő megküldéséről intézkedjen. 

 
−  megtárgyalta a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Szent Borbála 

Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” című pályázathoz kapcsolódó 
képzések lebonyolítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló SZTI BAU Kft-t (7632 Pécs, Melinda u. 37.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
2019. április 24-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzéséhez és komlói 
telephelyre szállításához kapcsolódó beszerzés ajánlattételi felhívását, és azt az I. számú 
melléklet szerinti formában jóváhagyta. 
 
Az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 
1. Komló Város Önkormányzat által 2019 évben kiosztásra kerülő települési szociális 

célú tűzifa juttatás beszerzése komlói telephelyre szállítással esetében: 
 

a) Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3. 
E-mail: arpadteto@mecsekerdo.hu) 

b) Hosszú Zoltán egyéni vállalkozó (7300 Komló, Köztársaság u. 15. 
E-mail: harmasakna@freemail.hu) 

c) GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C. 
E-mail: geiszbau@gmail.com). 

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

 



 

2019. április 30-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a 7300 Komló, Arany János u. 3. fsz. 3. szám, 3038/A/24. hrsz. alatti, 

51,00 m² alapterületű, két szobás, összkomfortos önkormányzati lakás szakember 
letelepítése jogcímen történő bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
1./ A bizottság egyetértett Bareith Péterné 7300 Komló, Székely Bertalan u. 56. 
szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Arany János 
u. 3. fsz. 3. szám, 3038/A/24. hrsz. alatti, 51,00 m² alapterületű, két szobás, 
összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott időre – a Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokságánál létesített foglalkoztatási jogviszonyának 
fennállásáig - történő bérbeadásával. A lakásba édesanyjával, Turi Ferencnével 
költözik. 

 
2019. május 7-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta az V. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2019. évi megvalósításához 
(„Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatás”) kapcsolódó rendezvényszervezési 
feladatokat elvégző vállalkozó kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívást , és azt a 
mellékelt formában jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
1. Mevid Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14-16.) 
2. FERLING Kft (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
3. „Súgólyuk” Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesületet (7300 

Komló, Kossuth L. u. 97.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta az V. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2019. évi megvalósításához 

(„EMMI támogatás”) kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat elvégző vállalkozó 
kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívást, és azt a mellékelt formában jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
1. Mevid Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14-16.) 
2. FERLING Kft (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
3. „Súgólyuk” Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesületet (7300 

Komló, Kossuth L. u. 97.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta a „Vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások kéményfelújítása” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Németh Zoltánt (7300 Komló, Gagarin u.21.) hirdette ki 
az eljárás nyerteseként. 
 



 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 1.535.433,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

 
−  megtárgyalta az ebrendészeti telep korszerűsítéséhez kapcsolódó beszerzési eljárásokat 

és azok ajánlattételi felhívásait, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében, 
ajánlattételre: 
 
1. Kennelek korszerűsítése és új kennel építésé  

a) Győrfi József e.v.   (7300 Komló, Bajcsy Zsilinszky utca 18.) 
b) Gerle Kft.     (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 3.) 
c) Németh Zoltán e.v.  (7300 Komló, Gagarin u. 21.) 

 
2. Aszfalt burkolatú út építése  

a) P-R Útépítő Kft.   (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 
b) Közműépker Kft.   (7831 Pellérd, Damjanich u. 5.) 
c) G-Rental Kft.   (7634 Cserkút, Petőfi utca 19.)  

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

 
2019. május 13-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a 2019 évben kiosztásra kerülő települési szociális célú tűzifa juttatás 
beszerzéséhez és komlói telephelyre szállításához kapcsolódó beszerzési eljárás 
eredményét, az alábbiak szerint állapította meg:  
 
1. Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3.) ajánlata érvényes, 
2. GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C) ajánlata érvényes, 
3. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3.) tette, 
4. Az eljárás eredményes volt, 
5. Az eljárás nyertese Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3.). 
    
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a szállítási szerződés aláírására, valamint 
utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 
 

−  megtárgyalta a Komló Város Óvoda Hunyadi és a Körtvélyesi Tagóvodájának felújítási 
munkáihoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és azt a mellékelt formában jóváhagyta: 
 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
1. Németh Zoltán  7300 Komló, Gagarin u. 21. 
2. BS Construct Kft. 7300 Komló, Hegyhát u. 6. 
3. Péter Károly  7300 Komló, Táncsics u. 6/d 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 



 

−  megtárgyalta az V. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2019. évi megvalósításához 
kapcsolódó rendezvényszervezés („Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatás”) 
beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató 
Egyesület (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 2 000 000,-Ft összeggel megkösse abban 
az esetben, ha Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz az V. 
KASZT rendezvény finanszírozásáról. 

 
−  megtárgyalta az V. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2019. évi megvalósításához 

kapcsolódó rendezvényszervezés („EMMI támogatás”) beszerzési eljárás értékelését, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató 
Egyesület (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 7 700 000,-Ft összeggel megkösse abban 
az esetben, ha Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz az V. 
KASZT rendezvény finanszírozásáról. 
 

2019. május 17-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet V/A. 5. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű  projekt megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzése /Családsegítő Szolgálat/ 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. PBS Hungária Kft.  (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
3. 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.  

 
2019. május 23-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a komlói ebrendészeti telep korszerűsítésének pályázatához kapcsolódó 
beszerzési eljárások eredményét, és az alábbiak szerint állapította meg: 
 
I.  Kennelek korszerűsítése és új kennel építése 
1. Győrfi József e.v. (7300 Komló, Bajcsy Zsilinszky u. 18.) ajánlata megérkezett, 
2. Gerle Kft. (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 3.) ajánlata megérkezett, 



 

3. Németh Zoltán e.v. (7300 Komló, Gagarin u. 21.).) ajánlata megérkezett. 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes Győrfi József e.v. 

(7300 Komló, Bajcsy Zsilinszky u. 18.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese Győrfi József e.v. (7300 Komló, Bajcsy Zsilinszky u. 18.) 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, és utasította 
a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
II.  Aszfalt burkolatú út építése 
1. P-R Útépítő Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) ajánlata megérkezett, 
2. Közműépker Kft. (7831 Pellérd, Damjanich u. 5.) ajánlata megérkezett, 
3. G-REntal Kft.. (7634 Cserkút, Petőfi utca 19.) ajánlata megérkezett, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes P-R Útépítő Kft. 

(7624 Pécs, Napvirág u. 4.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese érvényes P-R Útépítő Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.). 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, illetve 
utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Továbbá bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről 
az ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

2019. május 30-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a „Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztése megnevezésű 

beruházáshoz tartozó közbeszerzés eredményhirdetése és újraindítása" tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatott hozta: 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást I, II és III-as részajánlati köreit érvénytelenítette 
fedezethiányra való tekintettel. A bizottság a közbeszerzés eljárás IV. részajánlati körét 
eredményesnek nyilvánította. A bizottság a legkedvezőbb és érvényes ajánlatot tévő 
KALDIT Kft-t (7300 Komló, hrsz. 287.) hirdette ki az eljárás nyertesének és felkérte a 
polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a nyertes céggel 4.061.500,- Ft+ ÁFA, 
bruttó 5.158.105,- Ft összeggel kösse meg. 
A bizottság jóváhagyta a kapcsolódó ajánlattételi felhívást és a szerződés tervezetet. 
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 
 
1.  Kulcsrakész Kft. (7630 Pécs, Panoráma u. 42.) 
2.  Benkala Gyártó, Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21. C.ép. fszt. 1.) 
3.  KALDIT Kft. (7300 Komló, hrsz. 287.) 
4.  VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
5.  Wolfbau team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
 
 
 



 

2019. május 31-i rendkívüli ülésén  
−  megtárgyalta a „Vállalkozási szerződés keretében Komló Város Óvoda Hunyadi és a 

Körtvélyesi Tagóvodájának felújítási munkái” 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, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 8.891.040,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

2019. június 4-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, „Humán szolgáltatások 

fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzése /Családsegítő Szolgálat/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
 

IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2019. május 6-án tartott ülésén megtárgyalta  

−  a Kálvária kialakításával kapcsolatos munkálatokat, és az alábbi határozatot hozták: 
A részönkormányzat úgy határozott, hogy a 2019. évi költségvetéséből az egyéb dologi 
kiadások terhére 150.000,- Ft összeget hagyott jóvá a Kálvária területén elvégzendő 
bozótirtás munkálataira. Felkérték az elnököt, hogy a munkát rendelje meg, és a 
döntésről a Pénzügyi irodát tájékoztassa. 

 
−  a buszmegálló felújításával kapcsolatos teendőket, mely szerint a Városgondnokság 

biztosítja az anyagot, és így a munkadíjra kellene költeni. 
 

−  a Kultúrház tűzvédelmével kapcsolatos teendőket, és az alábbiak szerint döntött: 
A részönkormányzat a 2019. évi költségvetéséből az egyéb dologi megtakarítások 
terhére maximum bruttó 21.735,- Ft összeget hagyott jóvá a Kultúrház tűz- és 
munkavédelmi eszközeinek beszerzésére, kihelyezésére. Felkérte a részönkormányzat 
vezetőjét, hogy a munkát rendelje meg, és a döntésről a Pénzügyi irodát tájékoztassa. 

 
−  a Mecsekjánosért Egyesülettel közösen szervezett tavaszi faluszépítő nap reprezentációs 

költségeit, és az alábbiak szerint határozott: 
A részönkormányzat a 2019. évi költségvetéséből legfeljebb 30.000,- Ft összeget 
hagyott jóvá a Mecsekjánosért Egyesülettel közösen szervezett tavaszi faluszépítő nap 



 

reprezentációs költségeire. Felkérte az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi irodát 
tájékoztassa.  

 
−  a településen szükséges karbantartási, felújítási munkálatok során adódó kiadásokat, 

és az alábbiak szerint döntött: a 2019. év költségvetéséből az egyéb dologi 
megtakarítások terhére 80.000,- Ft összeget hagyott jóvá a Kálvária területén található 
padok javítási, karbantartási munkálataira, valamint 23.000,- Ft összeget a temető 
területén található szeméttároló javítási, karbantartási munkálataira. Felkérte a 
részönkormányzat vezetőjét, hogy a Pénzügyi irodát tájékoztassa. 
 

2019. május 22-én tartott ülésén megvitatták a Faluszépítő nap költségeiről szóló 5/2019. 
(V.06.) MJRÖ sz. határozat módosítását, és az alábbiak szerint határoztak: A részönkormányzat 
a Faluszépítő nap költségeiről szóló 5/2019.(V.06.) MJRÖ sz. határozatban szereplő összeget 
30.000,- Ft-ról 42.480,- Ft-ra módosította. Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a 
döntésről a Pénzügyi irodát tájékoztassa. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
2019. április 12–én tartott ülésén megtárgyalták a Kultúrház körüli karbantartási munkálatokat, 
és az alábbi határozatot hozták: A részönkormányzat a 2019. évi költségvetéséből a 
többletbevétel és a dologi megtakarítások terhére 230.000,- Ft összeget hagyott jóvá a 
Kultúrház hátsó falának karbantartási munkálataira. Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, 
hogy a karbantartást rendelje meg, és a döntésről a Pénzügyi irodát tájékoztassa.  
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2019. április 5–én tartott ülésén megtárgyalta a tavaszi falu – takarítás munkálatait, és az ezzel 
járó költségeket. A részönkormányzat az alábbi határozatot hozta: A 2019. évi költségvetéséből 
legfeljebb 10.000,- Ft-ot hagyott jóvá a tavaszi falu – takarítási program költségeire. Felkérte a 
részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi irodát tájékoztassa. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2019. április 1.-én tartott ülésén megtárgyalta a TOP pályázattal kapcsolatos kérdéseket, 
teendőket, valamint a buszmegálló felújításával kapcsolatos feladatokat. Az utóbbi kapcsán az 
alábbi határozatot hozták: A részönkormányzat úgy döntött, hogy hivatalosan felkéri a 
Városgondnokságot a buszmegálló, konkrétan a támfal megépítésére, és a teljes 
tereprendezésre. Felkérte az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Városgondnokság 
vezetőjével, és egyeztessenek a feladatok elvégzéséről. 
 
Zobákpuszta – Gesztenyés Településrészi Önkormányzat 
2019. április 10. – én tartott ülésén megtárgyalta a részönkormányzat 2019. évi költségvetését, 
és az alábbiak szerint döntött: A részönkormányzat a rendelkezésre álló 2019. évi 
önkormányzati támogatás összegéből 30.000,- Ft-ot biztosít a gesztenyési játszótér melletti 
terület füvesítéséhez szükséges komposzt beszerzéséről. A részönkormányzat felhatalmazta az 
elnököt, hogy a fenti összeg erejéig a komposztot rendelje meg a Komlói Városgazdálkodási 
Zrt.-től. 
 
 
 
 
 
 



 

V. 
Egyebek 

 
I. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
Az előterjesztés 3. 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. április 25.-i ülésének jegyzőkönyve 
 
III. Tájékoztató az igazgatási szünetről:  
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. 
§ a) pontjában az alábbiakat rendelte el: 
 „Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kormány ajánlásának 
figyelembevételével, abból a célból, hogy az 1. §-ban meghatározott dolgozók részére a 
törvényben előírt rendes szabadság megfelelő módon kiadásra kerülhessen – évente 
rendszeresen, két időszakban igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint: 
a) nyári igazgatási szünet: első napja július 29-e hetének hétfője, utolsó napja az azt követő hét 
utolsó munkanapja;” 
 

Ennek értelmében 2019. nyarán az igazgatási szünet időtartama a következők szerint alakul: 
Az igazgatási szünet kezdő napja: 2019. július 29. (hétfő). 
Az igazgatási szünet utolsó napja: 2019. augusztus 10. (szombat). 
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2019. augusztus 12. (hétfő). 
Az igazgatási szünet időtartama alatt szünetel: 
− az ügyfélfogadás, 
− a postai küldemények átvétele, 
− azon elektronikus rendszerek megnyitása, melyeknél az eljárási határidő a megnyitással veszi 
kezdetét. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt 2019. július 31-én és 2019. augusztus 7-én telefonos, 
illetve személyes előzetes időpont-egyeztetés alapján az alábbi ügykörökben az általános 
ügyfélfogadási időtartamban ügyfélfogadás tartására kerül sor: 
− haláleset anyakönyvezése, 
− soron kívül intézendő szociális ügyek. 
 
 

Ehhez kapcsolódóan a helyi sajtóban hirdetmény közzétételére kerül sor. 
 
IV. Tájékoztató a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolájának 
korszerűsítéséhez kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatról  
A Pécsi Tankerületi Központ 2019. május 17. napján érkezett levelében jelezte, hogy a Szilvási 
Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolájában (7300 Komló, Május 1. u. 13.) az épület 
szellőztető rendszerének korszerűsítését tervezik, mely korszerűsítés keretében a két aula 
üvegfelületeinek külső árnyékolását alakítanák ki és nagy teljesítményű elszívó berendezések 
beépítésével biztosítanák a szellőzés hatékonyságát.  
A Pécsi Tankerületi Központ és Önkormányzatunk között fennálló vagyonkezelési szerződés 
értelmében, a vagyonkezelő az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a 
vagyonkezelésben lévő ingatlanon beruházást végrehajtani.  



 

Fentieknek megfelelően 2019. május 17. napján a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására 
sor került.  
 
V. Beszámoló a pályázatokról 
Az előterjesztés 2. sz. mellékleteként került csatolásra a pályázatokról szóló beszámoló. 
 
VI. Tájékoztató a Belényesi kiküldetésről: 
A Tisztelt Képviselő-testület a 65/2019. (V.30.) sz. határozatával döntött a belényesi 
kiküldetésről. A 4 főből álló delegáció vett volna részt a 2019. június 13-16. napja között 
megrendezésre kerülő Belényesi Napokon. Belényes város polgármestere tájékoztatott, hogy a 
tervezett rendezvény elmarad, így a delegáció kiutazására, a határozat végrehajtására nem kerül 
sor.  
 
 
 
 
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, 
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót,  
− a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolájának korszerűsítéséhez 

kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatról szóló tájékoztatót, 
− a pályázatokról szóló beszámolót,  
− a Belényesi kiküldetésről 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. június 30.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 
 

Komló, 2019. június 12. 
 

Polics József 
polgármester 



 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 































































































Beszámoló a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 21-i ülésén a 7/2019. (II.21.) 

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. A pályázataink nagyon 

nagy számára tekintettel napi szinten is jelentős változások történhetnek, az ezzel kapcsolatos 

aktuális dokumentumokat az önkormányzati portálon is próbáljuk elérhetővé tenni és 

frissíteni. 

 

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

Vállalkozók Háza Komlón 

A kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárást lefolytattuk, jelenleg a 

közbeszerzési dokumentumok jogi szempontú ellenőrzése van folyamatban. A támogató 

tartalmú záró tanúsítvány kézhezvételét valamint a szükséges forrás biztosítását követően 

köthető meg a vállalkozási szerződés a nyertes kivitelezőkkel reményeink szerint a nyár 

folyamán. A magas ajánlati árak miatt szükségessé vált a műszaki tartalom csökkentése, amely 

miatt még az építési engedély is módosult, valamint az eljárás elhúzódása miatt 

kezdeményeztük a projekt mérföldköveinek módosítását. Jelenleg a Közreműködő Szervezet 

vizsgálja az ezzel kapcsolatban részükre megküldött kérelmünket. A vállalkozási szerződések 

hatályba lépéséhez a közel 160 M Ft-os pótfedezet biztosítása szükséges. 

 

Interreg Refresh Central Europe CE1013 pályázat – Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

épületének akadálymentesítése, bemutató terem kialakítása 

Az akadálymentesítési és a bemutató terem kialakításával kapcsolatos munkák befejeződtek. 

A lift legyártása és a helyszínen történő beépítése folyamatban van a munkák várhatóan 2019. 

júliusában fejeződnek be. A kialakított, felújított terem berendezési tárgyainak beszerzésére a 

közeljövőben indítjuk az eljárást. Szeptemberig tervezzük a projekt teljes fizikai befejezését.  



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

A vezető kedvezményezett Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Magyar Államkincstárral egyeztetve 

2019. januárjában új pályázatot adott be a fenti projekt kiírásra, mivel az árajánlatok 

jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló forrást. Jelenleg az új kérelem elbírálása még 

tart, információink szerint rövidesen döntés születik a támogatási kérelem elbírálásáról. 

Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés megkötése, valamint a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása több hónapot vehet igénybe, elképzelhető, hogy a beruházás ez évben nem 

kezdődik el.  

 

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 lefolytatta, a nyertes szállítóval a szerződést megkötötte, a gép, 

valamint a hozzá kapcsolódó megrendelt adapterek leszállítása, átadás-átvétele megtörtént. 

A szemléletformáló kampány programpontjai lezajlottak, a vállalkozó az elszámoláshoz 

szükséges anyagokat (szórólapok, illetve rendezvényekről szóló médiaanyag) az 

önkormányzat részére átadta. 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 (Határ út) 

A pályázatban szereplő infrastrukturális elemek kiépítése megtörtént, a támogatási 

szerződésben szereplő befejezési határideig.  

A záró kifizetési igénylés benyújtási határideje 2019. július 30.  



A pályázatban szerepel az 1545/12 hrsz-ú ingatlan közművesítése is, amit az önkormányzat 

korábbi döntése alapján térítésmentesen felajánlott a Magyar Állam részére a tervezett 

büntetés-végrehajtási intézmény építése kapcsán. Komló Város Önkormányzata és a 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között 2019. április 11-én aláírásra került a 

Magyar Állam tulajdonába történő átadásról szóló szerződés. A szerződés eredményeként a 

birtokátruházási jegyzőkönyv 2019. május 29-én került aláírásra a felek részéről. A fentiekben 

leírt ingyenes tulajdon átadásról a Támogatót, valamint a Közreműködő Szervezetet 2019. 

május 29-én az önkormányzat tájékoztatta.  

 

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

alapinfrastruktúra fejlesztése 

A közút, csapadékvíz elvezető hálózat, valamint a közvilágítási hálózat kiépítésére vonatkozó 

kiviteli tervek elkészültek. Tekintettel arra, hogy a tervezői költségbecslések alapján a 

beruházás értéke meghaladja a nettó 300 M Ft-ot, ezért a kivitelezésre irányuló közbeszerzési 

eljárást a Közreműködő Szervezettel előzetesen jóvá kell hagyatni, amely jelenleg folyamatban 

van.  

A projekthez kapcsolódóan a terület földgázellátásának kivitelezésére az önkormányzat a 

szolgáltatóval a szerződést megkötötte, a vezeték építésre a közút építés megkezdését 

követően kerülhet sor.  

A terület villamos energia ellátására vonatkozóan a műszaki egyeztetések folyamatban vannak 

a szolgáltató, valamint a már értékesített ingatlanok tulajdonosaival.  

 

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 megtörtént. A munkálatok folynak 

a területen, júniusban várható a befejezés.     

 

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

szennyvíztisztító telep korszerűsítése 

A támogatási szerződésben szereplő közel 60 M Ft maradványösszeg felhasználására 

vonatkozó kérelmet az önkormányzat 2018. végén megküldte a támogató felé. Több körös 

hiánypótlást követően a támogató jóváhagyta a maradványösszeg felhasználását, amelynek 

keretében az alábbi 3 helyszínen valósulhat meg további szennyvízcsatorna építés: 

1. Dugovics T. utca folytatásában az új építésű családi házak szennyvízelvezetése  

2. Dávidföldön a Székely B. utca 1-9. számú lakóházak szennyvízelvezetése 

3. Vörösmarty utcában a meglévő szennyvízcsatorna nagyobb átmérőre történő 

átépítése a megnövekedett igények miatt (Bocskai és Hunyadi utcai új hálózat) 

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

folyamatban van. 

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

 

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

Komlón 

Az Irányító Hatóság részben elfogadta a határidő meghosszabbítására benyújtott módosítási 

igényünket, azaz a 69 nap helyett 36 nap tekintetében engedélyezte a vállalkozási szerződés 

teljesítési határidejének meghosszabbítását. A végleges teljesítési határidő, így 2019. április 

26-ra módosult. Kivitelező az építési munkákat az új határidőre elvégezte. A műszaki átadás-

átvétel időpontja 2019. május 8-ra került kitűzésre. A bejárás során hibajegyzék került 

felvételre, melynek kijavítási határideje 2019. május 22. volt. A kivitelező a hibák javítását, 

illetve hiányosságok pótlását a határidőre teljesítette. 



2019. május 20-án önkormányzatunk levelet kapott a Pénzügyminisztérium RFP Jogi és 

Felülvizsgálati Főosztályától szabálytalansági eljárás tárgyában. Az eljárás megindításának oka, 

hogy a pályázathoz kapcsolódó projekt terv, illetve energetikai számítások elkészítésére 

önkormányzatunk külön-külön szerződött le és álláspontjuk szerint ezzel az egybeszámítási 

szabályokat nem vettük figyelembe. 2019. május 27-én Komló Város Önkormányzata a 

szabálytalansági eljárás vonatkozásában részletes észrevételt tett a Pénzügyminisztérium RFP 

Jogi és Felülvizsgálati Főosztályának, melyben vitatjuk az Irányító Hatóság érveit és kérjük a 

szabálytalansági eljárás szankció nélküli lezárását. Az épület energetikai fejlesztése jelentős 

megtakarítást eredményezhet a jövőben, valamint ezzel a városunkban lévő valamennyi 

szociális otthon modern és korszerű külsőt kapott.  

 

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

Komlón 

A Támogatási Szerződés megkötése 2018. decembere óta folyamatban van. Közreműködő 

Szervezet a szerződéskötéshez kapcsolódóan több alkalommal hiánypótlási felhívást küldött 

ki, amiket az önkormányzatunk határidőre teljesített. Jelenleg a közbeszerzési eljárás 

előkészítése van folyamatban, a dokumentáció összeállítását követően meg kívánjuk indítani 

az eljárást. A közbeszerzés nyílt eljárásként kerül kiírásra, figyelem bevéve a hatályos 

közbeszerzési törvény szerinti egybeszámítási előírásokat.  

 

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.  

A DDKK Zrt., mint konzorciumi partner bevonásra került a pályázatba. A DDKK Zrt. önerőként 

nettó 60 millió forintot biztosít a pályázathoz.  A DDKK Zrt-vel folyamatosak az egyeztetések, 

a közbeszerzés lebonyolítása a pénzügyi elszámolás, valamint a közös tulajdon jövőbeni 

használatát illetően még vannak vitás részek.  

Az építési engedélyt megkapta önkormányzatunk, a kiviteli tervek elkészítés folyamatban van. 

Várhatóan a nyár folyamán indulhat a közbeszerzési eljárás a kivitelezésre vonatkozóan. 

 

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. Az előzetes tervezői költségbecslések alapján 

a beruházás várható bekerülési költsége jelentősen meghaladja a rendelkezésünkre álló 

fedezet összegét. Több projektünkhöz hasonlóan itt is kiegészítő forrás biztosítására lesz 

szükségünk.  



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 részleges akadálymentesítése.  

Az épület szinte minden szintjére sikerült liciteljárást követően előbérleti szerződéseket kötni 

helyi cégekkel, akik várhatóan jelentős beruházásokat hajtanak végre az általuk bérelt 

területen. A kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll. A kivitelezére irányuló közbeszerzés 

várhatóan június közepén indul.  

 

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 június 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-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-

as terén 

Komló Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Komló, 48-as tér felújítására, 

rekonstrukciójára. A tervezési folyamatot önkormányzatunk megkezdte. A pályázat elbírálás 

alatt van. 



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 helyi támogatási kérelmet a Komlóért Egyesület helyi akciócsoportja támogatásra javasolta. 

A benyújtott támogatási kérelem végső ellenőrzését az Irányító Hatóság végzi.  

 

Pályázat a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra: 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós 

Alapjából nyújtott támogatásra a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók közül a Komló, Kossuth Lajos 

utca ivóvíz rekonstrukcióra nyújtottunk be pályázatot. 

Az ivóvízvezeték rekonstrukciós munkák költsége összesen bruttó 26. 695. 400,- Ft. Az 

igényelhető bruttó 18. 686. 780,- Ft támogatást figyelembe véve a szükséges önerő bruttó 8. 

008. 620,-Ft. A saját forrást a 2018 évi „víz- és szennyvízhálózat bérleti díj (eszközhasználati 

díj)” előirányzatból biztosítjuk. 

A pályázat elbírálás alatt van. 

 

 

 



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

Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója 

A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2019. január 

18-án aláírásra kerültek a vállalkozói szerződések. A kivitelezés megvalósításához szükséges 

kiegészítő forrásról a Képviselő-testület 153/2018. (XI.14.) számú határozatában döntött. 

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 vállalkozási szerződések aláírását követően a munkaterületek átadásra kerültek. Jelenleg 

tart a kivitelezés, folyamatosak a kooperációk és az egyeztetések. 

 

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

Petőfi tér és környezetének rehabilitációjára 

A közbeszerzési eljárás lezárását követően 2018. októberében a kivitelezéshez kapcsolódó 

vállalkozási szerződések aláírása megtörtént, a munkaterületek átadásra kerültek. A Mikszáth 

Kálmán utca és a Móricz Zsigmond utca volt Zója utcai szakaszán előre nem látható 

talajtömörítési és a pálya szerkezetét érintő problémák merültek fel. Ennek okán a 2. 

részajánlati körben nyertes kivitelezővel szerződésmódosítás válik szükségessé. Azonban a 

teljes beruházás összértéke miatt, a módosításra előzetes közbeszerzési jóváhagyás szükséges 

az Irányító Hatóság részéről, amely jelenleg folyamatban van. 

A fejlesztési területen jelenleg zajlik a Petőfi tér, a Móricz Zsigmond és a Névtelen utca 

felújítása, valamint a tenisz klub épületének korszerűsítése.  

 

 

 

 



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 pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés módosítása folyamatban van, amely 

keretében önkormányzatunk a beruházás befejezési határidejének hosszabbítását 

kérvényezte. 

 

ZP-1-2017/2423 – Komlói zártkertek infrastrukturális fejlesztése 

A projekt során 2019-ben a Dávidföld-Mecsekfalu zártkerti részen, a 023/3 és 026 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanokon vadvédelmi kerítés került kiépítésre 360 méter hosszúságban. A 

kerítés építési területének tisztítását vállalkozási szerződés keretein belül Komló Város 

Önkormányzat Városgondnoksága végezte el bruttó 200 000,- Ft  összegű vállalkozói díjért. A 

vadvédelmi kerítést a beszerzési eljárás során három ajánlattevő közül kiválasztott CSI&GO 

Kft. kivitelezte bruttó 800 000,- Ft szerződéses összegért. A munka 2019.04.26-án készült el, 

így a projektre előírt 2019.04.30-i határidőre mindkét vállalt projektelemet - zártkerti út 

felújítás és vadvédelmi kerítés építése - meg tudtuk valósítani. 



A támogató (Agrárminisztérium) közreműködő szervezete részére a projekt elszámolását az 

előírt határidőn belül megküldtük, mely alapján várjuk a tavalyi évben utalt előlegen felüli 

2 450 174,- Ft támogatási összeg folyósítását.  

 

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. A közbeszerzési szakértő kiválasztásra került, 

a közbeszerzés megindítása folyamatban van. 

 

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 programban a jogosultak részére az ösztöndíjak folyósítása 

folyamatos minden konzorciumban.  

A projekthez kapcsolódó rendezvények-; és a képzések tárgyú közbeszerzési eljárások 

eredményesen lezárultak. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződéskötés megtörtént.    

A II. mérföldkőhöz (2018.12.31.) benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra 

került, jelenleg elbírálás alatt áll. 

Komló Város Önkormányzat: tovább folytatódott a Szenvedélybetegek klubja-, Deviancia 

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

2019. márciusától havonta megrendezésre kerül a Mozduljunk meg együtt!-, áprilistól pedig a 

Generációk összetartozása programsorozat is.  

Megrendezésre került 2019.05.01 napján a gasztronómiai elemekkel színesített Nemzetiségi 

Nap.  

Hosszúhetény Község Önkormányzat: tovább folytatódott a családi foglalkozások-, az idősek 

áldozattá válását megelőző-; valamint a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő 

programsorozat. Elkészült a projekthez kapcsolódó építési beruházás.  

Szászvár Nagyközség Önkormányzat: elindult a családi foglalkozások és a generációk 

találkozása programsorozat. Megrendezésre került a Gyermeknap. 

Egyházaskozár Község Önkormányzat: Március, április és május hónapokban megrendezésre 

kerültek a havi családi programok, ezenkívül május hónapban Sportmajális és Gyermeknap 

került megtartásra. 



Magyarszék Községi Önkormányzat: tovább folytatódott a fiatalok az élet küszöbén, valamint 

az idősek áldozattá válását megelőző programsorozat, továbbá a közösségi munka, 

közösségfejlesztés és- építés, közösségtervezés, önkéntesség programelem. 

Elindult a generációk összetartozása programsorozat. Megrendezésre került 05.01. napján „ 

Az egészséges étkezés hagyományai a mikrotérségben” elnevezésű rendezvény továbbá 

05.25. napján a „ Mikrotérségi gyermeknap”.  

Komló térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Megkezdődtek az Önálló életvitelre 

képessé tevő-, a Foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó 

programelemek 2019. május 31-ig 128 fő bevonásával. Hátrányos helyzetű aktív korú lakosság 

aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése érdekében mentori 

tevékenységgel elért személyek száma 200 fő. A hátrányos helyzetű csoportok egyéni 

állapotfelmérése és kockázatbecslése, egyéni tanácsadás programelembe bevont személyek 

száma 100 fő. 

Komlói Kistérség Önkormányzati Társulás: Az építéssel, felújítással járó tevékenységekhez a 

beszerzési eljárások döntő többsége lefolytatásra került, még 2 településen van folyamatban. 

A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése megtörtént.  

2019. május 31-ig az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre: Bodolyabér: május 26. 

Generációk találkozása; Liget: május 11. 18. 25. Aerobic, zsírégető és alakformáló torna; 

Mecsekpölöske: május 26. Közlekedés biztonsági nap; Magyaregregy: május 19. Tavaszi 

fesztivál – Gyermeknap; Hegyhátmaróc: május 25. Gyermeknap. 
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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. április havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2158 fő, aránya 
9,6 %. 

  2019. február  2019. március  2019. április  

 
Komló város 

746 fő 8,2 % 787 fő 8,7 % 782 fő 8,6 % 

Teljes illetékességi területünk 2084 fő 9,3 % 2207 fő 9,8 % 2158 fő 9,6 % 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

             A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában

 

• Nyilvántartott álláskereső: 782 fő (-5 fő az előző hónaphoz képest), aránya 8,6 %. 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 199 fő (+4 fő az előző hónaphoz képest) 
• FHT: 145 fő (-2 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. április 20-án Komlón 8,6 % volt. A másik az álláskeresők száma 
viszonyítva a munkavállalói korú népességhez, ez pedig 4,49 % volt. 
1. Regisztrált álláskeresők száma: 782 fő / a gazdaságilag aktív népességgel (becsült fő) 9050 fő = 
8,6 % 
2. Regisztrált álláskeresők száma: 782 fő / a munkavállalói korú népességgel 17406 fő = 4,49 % 
 
 
Közfoglalkoztatás (Komló város)  

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának 2019. március 1-vel indult közfoglalkoztatási 
programjaiból, jelenleg ugyan még kis létszámban, de folyamatos a kilépés az elsődleges 
munkaerőpiacra. A megüresedett álláshelyekre történő foglalkoztatásra csoportos közvetítést 
szerveztünk 2019.05.30-ra, és 2019.06.11-re.  

 

Munkaer őpiac 

Támogatások: 

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. 
 
Foglalkoztatási Osztályunkon szinte minden ágazatban van beadott munkaerőigényünk. A 
munkáltatók igényeinek kielégítése a szakképzettség, iskolai végzettség hiánya, továbbá a 
regisztrációban lévő ügyfeleink egészségi, mentális állapota miatt egyre nehezebb. 
 
Aktuális állásajánlataink közül néhány : fémipari szakmák mindegyike, kőműves, asztalos, 
segédmunkás, raktáros, szakács, konyhai kisegítő, villanyszerelő, víz-gáz és központifűtés szerelő, 
festő, tanító, karosszérialakatos, fényező, autószerelő, bolti eladó, takarítónő. 
 
„Nyári Diákmunka 2019” 
Ismét lehetőségük van a hallgató jogviszonnyal rendelkezők számára a nyári munkavégzésre. 
Munkáltatók az önkormányzatok, azok intézményei, továbbá a mezőgazdaságban, túrizmusban és a 
vendéglátásban működő vállalkozások lehetnek. 
A munkavégzés időtartama: 2019.07.01-2019.08.31. 
Bővebb felvilágosítást az érdeklődők osztályunkon kaphatnak. A tájékoztatás városunk honlapján is 
megtalálható. 
 
 
Komló, 2019. június 17. 

 

Tisztelettel:   

 Götzerné Páva Mária 
 járási hivatalvezető-helyettes 








