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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 

 
 
159/2018. (XI.14.) Napelemes bérleti szerződések módosítása: 
A határozatban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi szerződésmódosítások kerültek 
aláírásra: 
• 2018. december 20-án kelt 3.sz. bérleti szerződés módosítás: Energosun Ivestment Zrt. 
komlói 0308/7 hrsz határidő meghosszabbítás. 
• 2018. december 20-án kelt 1.sz. bérleti szerződés módosítás: Energosun Ivestment Zrt. 
komlói 0308/11 hrsz határidő meghosszabbítás. 
• 2018. december 20-án kelt 1.sz. bérleti szerződés módosítás: Energosun Ivestment Zrt. 
komlói 3918/2 hrsz határidő meghosszabbítás. 
• 2019. június 19-én kelt 4.sz. bérleti szerződés módosítás: Energosun Ivestment Zrt. komlói 
0308/7 hrsz határidő meghosszabbítás. 
• 2019. június 19-én kelt 5.sz. bérleti szerződés módosítás: Kasi Infrared Europe Kft. mánfai 
0391 hrsz határidő meghosszabbítás. 
 
186/2018. (XI.29.) 2019. I. félévi kitüntetési javaslatok: 
A Komlói Bányásznapokon, illetve szakmai napokon, a polgármester által kiosztásra kerültek 
a 2019. évi I. félévi kitüntetések. 
 
44/2019. (IV.25.) Berek utcai garázscsere: 
Csereszerződés aláírásra került, a garázscsere lezajlott. 
 
56/2019. (V.13.) Hozzájárulás a BENKALA KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 
hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződéshez: 
Az adásvételi szerződés alapján átjegyzésre került az ingatlanból 6745 m2 az 1520/9 hrsz.-ú 
ingatlanba. 
 
57/2019. (V.13.) A 2019. évi V. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges 
finanszírozása: 
A rendezvény lebonyolításával kapcsolatos szerződések megkötésre kerültek. A támogatói 
okiratok hatályba léptek, a teljes támogatási összegnek megfelelő előlegek jóváírásra kerültek, 
elszámolásuk folyamatban van. 
 
58/2019. (V.13.) Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról szóló 28/2019. 
(IV.11.) sz. határozat kiegészítése: 
A licit megtörtént. A 4 ingatlanrész közül 3-ra bérleti előszerződés kötésére került sor. 
 
59/2019. (V.13.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.: 
A határozat alapján a támogatás összegeinek utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzése 
folyamatban. 
 



60/2019. (V.30.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 
2019/2020-as nevelési év beíratásáról: 
2019. szeptember 1. napjával a Komló, Templom tér 4. sz. alatt kezdte meg működését a Komló 
Városi Óvoda Templom téri telephelye. A telephely működéséhez kapcsolódó megállapodás 
aláírása megtörtént, az átszervezést érintő intézkedések megtételére sor került.  
A határozat értelmében a Komló Városi Óvoda átszervezését érintő intézkedések 
eredményeként a 2019/2020-as nevelési év a képviselő-testület által elfogadott 
csoportszámokkal elindult. 
 
61/2019. (V.30.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása: 
A Komló Városi Óvoda vonatkozásában a módosított alapító okiratok az előírt határidőn belül 
megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája részére, ezt követően a 
Magyar Államkincstár a 02-TNY-1210-2/2019-798011 sz. határozatával a törzskönyvi 
nyilvántartásban a kért módosításokat 2019. szeptember 1-i hatállyal átvezette. 
 
62/2019. (V.30.) Oletics Károly r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének 
véleményezése:  
Az Oletics Károly r. alezredes kinevezését támogató képviselő-testületi határozat a Komlói 
Rendőrkapitányság részére megküldésre került. 
 
64/2019. (V.30.) Gizella u. 1. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége: 
A határidők meghosszabbítására vonatkozó megállapodás (adásvételi szerződés módosítás) 
2019. július 11-én aláírásra került, az új határidőket a földhivatal átvezette a tulajdoni lapon. 
 
65/2019. (V.30.) Belényesi kiküldetés: 
A kiküldetés nem valósult meg, az elmaradt Belényesi Napok rendezvénye miatt. 
 
66/2019. (V.30.) Bányászati emlékhelyet érintő változással kapcsolatos tájékoztatás: 
Komló Város Önkormányzata és Veresegyház Város Önkormányzat között a bányászati 
emlékmű részét képező mozdony alkatrészének ingyenes átadásával kapcsolatos megállapodás 
2019. június 11. napján megkötésre került. 
 
70/2019. (VI.20.) Horváth Gábor c.r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezésének 
véleményezése: 
A Horváth Gábor c.r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezését támogató képviselő-testületi 
határozat megküldésre került a Komlói Rendőrkapitányság részére. 
 
73/2019. (VI.20.) Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása: 
Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező veszteségfinanszírozással kapcsolatos megállapodás 
Komló Város Önkormányzat és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között 2019. június 
21. napján aláírásra került. 
 
88/2019. (VI.20.) Autokar Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé 
minősítés: 
Az adásvételi szerződés aláírásra került, de még nincs átvezetve az ingatlan-nyilvántartáson, 
mert a magyar állam elővásárlási jogról történő lemondó nyilatkozatát várjuk. 
 
91/2019. (VI.20.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele: 
A helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra a pályázati 
felhívás közzététele a határozat 1. pontjában foglalt határidőre megtörtént. 
 



93/2019. (VI.20.) 2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor 
megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése: 
A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület részére a határozatban megjelölt összegek 
átutalásra kerültek. 
 
94/2019. (VI.20.) TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút 
kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” projekthez 
kapcsolódóan saját forrás biztosítása: 
A képviselő-testületi döntés alapján az önkormányzat a saját forrás biztosításáról szóló 
nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet részére megküldte, amely a Támogatási Szerződésben 
átvezetésre került. 
 
95/2019. (VI.20.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon: 
A neckartenzlingeni falunapokon való részvétel megtörtént. A szükséges valuta kiutalásáról 
gondoskodott a jegyző. 
 
96/2019. (VI.20.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele: 
A hitelszerződés aláírására sor került. 
 
97/2019. (VI.20.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének 
megállapítása: 
A határozat értelmében Schaff Anikó 2019. július 1. napjától szóló vezetői kinevezéséhez 
kapcsolódó adminisztratív intézkedések megtörténtek. A Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem vezetői adatainak változásait a Magyar Államkincstár a 02-TNY-1279-
2/2019-631804 sz. határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette. 
 
98/2019. (VI.20.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.: 
A határozat alapján a támogatás összegeinek utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzése 
folyamatban. 
 
100/2019. (VII.11.) Ligeti mini bölcsőde működéséhez kapcsolódó hozzájárulás 
megadása: 
A határozat értelmében a hozzájáruló nyilatkozat aláírására a megjelölt határidőig sor került.  
 
104/2019. (VII.11.) Vis maior támogatási igény benyújtása: 
Benyújtásra került a támogatási igény. 
 
105/2019. (VII.11.) Belvárosi iskola környezetének felújítására többletforrás biztosítása: 
A többletforrás felhasználásra került. 
 
106/2019. (VII.11.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.: 
A határozat alapján a támogatás összegeinek utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzése 
folyamatban. 
 
107/2019. (VII.11.) Mánfai és komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és egyéb 
szerződései: 
A szerződések aláírásra és ellenjegyzésre kerültek, földhivatali benyújtásukat a bérlőket 
képviselő ügyvédi iroda intézi. 
 
108/2019. (VII.18.) A TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város területén 
lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó 
hitelfelvétel: 



A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges hitelfelvétel összegét a 2019. 
augusztus 26-án tartott ülésén újra tárgyalta, ennek okán a továbbiakban a Képviselő-testület 
121/2019. (VIII.29.) sz. határozata a mérvadó ebben a témában. 
 
109/2019. (VII.18.) 82.543.000, -Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele: 
A képviselő-testület visszavonta. 
 
110/2019. (VII.18.) TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és 
kohézió erősítése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb 
beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodás: 
A megállapodás aláírása került. 
 
111/2019. (VII.18.) Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány támogatása: 
Az aláírás folyamatban van. 
 
112/2019. (VII.18.) Vis maior támogatási igény benyújtása II.: 
A benyújtás határidőre megtörtént. 
 
113/2019. (VII.18.) TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési 
eljárásáról tájékoztató: 
A projekt új nyílt közbeszerzési eljárásának elindítása a határozat 2. pontjában foglalt határidőre 
megtörtént. 
 
114/2019. (VII.18.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.: 
A határozat alapján a támogatás összegeinek utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzése 
folyamatban. 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2019. június 19-i zárt ülésén megtárgyalta a 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmeket (IV.). 
 
2019. július 11-i rendkívüli zárt ülésén megtárgyalta a 2019. évi lakáscélú kérelmeket (V.). 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2019. június 18-i ülésén véleményezte a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, a 
helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati 
felhívás közzétételét, a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyását, a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatósági elnök 2018-2019. 
évi prémiumfeladatait. Megtárgyalta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi 
beszámolójának jóváhagyását, a  Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapít6vány 2018. évi 
beszámolójának jóváhagyását, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 
2018. évi beszámolójának jóváhagyását, a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési 
határozatainak és 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, valamint a Komlói Tésztagyártó 
Szociális Szövetkezet 2018. évi beszámolójának jóváhagyását. Állást foglalt a Komló-Habilitas 
Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének jóváhagyását, az Objektum Projekt Kft. munkahelyteremtés 
támogatási kérelmét – II., a beszámolót a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi 
tevékenységéről, a beszámolót a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról, az 
Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatalt, az Autokar 



Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítést és az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos 49/2019. 
(IV.25.) sz. határozat megerősítését, valamint a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító 
számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” 
projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítását. 
2019. július 11-i rendkívüli ülésén véleményezte Mann Csaba egyéni vállalkozó 
munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, 
Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében című pályázathoz 
kapcsolódó pótigényt, a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón” című projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítását, a Vis maior 
támogatási igény benyújtását. Állást foglalt a Belvárosi iskola környezetének felújítására 
többletforrás biztosítását, valamint zárt ülésén megvitatta a mánfai és komlói napelempark célú 
ingatlanok bérleti és egyéb szerződéseit. 
2019. július 18-i ülésén megtárgyalta a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú, Komló 
város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához 
kapcsolódó hitelfelvételt és a Vis maior támogatási igény benyújtását - II. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2019. május 30-i rendkívüli ülésén megvitatta a 2018. évi zárszámadási rendelettervezetet, a 
döntést a Komlói Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2019/2020-as nevelési 
és beíratásáról, valamint a Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítását. 
2019. június 18-i ülésén megtárgyalta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
Alapítvány 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, valamint zárt ülésen megtárgyalta a 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
eredményének megállapítását. 
2019. július 11-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Ligeti mini bölcsőde működéséhez 
kapcsolódó hozzájárulás megadása tárgyú előterjesztést. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság: 
2019. június 18-i ülésén megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi beszámolójának 
jóváhagyását és az igazgatósági elnök 2018-2019. évi prémiumfeladatait, a Dél-dunántúli 
Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a szolgáltatóval 
kötendő megállapodás jóváhagyását, valamint a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak 
jóváhagyását. Megvitatta a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön II. iránti kérelmét, a Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, a Komlói 
Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2018. évi beszámolóját, a Komlói Temetkezési Kft. 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót, a  Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési 
határozatainak és 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyását és a  
Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának 
jóváhagyását, illetve a 2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor 
megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezését. Állást foglalt a Pályázat helyi 
közösségi közlekedés támogatásának ügyében, a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett 
személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzétételében, az Objektum Projek Kft. 
munkahelyteremtés támogatás kérelmében – II., valamint a Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2018. évi beszámolójának jóváhagyásban. Megtárgyalta a  
Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működését és 2018. évi beszámolóját, a 
beszámolót a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról, a részvételt a 
neckartenzlingeni falunapokon és a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” projekthez 
kapcsolódóan saját forrás biztosítását, valamint zárt ülésén véleményezte a Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatósági elnök 2018-2019. évi 
prémiumfeladatait. 
2019. július 11-i ülésén a bizottság az ülést határozatképesség hiányában elnapolta. 



2019. július 18-i ülésén véleményezte a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú Komló 
város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához 
kapcsolódó hitelfelvételt, a 82.543.000,-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételt, a Kenderföldi 
Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány támogatását és a Vis maior támogatási igény 
benyújtását- II. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2019. június 19-i ülésén megtárgyalta a 2019. évi II. félévi kitüntetési javaslatokat, a Komló 
Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítását, az Objektum Projekt Kft. 
munkahelyteremtés támogatási kérelmét – II., a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, 
valamint a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra 
pályázati felhívás közzétételét. Megvitatta a rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonság 
helyzetéről, Horváth Gábor c.r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezésének 
véleményezését, a beszámolót a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának 
tevékenységéről és az alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntés meghozatalát. 
2019. július 10-i ülésén megvitatta a mánfai és komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és 
egyéb szerződései című előterjesztést. 
2019. július 18-i ülésén megtárgyalta a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és 
egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodást és a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 
azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásáról szóló tájékoztatót. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

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

−  felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 
o K.J.né – Komló, Kazinczy u. 14. 1/7. 
o V.M. – Komló, Kazinczy u.4.1/4.  
o S.L.I.né – Komló, Kazinczy u.1/D. 1/2. 
o K.J. – Komló, Kazinczy u. 1/D. fsz. 3. 
o H.T. – Komló, Kazinczy u. 14. 1/4. 
o N.B. – Komló, Arany János u. 12. fsz/3. 
o O-B.B. – Komló, Kazinczy u. 9. 3/4.  

−  döntött az alábbi új lakásbérleti jogviszonyokról: 
o Komló, Arany János u. 12. szám alatti lakás 
o Komló, Körtvélyes u. 9. mfsz./1. szám alatti lakás 
o Komló, Nagy L. u. 25/A. fsz/2. szám alatti lakás 
o Komló, Kazinczy u. 11. fsz/1. szám alatti lakás 
o Komló, Anna akna 4. 1/4. szám alatti lakás 

 
−  döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 

o H.Zs. – Komló, Kazinczy u. 14. II/3.szám alatti, 1 szoba, félkomfortos lakás 
o O.Gy.-né – Komló, Kazinczy u.12. 1/3. szám alatti 1szoba félkomfortos lakás 
o N.A. – Komló, Gagarin u. 3. 2/1. szám alatti 2 és fél szoba komfortos 

 
2019. július 11-i ülésén 

−  döntött az alábbi szociális kölcsön megállapításáról: 
o Sz-né. T. I. – Komló, Kodály Z. u. 25. 



 
2019. július 24-i ülésén 

−  felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 
o S.F. – Komló, Vörösmarty u. 6. 1/4. 
o O.I. – Komló, Kazinczy u.3.2/3.  
o H.K. – Komló, Kazinczy u. 3. 2/4. 

 
−  döntött az alábbi új lakásbérleti jogviszonyokról: 

o Komló, Kazinczy u. 11. 1/1. szám alatti lakás 
o Komló, Kazinczy u. 8. as./2. szám alatti lakás 
o Komló, Jó szerencsét u. 10. 2/3.  
o Komló, Anna akna 4. fsz/3 
o Komló, Arany János u. 27. as./2. 
o Komló, Kazinczy u. 12. 2/5. 
o Komló, Kazinczy u. 5. 1/5.  
 

 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2019. június 18 - i ülésén  

−  megtárgyalta az Autokar Kft. telek-kiegészítési kérelme című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
A bizottság az önkormányzati tulajdonú 1520/5 hrsz-ú „parkerdő” megnevezésű 
ingatlannak a szabályozási tervben a „Gksz” övezetbe sorolt 1051 m2 nagyságú 
területrészét, továbbá az 1491 hrsz-ú „közút” megnevezésű ingatlannak a szabályozási 
tervben a „Gksz” övezetbe sorolt 131 m2 nagyságú területrészét az 1520/29 hrsz-ú 
ingatlan telek-kiegészítéseként értékesítette az Autokar Kft. (Komló, Sikondai út 57.) 
részére.  
 
A bizottság tudomásul vette, hogy az értékesítés feltétele, hogy az 1520/5 hrsz-ú 
„parkerdő” megnevezésű ingatlan 1051 m2 nagyságú területrészét, továbbá az 1491 
hrsz-ú „közút” megnevezésű ingatlan 131 m2 nagyságú területrészét a képviselő-
testület forgalomképesség nyilvánítsa. 
 
A területrészek vételárát a bizottság 400,-Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta meg.  
 
Vevőnek az ingatlanok vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(40.000, - Ft) is. 
 
A bizottság tudomásul vette, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 
14. § alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – 
amennyiben annak értéke a 200.000, - Ft-ot meghaladja – az államot elővásárlási jog 
illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar 
Állam) megkeresését és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett 
nyilatkozatát követően kerülhet sor. 
 
Kérelmezőnek az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg az ivóvíz vezeték 
szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodást is szükséges aláírnia. 
 
A telekalakítással, szolgalmi jog bejegyzéssel és az adásvételi szerződés elkészítésével 
járó valamennyi költség a kérelmezőt terheli.  
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a kérelmező költségén intézkedjen a szolgalmi jog 
bejegyzési vázrajz megrendeléséről, ezt követően gondoskodjon az adásvételi szerződés 



és a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodás elkészíttetése, továbbá a 
vételár és az értékbecslési díj befizettetése iránt.  
 
Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés és szolgalmi jog bejegyzéséhez 
szükséges megállapodás aláírására. 
 

−  megtárgyalta a Kossuth L. u. 101. sz. alatti helyiség bérbeadása című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A Kossuth L. u. 101. szám alatti 3613/A/105 hrsz-ú 20,86 m2 alapterületű helyiség 
induló bérleti díját 750 Ft/m2 + ÁFA-ban határozta meg. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlan liciten történő 
bérbeadásának kiírásáról. 
 

−  megtárgyalta Út-híd fenntartási és vízkár elhárítási keret című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
A bizottság a 2018. évi út-híd fenntartási és vízkár elhárítási keret felhasználását az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadta. 
A bizottság a 2019. évi út-híd fenntartási és vízkár elhárítási feladatokat a 
Városgondnokság által benyújtott javaslat alapján, a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint 
jóváhagyta. 

 
−  megtárgyalta az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról szóló előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság utólagosan jóváhagyta – a Karta aláírásával megvalósult – az Európai 
Mobilitási Héten belül az Autómentes Naphoz való csatlakozást és felhatalmazta a 
polgármestert az egyedi támogatási kérelem benyújtására. 
 
A bizottság felkérte a Városgondnokság vezetőjét, hogy gondoskodjon az Európai 
Autómentes Napon, 2019. szeptember 20. napján reggel 6 óra és délután 17 óra között 
az Eszperantó téri parkoló Sportközpont felőli részének, valamit a Sportközpont 
főbejárata és a Szigetvári Takarékszövetkezet épülete közötti útszakasz autóforgalom 
előli lezárásáról. 
 
A bizottság felkérte Simon Andrásné, marketing ügyintézőt, hogy amennyiben az idei 
évben is sor kerül a rendezvény támogatására irányuló minisztériumi pályázat kiírására, 
úgy gondoskodjon annak határidőben történő beadásáról. Gondoskodjon továbbá az 
Európai Autómentes Nap kísérő rendezvényeinek megszervezéséről.  Keresse meg a 
civil szervezeteket a rendezvény megtartása érdekében, és tájékoztassa a lakosságot az 
Autómentes Nap megtartásáról, és a kapcsolódó rendezvényeiről. 
 

2019. július 11 - i ülésén 
−  megtárgyalta a Kossuth L. u. 79. sz. alatti (Piramis) 3. sz. üzlethelyiség bérbeadása 

című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság hozzájárult ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Kossuth L. u. 79. 
szám alatti Piramisház földszintjén lévő 487/2/A/3 helyrajzi számú ingatlanban 
található 14,81 m2 nagyságú 3. sz. üzlethelyiséget bérbe adja Kalináné Lukácsi Szilvia 
(7300 Komló, Nagy L. u. 9.) részére 972 Ft/m2 + 27 % ÁFA, azaz 14.395, - Ft + 3.887, 
- Ft ÁFA (bruttó 18.282, - Ft) havi bérleti díjért. 
Bérlő 30 napon belül köteles a Városgondnoksággal a bérbeadásra vonatkozó 
szerződést megkötni, ellenkező esetben elveszíti a befizetett versenytárgyalási előleget. 
 



A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, 
továbbá a bérleti szerződés elkészíttetéséről. Felhatalmazta a Városgondnokság 
intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 
 

−  megtárgyalta a a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 11/2019. (VI.18.) számú 
határozatának módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A 11/2019. (VI. 18.) GTB határozat 3. pontja helyébe az alábbi módosítás lépett: 
A bizottság felkérte Simon Andrásné, marketing ügyintézőt, hogy amennyiben az idei 
évben is sor kerül a rendezvény támogatására irányuló minisztériumi pályázat kiírására, 
úgy gondoskodjon annak határidőben történő beadásáról. Gondoskodjon továbbá az 
Európai Autómentes Nap kísérő rendezvényeinek megszervezéséről önkormányzati, 
illetve önkormányzati tulajdonú intézmények bevonásával. Keressen meg civil 
szervezeteket a rendezvény egyes kiegészítő programjainak megszervezése érdekében, 
és tájékoztassa a lakosságot az Autómentes Nap megtartásáról, és annak kapcsolódó 
rendezvényeiről. 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben: 
2019. június 12-i ülésén 

−  megtárgyalta a 2018. március 17-i esőzések következtében károsodott önkormányzati 
ingatlanok (Komló, Kisbattyán 0158 hrsz., 5603 hrsz. és Komló, Kaszánya patak 451 
hrsz,) helyreállítása” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és az alábbi 
határozatot hozta: 
A bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérje fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 
1., FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) 
2., LAKIBER Kft. (7300 Komló, Zichy M. u. 8.) 
3., PÉTER ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

− megtárgyalta a 2018. március 17-i esőzések következtében károsodott önkormányzati 
ingatlanok (Komló, Berek u. 3416 hrsz.) helyreállításához engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció készítése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi tervező cégeket kérj fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 
1., GEO-STAT Mérnöki Szolgáltató és Fővállalkozó Kft. (7634 Pécs, Ürögi fasor 28.) 
2., AMMONITEST Mérnöki Szolgáltató Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi F. u. 23.) 
3., BALÁZS Mérnöki Iroda Bt. (7635 Pécs, Nagyszkókói út 18.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megtárgyalta a Komló 3424 hrsz.-en található garázs bontása” tárgyú beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását, és az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérj fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 



1., BEST CONTRAST 75 Kft. (7677 Orfű, Lapisi utca 16.) 
2., Branau Kft. (7631 Pécs, Tüskésréti út 32.) 
3., Wolbau Team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

2019. június 19-i ülésén 
−  megtárgyalta a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói 

buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekthez 
tartozó műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta:  
A bizottság a megbízási szerződés keretében TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító 
számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű 
projekthez tartozó műszaki ellenőri szolgáltatás ellátásához kapcsolódó ajánlattételi 
felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyta.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1.Fehér Mérnökiroda Kft. (7632 Pécs, nagy Imre u. 36. IV/13) 
2.Szűcs Imre E.V. (7632 Pécs, Uitz Béla u. 7. fsz. 2.) 
3.BAU-KONTROLLEUR KFT. (7636 Pécs, Felső utca 84/1) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

−  megvitatta a Komló Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 1. számú 
módosítása című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának IV.3. 
pontjában kapott felhatalmazása alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 
2019. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítását, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyta. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosításának az elektronikus közbeszerzési 
rendszerben (EKR), valamint az önkormányzat honlapján történő közzétételéről 
intézkedjen. 
 

−  megtárgyalta a „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, Komló, Nagyrét 
utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó 
víziközmű hálózat és közút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, Komló, Nagyrét utcai 
meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó 
víziközmű hálózat és közút építése” tárgyú közbeszerzés összefoglaló tájékoztatását 
megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 
a)Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 



b)Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) 
c)P-R Útépítő Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 
 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az eljárást megindító felhívásnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megtárgyalta a „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban című projekthez kapcsolódó anyagbeszerzés (Szászvár)” 
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése 
a Komlói járásban című projekthez kapcsolódó anyagbeszerzés (Szászvár)” tárgyú 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 
1. Szászi Tüzép Kft. (7349 Szászvár Bonyhádi u. 15.) 
2. 1001 Aprócikk, (7349 Szászvár, Arany János utca 8.) 
3. Tarka-barka Festékbolt    (7349 Szászvár, Szent István u. 1.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
2019. június 27-i ülésén 

−  megtárgyalta a 2018. március 17-i esőzések következtében károsodott önkormányzati 
ingatlanok (Komló, Berek u. 3416 hrsz.) helyreállításához engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció készítése – adott ajánlatok bontása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Balázs Mérnöki Iroda Bt. (7635 Pécs, Nagyszkokói út 18.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  megtárgyalta a Komló Város Önkormányzata által kiírt beszerzési eljárásra – „A 
Komló 3424 hrsz.-en található garázs bontása” – adott ajánlatok bontása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Best Contrast 75 Kft. (7677 Orfű, Lapisi u. 16.) hirdette ki 
az eljárás nyerteseként. 
  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  megvitatta a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú „Miénk itt a tér-nyílt 
közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén” megnevezésű projekthez tartozó tervező 
kiválasztását, és az alábbi határozatot hozta: 



 
A bizottság a megbízási ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyta.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1. Nagy és Perényi Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.) e-mail: 
nagy.perenyi@gmail.com 
2. MEGARON Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.) e-mail: megaron@t-online.hu 
3. Építész Kör Kft. (7621 Pécs, Várai Antal u. 5.) e-mail: epkor@epiteszkor.hu 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
2019. július 10-i ülésén 

−  megtárgyalta a Komló Város Önkormányzata által kiírt beszerzési eljárásra- „Miénk 
itt a tér-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén” megnevezésű projekthez 
tartozó tervező kiválasztása” - eredményhirdetés tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Építész Kör Kft. (Pécs, Váradi Antal utca 5. 7621) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. 
  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 2.250.000,-Ft + Áfa összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta a Komló Város Önkormányzata által kiírt beszerzési eljárásra – „A 2018. 
március 17-i esőzések következtében károsodott önkormányzati ingatlanok (Komló, 
Kisbattyán 0158 hrsz., 5603 hrsz. és Komló, Kaszárnya patak 451 hrsz,) helyreállítása” 
– eredményhirdetés tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 8.972.400,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

−  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 megindítását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyta. 
 



A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy a Komló Város Önkormányzat az alábbi 
gazdasági szereplőket kérje fel ajánlattételre: 
 
1./ Modern Ablak Kft. (7300 Damjanich u. 20.) 
2./ Terc-Co Kft (7355 Nagymányok, Petőfi S. u. 118.) 
3./ Kalatherm Kft. (7300 Komló, Nagyrét u. 4.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megvitatta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Egyházaskozár/ 
tárgyú beszerzési eljárás megindítását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet 
szerinti formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy a Komló Város Önkormányzat az alábbi 
gazdasági szereplőket kérje fel ajánlattételre: 
 
1./ Forrás-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7150 Bonyhád, Rákóczi u. 17.) 
2./ SEBIBADA Építőipari Kft. (7186 Nagyvejke, Fő u. 6.) 
3./ Terc-co Építőipari Kft (7355, Nagymányok, Petőfi S.u. 118.) 

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

2019. július 18-i ülésén 
−  megtárgyalta az TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési 

eljárásának eredményhirdetését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság – tekintettel a Miniszterelnökség Közbeszerzésekért Felelős Főosztálya által 
kibocsátott nem támogató tartalmú záró tanúsítványban foglaltakra – a közbeszerzési 
eljárást eredménytelenné nyilvánította.  
 
Utasította az aljegyzőt, hogy az eljárásban érintett ajánlattevőket az EKR rendszeren 
keresztül a döntésről tájékoztassa. 
 

−  megtárgyalta Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztése megnevezésű 
beruházáshoz tartozó közbeszerzés eredményhirdetését és újraindítását - II., és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a közbeszerzés eljárás I. és III. részajánlati körét eredményesnek nyilvánította. 
 
A bizottság a közbeszerzés eljárás II. részajánlati körét érvénytelenek nyilvánította. 
 
A bizottság a legkedvezőbb és érvényes ajánlatot tévő KALDIT Kft-t (7300 Komló, hrsz. 287.) 
hirdette ki az I. részajánlati kör nyertesének és felkérte a polgármester, hogy a vállalkozási 
szerződést a nyertes céggel 10.775.200, - Ft+ ÁFA, bruttó 13.684.504, - Ft összeggel kösse meg. 
 
A bizottság a legkedvezőbb és érvényes ajánlatot tévő KALDIT Kft-t (7300 Komló, hrsz. 287.) 
hirdette ki a III. részajánlati kör nyertesének és felkérte a polgármester, hogy a vállalkozási 
szerződést a nyertes céggel 14.874.000, - Ft+ ÁFA, bruttó 18.889.980, - Ft összeggel kösse meg. 
 



A bizottság a mellékelt formában jóváhagyta kapcsolódó ajánlattételi felhívást és a szerződés 
tervezetet. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. Péter ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D) 
2. Benkala Gyártó, Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21.C.ép. fszt.1.) 
3. KALDIT Kft. (7300 Komló, hrsz. 287.) 
4. Kulcsrakész Kft. (7630 Pécs, Panoráma u. 42.) 
5. Wolfbau team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
2019. augusztus 16-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a szakember letelepítése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság egyetért Schreiber Klaudia 7940 Szentlőrinc, Madách I. u. 2/C. szám alatti 
lakos, és Kovácsevics Viktória 7900 Szigetvár, Turbéki u. 39. szám alatti lakos részére 
szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Eötvös L. u. 9. fsz. 3. szám, 3452/A/16. 
hrsz. alatti, 53,89 m² alapterületű, két szobás, komfortos önkormányzati bérlakás 
határozott időre – Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) számú rendelete 18. § (2) bekezdésének 
megfelelő foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig - történő bérbeadásával. A lakásba 
ketten, bérlőtársakként költöznek. 
 

−  megtárgyalta a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú Energetikai korszerűsítés a 
komlói sportközpont és futófolyosó épületében c. pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárások megindítását, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosítószámú, „Energetikai 
korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében" elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó beszerzési eljárásokat és azok ajánlattételi felhívását megvitatta és azokat a 
melléklet szerinti formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat 
kérje fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. Műszaki tervek készítése 
a)Építész Kétszög Kft.    (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) 
b) SZTI-BAU Kft.    (7632 Pécs, Melinda u. 37.) 
c)Mecsekterv Mérnökiroda Kft.  (7635 Pécs, Ányos Pál u. 6.) 
  
2. Műszaki ellenőri feladatok ellátása 
a) U-ProjektBt.    (7624 Pécs, Napvirág u. 2/1.)  
b) Építész Kétszög Kft.  (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) 
c) Komlói Sörfőzde Kft.  (7300 Komló, 2413/85 hrsz.) 
 
  
3. Rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása 
a) GamatervBt.    (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C) 
b) Kstb Plusz Bt.   (5600 Békéscsaba, Damjanich utca 20.) 



c) M-B Tanácsadó Kft.           (7140 Tolna, Kinizsi u. 10.) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumot a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
−  megtárgyalta a Komlói 1521/64 hrsz. alatti garázsok megközelítését biztosító út 

kivitelezőjének kiválasztását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az előterjesztés 1.sz. melléklete szerint ajánlattételi felhívást jóváhagyta, és 
hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
 
a, Germiko Bt. (7396 Magyarszék, Kossuth 39/a) 
b, 2007 Kft. (7300 Komló, Köztársaság 9.) 
c, Burján Rita (7304 Mánfa, Forrás-köz 11) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
2019. augusztus 23-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a TOP-2.1.1-16-BA-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek 
rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekthez tartozó közbeszerzés elindítását, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a mellékelt formában jóváhagyta kapcsolódó ajánlattételi felhívást és a 
szerződés tervezetet. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1. PSN Építőipari Kft. 7100 Szekszárd Flórián utca 3. 
2. Benkala Gyártó, Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21. C. ép. fszt.1.) 
3. VITOÉP Kft. 7300 Komló Kossuth L. 3. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
−  megtárgyalta a Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztése megnevezésű 

beruházáshoz tartozó közbeszerzés eredményhirdetését és újraindítását - II., és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. 
 
A bizottság a legkedvezőbb és érvényes ajánlatot tévő Kulcsrakész Kft-t (7630 Pécs, 
Panoráma u. 42.) hirdette ki az eljárás nyertesének és felkérte a polgármester, hogy a 
vállalkozási szerződést a nyertes céggel 8.739.869, - Ft+ ÁFA, bruttó 11.099.634, - Ft 
összeggel kösse meg. 

 
−  megtárgyalta a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, Komló, Nagyrét utcai 

meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó 
víziközmű hálózat és közút építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával 
kapcsolatos 83/2019.(VI.19.) sz. határozat módosítását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a 83/2019. (VI. 19.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosította: 



 
A bizottság az „Iparterület fejlesztés-TOP-l.l.l-16-BAl-2017-00002" tárgyú 
közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 
1. rész: Szennyvízvezeték, valamint ivóvízvezeték építése 
 
a) Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 
b) Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) 
c) BEST CONTRAST 75 Kft. (7677 Orfü, Lapisi u. 16.) 
 
2. rész: Új aszfalt burkolatú közút, valamint a hozzá kapcsolódó közvilágítási hálózat 
építése 
 
a) Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 
b) Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) 
c) P-R Útépítő Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az eljárást megindító felhívásnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
 

IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2019. június 18-án tartott ülésén megtárgyalta a Kálvária avatással kapcsolatos költségeket, és 
az alábbi határozatot hozta: 
A részönkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy a 2019. évi költségvetéséből a 
rendelkezésre álló előirányzatai terhére jóváhagyja az ott még fel nem használt összegeket, 
melyet a Kálvária avató ünnepség kiadásaira kíván fordítani. Felkérte a részönkormányzat 
vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 

Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
2019. május 21–én tartott ülésén megtárgyalták a buszmegálló felújítását, valamint a Kultúrház 
tűzvédelmét, és az alábbi határozatot hozta: 
A részönkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy a 2019. évi költségvetésből az egyéb 
dologi megtakarítások terhére bruttó 18.875, - Ft összeget utólag jóváhagy a kultúrház tűz-és 
munkavédelmi eszközeinek beszerzésére, kihelyezésére, valamint felkérte a részönkormányzat 
vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.  
Megvitatta a kultúrház leltárába tartozó asztalok és székek bérbeadását, és az alábbi határozatot 
hozta: 
A részönkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy a kultúrház leltárába tartozó székek és 
asztalok egy napi bérbeadásának díja 10.000, - Ft. Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy 
a bérleti szerződést készítse el és a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
 
2019. július 23-án tartott ülésén megtárgyalta a buszmegálló felújítását és az alábbi határozatot 
hozta: 
A részönkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy a 2019. évi költségvetéséből a 
rendelkezésre álló előirányzatai terhére 300.000, - Ft működési célú pénzeszközt átad Komló 



Város Önkormányzat Városgondnoksága részére a településrészen lévő buszmegálló és annak 
környezetében lévő köz- és zöldterületek karbantartására, valamint felkérte a részönkormányzat 
vezetőjét, hogy a Városgondnoksággal kössön megállapodást a pénzeszköz átadásáról és a 
döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 

2019. augusztus 15-én tartott ülésén megtárgyalta Kalamár József ingatlanvásárlási kérelmét, 
és az alábbi határozatot hozta: 
A részönkormányzat a 1635, 1636 és 1638 hrsz-ú ingatlanok kérelmező részére történő 
értékesítését nem támogatja. A részönkormányzat javaslata, hogy az előző pontban felsorolt 
ingatlanok liciteljárás keretében (egyenként) kerüljenek értékesítésre. Felkérte a 
részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről Komló Város Önkormányzatát tájékoztassa. 

A részönkormányzat megvitatta a Mecsekfalu területén lévő, tulajdonában álló 1650 hrsz-ú 
ingatlant értékesítését, és az alábbi határozatot hozta: 
A részönkormányzat úgy döntött, hogy javasolja Komló Város Önkormányzatának, hogy a 
Mecsekfalu területén lévő, tulajdonában álló 1650 hrsz-ú ingatlant értékesítse liciteljárás 
keretében. Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről Komló Város 
Önkormányzatát tájékoztassa. 
Végezetül megtárgyalták a településen szükséges munkálatok elvégzését. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2019. május 22–én tartott ülésén megtárgyalta a kereszt felújítását és a térkövezést, valamint a 
Kultúrház tűzvédelmét, és az alábbi határozatot hozta: 
A részönkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy a 2019. évi költségvetésből az egyéb 
dologi megtakarítások terhére bruttó 17.675, - Ft összeget utólag jóváhagyott a kultúrház tűz- 
és munkavédelmi eszközeinek beszerzésére, kihelyezésére. 
Megvitatták a településen szükséges munkálatok elvégzését. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2019. május 28-án tartott ülésén a részönkormányzat elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a 
településrész helyszíneinek bejárásáról, illetve a településrész útszakaszinak felfestéséről. 
 
Zobákpuszta – Gesztenyés Településrészi Önkormányzat 
2019. június 12 – én tartott ülésén megtárgyalta a 2019. évi Gesztenye Nap rendezvény 
előkészítését és a részönkormányzat 2019. évi költségvetésének felhasználását, ezzel 
kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
A részönkormányzat a rendelkezésére álló 2019. évi önkormányzati támogatás összegéből 
legfeljebb 300.000, - Ft-ot biztosított a Gesztenye Nap rendezvény lebonyolítására. 
Felhatalmazza Pálfi László elnököt, hogy a fenti összeg erejéig a rendezvényhez szükséges 
ételek, italok és egyéb kellékek beszerzéséről intézkedjen, majd a költségek tekintetében a 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási irodájával számoljon 
el. Végül megvitatták a településérészen felmerült csapadékvíz elvezető rendszer problémáit. 

2019. július 30-án tartott ülésén megtárgyalta a Fenyő u. 23. sz. ingatlantulajdonos 
telekvásárlási kérelmének véleményezését és az alábbi határozatot hozta: 
A részönkormányzat támogatta, hogy az önkormányzat értékesítsen a 88 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanból kb. 650 m2 nagyságú ingatlanrészt B.N. és K.M. kérelmezők részére az 
önkormányzat illetékes bizottsága által meghatározott vételáron. 
A részönkormányzat tagjai megvitatták a Gesztenye nap rendezvénnyel kapcsolatos teendőket. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
2019. július 24-én tartott ülésén megtárgyalta a részönkormányzat 2019. évi pénzügyi 
elszámolást és a jövőbeni terveket. 



2019. július 31-én tartott ülésén megvitatta a Városrész szépítő Nap megrendezését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
A részönkormányzat az esemény megrendezésére 500.000 forintot, azaz ötszázezer forintot 
különítene el, erről tájékoztatta a pénzügyi irodát. 
 

V. 
Egyebek 

 
I. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
Az előterjesztés 6. 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 1-4. sz. mellékletekként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2019. június 20-i, 2019 július 10-i, 2019 július 18-i és a 2019 
augusztus 29-i ülésének jegyzőkönyve. 
 
III.  Tájékoztató folyamatban lévő peres ügyekről 
 
Komló Város Önkormányzat ellen indított folyamatban lévő peres ügy nincs. 
 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. folyamatban lévő peres ügyei:  

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

 
A Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága folyamatban lévő peres ügyeit az 5. 
sz. melléklet tartalmazza. A Városgondnokság azon ügyeit, melyben az intézmény 
alperesként szerepel, részletesen emelem ki az alábbiak szerint:  

−  G.M. – vagyoni kártérítés és járulékai megfizetése iránt indított pert, lépcsőn leesett. 
Első fokon a felperes pernyertességét állapította meg a Bíróság, fellebbezésünket 
követően a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és 
újabb határozat hozatalára utasította. 

Pertárgy értéke: 1.160.347, - Ft 
 

−  O.E. – munkáltató egészségsértése miatti kárfelelősség megállapítása iránt indított pert 
a Munkaügyi Bíróság előtt. Első és másod fokon a felperes pernyertességét állapította 
meg a Bíróság. Az AEGON Biztosító beavatkozóként részt vett a perben, a másodfokú 
ítéletet követően felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához. 

Pertárgy értéke: 2.886.165, - Ft, és a havi járadék megfizetése: 29.705, - Ft 
 

−  O.I. – Munkaügyi pert indított többszöri írásbeli figyelmeztetése miatt megszüntetett 
közfoglalkoztatási jogviszonya miatt. Első és Másod fokon a felperes pernyertességét 
állapította meg a Bíróság. A kereset benyújtásával egy időben eljárást indított az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt. A jogerős ítéletet követően a Hatóság is elmarasztalta 
a Városgondnokságot határozatában. A határozat jogszerűségének vizsgálata iránti 
eljárást indítottunk, közigazgatási per keretében vizsgálja a Fővárosi Törvényszék. 
 

A Baranya-Víz Zrt. -nek jelenleg 1 folyamatban lévő peres ügye van a DRV Zrt.-vel. A per 
tárgya jogalap nélküli gazdagodás. A per tárgyértéke 18.350.000,- forint. Az elsőfokú ítéletben 



marasztalták a Baranya-Víz Zrt.-t. Az ítélet nem jogerős, a fellebbezés megtörtént. A 
másodfokú tárgyalást ez év őszére halasztották. 
 
 
IV. Tájékoztató a 2019/2020-as tanév I. félévi szakképzési ösztöndíj támogatásról 
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 13/2016. (V. 27.) sz. ökr. 
(továbbiakban: Rendelet) hatálya a Komló Város közigazgatási területén lévő köznevelési 
intézményben a szakközépiskolai szakképzési évfolyamon ipari gépész, női szabó, asztalos 
vagy vájár szakon tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki. 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében szakképzési ösztöndíj támogatás iránti kérelem 
benyújtására a felhívást Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott 
hatáskörben Komló Város Polgármestere az 1. félév vonatkozásában (szeptember 1 - január 31. 
közötti 5 hónap) minden év szeptember 1-ig a helyi lapban és Komló Város weblapján 
közzéteszi.  

Az érintett intézmény vezetőjével történt egyeztetés során megállapításra került, hogy a 
2019/2020-as tanév I. félévében az alacsony jelentkezői létszámra tekintettel egyik támogatott 
szak sem indul el, így ebben a félévben sem várható támogatási kérelem benyújtása.  Ennek 
következtében az Ösztöndíj támogatásra vonatkozó hirdetmény megjelentetésére a Rendeletben 
foglaltakkal ellentétben nem került sor.  

Tájékoztatom Önöket, hogy várhatóan a 2019/2020-as tanév II. félévében a női szabó és az 
ipari gépész szak ismételten elindul, melyet követően várható az ösztöndíj támogatás iránti 
kérelmek benyújtása. 

V. Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés módosítása 

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban, mint „DDKK”) 2019. augusztus 
29-én kelt levelében a Komló Város Önkormányzattal hatályban lévő „Közszolgáltatási 
szerződés autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra” tárgyú szerződés 
módosítását kezdeményezte. A szerződésmódosításra azért van szükség, mert 2019. október 
elsején a DDKK beolvad a Volánbusz Zrt-be, így a továbbiakban a Volánbusz Zrt. látja el 
országosan egységesen a személyszállítási feladatokat. A Volánbusz Zrt. az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium felé benyújtotta a beolvadó társaságok üzletszabályzataiban 
foglaltakat figyelembe véve kialakított személyszállítási üzletszabályzatát. Tekintettel arra, 
hogy a Komló Város Önkormányzat és a DDKK között érvényben lévő szerződésnek 
melléklete a DDKK üzletszabályzata, melynek helyébe 2019. október elsejétől a Volánbusz 
Zrt. üzletszabályzata lép, a DDKK az alábbi tartalmú szerződésmódosítást kezdeményezte: 

- 7.1. Személyszállítási feltételek pont: „a közúti közforgalmú személyszállítást végző 
járművön bárki utazhat, aki az utazási feltételeket megtartja. Az utazási feltételeket, 
valamint a szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeket (pótdíj, jegy- és bérletár 
visszatérítése stb.) a Szolgáltató Üzletszabályzatban és Díjszabásban honlapján teszi 
közé.”. Emellett a szerződés 5. sz. melléklete törlésre kerülne. 

- A 7.2. Díj- és jegyrendszer pont első bekezdése az alábbi szöveggel kerülne 
kiegészítésre: „A szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeket (pl. pótdíj, jegy- és 
bérletár visszatérítése, utazási feltételek) a Szolgáltató – honlapján közzétett – hatályos 
Üzletszabályzata és Díjszabása tartalmazza”. 

- A 6. sz. melléklet utolsó, kézipoggyászra vonatkozó bekezdése törlésre kerülne. 
 
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 tájékoztatót a folyamatban lévő peres ügyekről,  
− a 2019/2020-as tanév I. félévi szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló tájékoztatót, 
− a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés módosítását, 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. szeptember 30.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 
 

Komló, 2019. szeptember 12. 
 

Polics József 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



Ez a kép most nem jeleníthető meg.

 
Komlói Kistérség  

Többcélú Önkormányzati Társulás 
7300 Komló, Városház tér 3. 

tel.:72/584-000  e-mail: tarsulas@komlo.hu 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2019. június 20-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács 
határozatképes. A jegyzőkönyv írott formában és hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 
10 óra 15 perckor megnyitotta.  
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1.sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés 
módosításának határozat tervezete 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az elnök ismertette a költségvetés módosításának indokait: 
 

• A 2019. májusi normatíva elszámolás a MÁK egyeztető tábláknak megfelelően 
• Zárszámadás különbözetének átvezetése az előirányzatokon 
• A választás napján történő részvétel finanszírozása 
• Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 

járásban pályázatban Magyarhertelend és Máza felhalmozási kiadásainak saját 
forrása 

• Működési bevételek eredeti költségvetésben tervezetthez viszonyított többletének 
átvezetése az előirányzatokon 
 

A Területfejlesztési bizottság, valamint a Humánszolgáltató bizottság 
határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni. A Pénzügyi bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 
18/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi módosított bevételei és 
kiadásai: 

 
1.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi 

módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet): 
 

az összes bevételt                                      1 057 963 272,- Ft-ban, 
 
Ebből: 
            működési célú                                1 040 568 314,- Ft, 
     felhalmozási célú                                17 394 958,- Ft .  
 
az összes kiadást                                        1 057 963 272,-  Ft-ban  
 
állapítja meg.  

 
  Ebből: 

 
A működési célú kiadásokat                       1 040 568 314,- Ft-ban, 
( II. számú melléklet)  
 
 - személyi juttatások                                  416 328 327,- Ft-ban 
      - a munkaadókat terhelő járulékokat            77 764 228,- Ft-ban, 
      - a dologi kiadások                                      167 732 027,- Ft-ban,   
      - az egyéb működési célú kiadásokat         368 243 732,- Ft-ban, 
      - az ellátottak pénzbeli juttatásait                10 500 000,- Ft-ban, 
 
A felhalmozási kiadásokat                               17 394 958,- Ft-ban 
(III. számú melléklet) 

                  -a felhalmozási kiadásokat                             7 660 091,- Ft-ban, 
                  -a felújításokat                                                5 234 867,- Ft-ban, 
                  - az egyéb felhalmozási célú kiad.                 4 500 000,- Ft-ban 
 
  állapítja meg. 
 
A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 119,5 fő (VI. számú melléklet). 
 
  Ebből:  

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:                     
64,0 fő 

- a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma:                     
37,5 fő 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 
álláshelyeinek száma:    18,0 fő.  

 
2.   A Társulás 2019. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, 

működési célú bevételeinek és kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a 
felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.  

 



3.   A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási 
jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.  

 
4.   A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak és 

bevételeinek kormányzati funkciónkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti 
bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok 
jogcím csoportok szerinti megoszlását tükrözi. 

 
5.   A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek 

kormányzati funkciónkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 
települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. 
Tartalmazza az önkormányzatok által telkesítendő működtetési hozzájárulások mértékét, a 
tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát. 
 

6.   A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és 
bevételeinek kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 
települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza 
az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a 
tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát. 
 

7. A Társulás 2019. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú 
melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi 
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységeire lehívott normatívák 
településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsőde 
normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet 
tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak. 

 
8. A Társulás 2019. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, 

a 2019. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi. 
 

9. A Társulás 2019. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 
 

10. A Társulás 2019. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi ügyeleti 
ellátás-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett önkormányzati 
működési hozzájárulások bevételének, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett 
összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.  

 
11. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciónk szerinti, és 

2019. évi engedélyezett álláshelyenkénti bemutatatását a VI. számú melléklet, 
településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint 
alakul. 

 
        Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 118,5 fő. 
 

12. A Társulás 2019. évre vállalt Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, 
kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.  

 
     Határid ő: értelem szerint 
     Felelős: Polics József elnök 

       Tagönkormányzatok polgármesterei 
        Intézmények vezetői 



 
2. sz. napirend 

 
Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulási Szilvási Bölcsőde 
intézményvezetőjének megbízása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Fehérné Potkovácz Anikó intézményvezető 
 
Az elnök elmondta, hogy a pályázati felhívás a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 
került közzétételre. A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 3. napja volt. 

Az említett határidőig egy pályázat sem érkezett. 2018. július 16. napjától 2019. június 30. 
napjáig az intézményvezetői feladatok ellátásával Fehérné Potkovácz Anikót bízta meg a 
Társulás. Álláspontja szerint nem lenne célszerű, ha egy nevelési éven belül az 
intézményvezető személyében esetlegesen változás történne, ezért javasolta, hogy 2019. 
július 1. napjától 2020. június 30. napjáig a jelenlegi intézményvezető Fehérné Potkovácz 
Anikó továbbra is megbízott intézményvezetőként lássa el a magasabb vezetői feladatokat.  

A Területfejlesztési bizottság, valamint a Humánszolgáltató bizottság 
határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni. A Pénzügyi bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
19/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat 
 
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, valamint a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása című előterjesztést 
megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával Fehérné Potkovácz 
Anikót bízza meg egy év határozott időtartamra, 2019. július 1. napjától 2020. június 30. 
napjáig. 

 
Határid ő: 2019. június 30.   
Felelős: Polics József elnök 

 
  



 
3. sz. napirend 

 
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetői 
álláshelyére pályázat kiírása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője, Elmontné Popán Ildikó magasabb vezetői megbízása 2019. november 
30. napján lejár, ezért a Társulás Tanácsának a magasabb vezetői álláshely betöltésére 
pályázatot kell kiírnia. A pályázat kiírását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell 
megvalósítani. A nyári igazgatási szünetre tekintettel javasolta, hogy a pályázat 
megjelentetésére július 15. napjáig kerüljön sor, így a pályázati dokumentáció benyújtására 
várhatóan augusztus 15. napjáig van lehetőség. Javasolta, hogy az alábbi személyeket kérje 
fel a Társulás Tanácsa a szakmai bizottságban való részvételre: 

1. Polics József a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnöke, 
2. Kiss Béláné a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője, 
3. Csősz Beáta a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Közalkalmazotti Tanácsának tagja, 
4. Szabó János a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 

Egyesületének szervezeti alelnöke. 
 

A Területfejlesztési bizottság, valamint a Humánszolgáltató bizottság 
határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni. A Pénzügyi bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
20/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat 
 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében az illetékes bizottságok véleményének figyelembe 
vételével – a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetői 
álláshelyére pályázat kiírása tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

2.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb 
vezetői beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.  
 

3.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 
 

4.) A Társulás Tanácsa munkacsoportot hoz létre és megbízza, hogy a Komló Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére beérkezett 
pályázatokat véleményezze.  
A munkacsoport tagjai: 



- Polics József a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnöke,  
- Kiss Béláné a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője, 
- Csősz Beáta a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tagja, 
- Szabó János a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 

Egyesületének szervezeti alelnöke. 
 
Határid ő:  2019. július 19.  
Felelős:  Polics József Elnök 
 
 

4. sz. napirend 
 
4. EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárások 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az elnök ismertette, hogy a Társulás 2017. november 10-én támogatási kérelmet nyújtott 
be Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásra 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
címmel. 
A Támogató értesítése alapján bruttó 80.735.190.- Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette pályázati anyagunkat, melynek keretében a Pécsi út 42. szám alatti épület 
alagsorában kialakításra kerül 2 fő elhelyezésére szolgáló külső szálláshely, valamint a 
Vörösmarty utca 3/A szám alatt található Hajléktalan szálló épületének teljes 
korszerűsítése valósul meg.  
A projekt megvalósítási időszaka 2019. június 01.-től 2020. március 30.-ig tart. A rövid 
időszak miatt szükséges a pályázat minél előbbi megindítása, a projektmenedzsmenthez 
igénybevett szakértő, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és vállalkozó kiválasztása. 
A vállalkozók kiválasztását egy egyszerű beszerzési eljárás keretében kívánja 
megvalósítani a társulás, melynek során 3 gazdasági szereplőt kérünk fel ajánlattételre. 
Az ajánlattételi felhívások tervezett kiküldésének időpontja 2019. június 20., az 
ajánlattételi határidő pedig 2019. június 28. 
 
A Területfejlesztési bizottság, valamint a Humánszolgáltató bizottság 
határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni. A Pénzügyi bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
21/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 



életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez 
kapcsolódó beszerzési eljárásokat és az ajánlattételi felhívásokat a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
1. A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1.) Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása esetében: 

1.) Mihalovics Gábor egyéni vállalkozó 

székhely: 7636 Pécs, Neumann J. u. 20. 

email: mihalovics.g@gmail.com 

2.) Dr Turi Ákos egyéni ügyvéd 

székhely: 7621 Pécs, Teréz u. 11-13. 

email: dr.turiakos.ugyved@gmail.com 

3.) Dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozó  

székhely: 7633 Pécs, Építők útja11/b 

email: szabogothard@gmail.com 

2.) Műszaki ellenőri feladatok ellátása esetében: 

1.) Almolior Kft 

székhely: 7720 Pécsvárad, Kodolányi u. 3. 

email: almolior@almolior.hu 

képviselő: Albert Zoltán 

2.) BECKRA-Center Bt  

székhely: 7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1. 

email: baumarket@t-online.hu 

képviselő: Krausz Tiborné 

3.) Schmalcz és Társai Kft  

székhely: 7634 Pécs, Fülemüle út 26. 

email: schmalcz@chello.hu 

képviselő: Schmalcz Ferenc 

3.) Kötelező nyilvánosság biztosítása esetében: 

1.) HegyhátMédia Kft 

székhely: 7300 Komló, Kossuth L utca 21. 

email: info@hegyhatmedia.hu 

képviselő: Hiegl Zsolt 

2.) Ferling Kft  



székhely: 7621 Pécs, Mária utca 8 

email: sebok.janos@ferling.hu 

képviselő: Sebők János  

3.) PTI Communications Kft    

székhely: 7621 Pécs, Ferencesek u. 38.  

email: info@ptigroup.hu 

képviselő: Pánovics András 

4.) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői feladatok ellátása esetében: 

1.) Véméndi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

székhely: 7726 Véménd, Tavasz u. 1.  

email: szeibert.magdi@gmail.com 

2.) Magyarszék Község Önkormányzati Településüzemeltetési Szolgáltató és 
Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 

email: nonprofitkftmagyarszek@gmail.com 

3.) Mecsekvidék Kft. 

székhely: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1. 

email: metzingj@gmail.com 
 
2. A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívások megküldéséről 
a fenti vállalkozók részére intézkedjen.   
 
Határid ő: 2019. június 20. 

Felelős: Polics József elnök 

  



1. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértő 

feladatok ellátása 
 



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
 
I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME  
 

Szervezet  
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

Címzett  
Polics József elnök 

Cím  
Városház tér 3. 

Postai irányítószám  
7300 

Város/Község  
Komló 

Ország 
Magyarország 

Telefon 
72/584-020 

Telefax 
72/584-036 

E-mail 
tarsulas@komlo.hu 
 

Internet cím (URL) 
www.komloikisterseg.hu 

 
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ Ő CÍMEN SZEREZHET ŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 
II.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Szerződés típusa:  

Megbízási szerződés 
 
 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása. 
 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása. 

A feladat tárgyát képező várható közbeszerzési eljárás(ok) adatai: 

Beruházás A fenti azonosító számú pályázatban szereplő beruházások elvégzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatása (becsült érték bruttó: 47.554.469,-Ft) 

A szerződés kiterjed a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására, az eljáráshoz kapcsolódó 
hirdetmények összeállítására, azok közzétételére, valamint a pályázathoz kapcsolódó esetleges egyéb 
eljárásokra. (pl. eredménytelen eljárás esetén a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása).  
 



A megbízási szerződés kiterjed továbbá megrendelőnek a pályázat Közreműködő Szervezete felé, a 
közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése céljából megküldendő közbeszerzési dokumentumok 
összeállításában való közreműködésre, a projekt pénzügyi elszámolásához szükséges, a 
közbeszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolók összeállításában való közreműködésre. 
 
 II.1.4) A teljesítés helye 
 
A teljesítés helye:  Komló 
 
II.2)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

A megbízási szerződés időtartama a szerződés aláírásának napjával kezdődik, és a pályázat 
Közreműködő Szervezetének a közbeszerzések ellenőrzését követő elfogadó nyilatkozat kiadásáig 
tart. 
 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK 
 
III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 
 
Megbízott a szerződés teljesítése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással kiegyenlítésre. 
 

III.2)  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

 
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a 
minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők 

I.  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akinél a jelen ajánlattételi felhívás  
 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban legalább 1 db,  
 a beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított  
 projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazodó referenciával 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV.  SZAKASZ:  ELJÁRÁS 

IV.1)  AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
 
Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak ajánlatot 

IV.2)  BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  



 
IV.3)  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 
IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Komló Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda  

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206. számú iroda 

  
 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 
fordítást is mellékelni kell. 
 
 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.30 óra 

 Hely:  Komló Közös Önkormányzati Hivatal 
  Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda 
 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206 sz. iroda 

V. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK 

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  
Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a módosítását. 
 

2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/15 (év/hó/nap) 
  

3) Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, tanácsadás - felbontani a 
bontási időpontig tilos”. 

 
4) Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 

érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 
megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az 
ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) 
között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Közös 
Önkormányzati Hivatal, 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 206. szoba vagy postai úton 
szintén erre a címre. 



 
5) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely tartalmazza 

a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint az 
adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 
6) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 
fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítani.  

 
 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/06/20 (év/hó/nap) 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 
NYILATKOZATOK  



1. sz. melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 
 
 

1. Ajánlattevő  

Név: ....................................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................  

Telefon: ................................................................. Fax: ....................................................................  

E-mail: ...................................................................  
 

 

2. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása 

 
 

3. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 
vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes 
joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó 
munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett 
közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 



3. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

 

referenciák tekintetében 
 

 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     
 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás 

 
 



2. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri 

feladatok ellátása 
 



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
 
I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME  
 

Szervezet  
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

Címzett  
Polics József elnök 

Cím  
Városház tér 3. 

Postai irányítószám  
7300 

Város/Község  
Komló 

Ország 
Magyarország 

Telefon 
72/584-020 

Telefax 
72/584-036 

E-mail 
tarsulas@komlo.hu 
 

Internet cím (URL) 
www.komloikisterseg.hu 

 
 
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ Ő CÍMEN SZEREZHET ŐK BE  
  

További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 
 
II.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Szerződés típusa:  

Megbízási szerződés 
 
 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.  
 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 
 II.1.4) A teljesítés helye 
 
A teljesítés helye:  Komló 
 
 



II.2)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

A megbízási szerződés időtartama a szerződés aláírásának napjával kezdődik, és a garanciális 
felülvizsgálati eljárás lebonyolításának végéig tart. 
 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK 
 
III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 
 
Megbízott a szerződés teljesítése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással kiegyenlítésre. 
 

III.2)  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

I.  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akinél a jelen ajánlattételi felhívás  
 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 

II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban legalább 1 db,  
 a beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított 
 projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazodó referenciával 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV.  SZAKASZ:  ELJÁRÁS 

IV.1)  AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
 
Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak ajánlatot 

IV.2)  BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
 
IV.3)  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 
IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Komló Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda  

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206. számú iroda 

  
 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 
fordítást is mellékelni kell. 



 
 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/06/28 (év/hó/nap) 11.00 óra 

 Hely:  Komló Közös Önkormányzati Hivatal 
  Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda 
 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206 sz. iroda 

V. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK 

7) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  
Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a módosítását. 
 

8) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/15 (év/hó/nap) 
  

9) Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása - felbontani a bontási időpontig tilos”. 

 
10) Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 

érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 
megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az 
ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) 
között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Közös 
Önkormányzati Hivatal, 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 206. szoba vagy postai úton 
szintén erre a címre. 

 
11) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely tartalmazza 

a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint az 
adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 
12) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 
fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítani.  

 
 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/06/20 (év/hó/nap) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 
NYILATKOZATOK  



1. sz. melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 
 
 

4. Ajánlattevő  

Név: ....................................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................  

Telefon: ................................................................. Fax: ....................................................................  

E-mail: ...................................................................  
 

 

5. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 
 
 

6. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 
vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes 
joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó 
munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett 
közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 



3. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

 

referenciák tekintetében 
 

 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     
 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás 

 
 



3. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság 

biztosítása 
 



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
 
I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME  
 

Szervezet  
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

Címzett  
Polics József elnök 

Cím  
Városház tér 3. 

Postai irányítószám  
7300 

Város/Község  
Komló 

Ország 
Magyarország 

Telefon 
72/584-020 

Telefax 
72/584-036 

E-mail 
tarsulas@komlo.hu 
 

Internet cím (URL) 
www.komloikisterseg.hu 

 
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ Ő CÍMEN SZEREZHET ŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 
II.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Szerződés típusa:  

Megbízási szerződés 
 
 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása. 
 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása az alábbiak szerint: 

Ajánlat I. – Útmutató szerinti tájékoztatási kötelezettségek: 
• A kedvezményezett működő honlapján a projekt megkezdéséről tájékoztató közzététele 
• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, honlapra feltöltése 
• Fotók feltöltése TÉRKÉPTÉRRE 
• Sajtómegjelenések összegyűjtése 
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, illetve annak közzététele a 

kedvezményezett honlapján 
 



 
Ajánlat II. – Tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése 

• A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése: 2 db 
 
 II.1.4) A teljesítés helye 
 
A teljesítés helye:  Komló 
 
II.2)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

A szolgáltatás tervezett befejezés időpontja: 2020. 06. 28. 
 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK 
 
III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 
 
Megbízott a szerződés teljesítése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással kiegyenlítésre. 
 

III.2)  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

I.  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akinél a jelen ajánlattételi felhívás  
 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban legalább 1 db,  
 a beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított 
 projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazodó referenciával 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV.  SZAKASZ:  ELJÁRÁS 

IV.1)  AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
 
Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak ajánlatot 

IV.2)  BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
 
IV.3)  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 
IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.00 óra 
 



Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Komló Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda  

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206. számú iroda 

  
 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 
fordítást is mellékelni kell. 
 
 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.45 óra 

 Hely:  Komló Közös Önkormányzati Hivatal 
  Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda 
 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206 sz. iroda 

V. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK 

13) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  
Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a módosítását. 
 

14) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/15 (év/hó/nap) 
  

15) Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz 
kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása - felbontani a bontási időpontig tilos”. 

 
16) Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 

érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 
megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az 
ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-11 óra) 
között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Közös 
Önkormányzati Hivatal, 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 206. szoba vagy postai úton 
szintén erre a címre. 

 
17) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely tartalmazza 

a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint az 
adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 
18) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 



fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítani.  

 
 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/06/20 (év/hó/nap) 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 
NYILATKOZATOK  



1. sz. melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 
 
 
1. Ajánlattevő  

Név: ....................................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................  

Telefon: ................................................................. Fax: ....................................................................  

E-mail: ...................................................................  
 

2. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása 
 
 
3. Ajánlat I. – Útmutató szerinti tájékoztatási kötelezettségek (Ajánlattételi Felhívás II.1.3 
számú pontja szerint) 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

4. Ajánlat II. – A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és 
elhelyezése 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

5. Ajánlat összesen: 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 
vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes 
joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó 
munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett 
közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 



3. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

 

referenciák tekintetében 
 

 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     
 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás 

 
 



4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó 

projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 

feladatok ellátása 
 



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
 
I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME  
 

Szervezet  
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

Címzett  
Polics József elnök 

Cím  
Városház tér 3. 

Postai irányítószám  
7300 

Város/Község  
Komló 

Ország 
Magyarország 

Telefon 
72/584-020 

Telefax 
72/584-036 

E-mail 
tarsulas@komlo.hu 
 

Internet cím (URL) 
www.komloikisterseg.hu 

 
 
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ Ő CÍMEN SZEREZHET ŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 
 
II.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Szerződés típusa:  

Megbízási szerződés 
 
 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői feladatok ellátása 
 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői feladatok ellátása 

 
 II.1.4) A teljesítés helye 
 
A teljesítés helye:  Komló 
 
 
 



II.2)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

A megbízási szerződés időtartama a szerződés aláírásának napjával kezdődik, és a fenntartási időszak 
végéig tart. 
 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK 
 
III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 
 
Megbízott a szerződés teljesítése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.  
Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással kiegyenlítésre. 
 

III.2)  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

I.  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akinél a jelen ajánlattételi felhívás  
 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 

II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban legalább 1 db,  
 a beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított 
 projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazodó referenciával 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV.  SZAKASZ:  ELJÁRÁS 

IV.1)  AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
 
Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak ajánlatot 

IV.2)  BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
 
IV.3)  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 
IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Komló Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda  

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206. számú iroda 

  
 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 
fordítást is mellékelni kell. 



 
 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/06/28 (év/hó/nap) 11.15 óra 

 Hely:  Komló Közös Önkormányzati Hivatal 
  Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda 
 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206 sz. iroda 

V. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK 

19) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  
Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a módosítását. 
 

20) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/15 (év/hó/nap) 
  

21) Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz 
kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői feladatok ellátása - felbontani 
a bontási időpontig tilos”. 

 
22) Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 

érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 
megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az 
ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) 
között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Közös 
Önkormányzati Hivatal, 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 206. szoba vagy postai úton 
szintén erre a címre. 

 
23) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely tartalmazza 

a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint az 
adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 
24) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 
fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítani.  

 
 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/06/20 (év/hó/nap) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 
NYILATKOZATOK  



1. sz. melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 
 
 

7. Ajánlattevő  

Név: ....................................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................  

Telefon: ................................................................. Fax: ....................................................................  

E-mail: ...................................................................  
 

 

8. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 
feladatok ellátása 

 
 

9. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 
vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes 
joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó 
munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett 
közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 

  



 

3. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

 

referenciák tekintetében 
 

 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     
 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás 
 



 
5. sz. napirend 

 
5. EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszköz-anyag 
és immateriális javak beszerzési eljárása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az elnök elmondta, hogy a 4. számú napirendben említett pályázattal kapcsolatban a 
szakmai megvalósításhoz szükséges eszközök, anyagok és immateriális javak (szoftver) 
beszerzésével megbízandó vállalkozó kiválasztását kell elvégeznünk, amelyet egy 
egyszerű beszerzési eljárás keretében kívánunk megvalósítani. Ennek során 3 gazdasági 
szereplőt kérünk fel ajánlattételre. Az ajánlattételi felhívás tervezett kiküldésének 
időpontja szintén 2019. június 20., az ajánlattételi határidő pedig 2019. június 28. 
 
A Területfejlesztési bizottság, valamint a Humánszolgáltató bizottság 
határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni. A Pénzügyi bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
22/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat 
 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Területfejlesztési-, a Humánszolgáltató-, és a 
Pénzügyi Bizottságok javaslatait figyelembe véve - az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
megnevezésű projekthez kapcsolódó beszerzési eljárását megvitatta és az ajánlattételi felhívást a 
mellékelt formában jóváhagyja. 
1. A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1.) Eszközbeszerzési feladatok ellátása esetében: 

1.) TF Center Kft. 
székhely: 7300, Komló, Pécsi út 1. 
email: info@tfcenter.hu 
 
2.) PBS HUNGÁRIA Kft . 
székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12. 
email: Tibor.Schutzmann@pbs.hu 
 
3.)  Digital Plus Bt. 
székhely: 7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc utca 10. 
email: forpinter@digitalplus.hu 
 
 



2. A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről a 
fenti vállalkozók részére intézkedjen.   
 
Határid ő: 2019. június 20. 
Felelős: Polics József elnök 
 
  



 
1. számú melléklet 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- 

immateriális javak beszerzése  



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
 
I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME  
 

Szervezet  
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

Címzett  
Polics József elnök 

Cím  
Városház tér 3. 

Postai irányítószám  
7300 

Város/Község  
Komló 

Ország 
Magyarország 

Telefon 
72/584-020 

Telefax 
72/584-036 

E-mail 
tarsulas@komlo.hu 
 

Internet cím (URL) 
www.komloikisterseg.hu 

 
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ Ő CÍMEN SZEREZHET ŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 
II.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Szerződés típusa:  

Vállalkozói szerződés 
 
 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése. 

 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése. 

 
A beszerezni kívánt áruk listáját az ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza 
 

 II.1.4) A teljesítés helye 
 

A teljesítés helye:  Komló 
 
II.2)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  



A szolgáltatás tervezett befejezés időpontja: 2019. október 31. 
 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK 
 
III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 
 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során 1 db végszámla benyújtására jogosult. 
Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással 
kiegyenlítésre. 

 

III.2)  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
I. Jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 
II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban legalább 1 db, a 

beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazoló referenciával 

A megkövetelt igazolási mód 
I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  
II. pont esetében az ajánlattevőnek a cégszerű aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV.  SZAKASZ:  ELJÁRÁS 

IV.1)  AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
 

Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak 
ajánlatot 

IV.2)  BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
 
IV.3)  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

 
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
7300 Komló, Kossuth L. u. 103. I. emelet intézményvezetői iroda 
 
 

  



 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar 
nyelvű fordítást is mellékelni kell. 

 
 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.30 óra 
       Hely: Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
      7300 Komló, Kossuth L. u. 103. I. emelet intézményvezetői iroda 
 

V. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK 
25) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a 
módosítását. 

 
26) A szerződéskötés tervezett időpontja:  

Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/15 (év/hó/nap)  
Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz kapcsolódó. 
eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése - felbontani a bontási időpontig tilos”. 

 

Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 
érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 
megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az 
ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) között, 
az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. I. emelet intézményvezetői 
iroda vagy postai úton szintén erre a címre. 

27) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely tartalmazza 
a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint az 
adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 
 

28) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 
legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 
fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítani.  

 
 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/06/20 (év/hó/nap) 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 
NYILATKOZATOK  



1. sz. melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 
 
 

10. Ajánlattevő  

Név: ...........................................................................................................................................  

Székhelye: .................................................................................................................................  

Telefon: ....................................................... Fax: ....................................................................  

E-mail: .........................................................  
 

 

11. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-
00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése 
Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak 
beszerzése. 

 
 
 

12. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ........................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .......................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 

vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 
jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem 
tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 



3. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

 

referenciák tekintetében 
 

 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     
 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás 



4. számú melléklet 
 
 

Megnevezés Mennyiség 
(db) 

Nettó 
egységár 

HUF 

Nettó 
ár 

ÁFA Bruttó ár  

mikrohullámú sütő 2     
hűtő szekrény (118 liter) 1     
hűtőszekrény ( 222 liter) 1     
hűtőszekrény ( 102 liter) 1     
mosógép ( elöltöltős) 1     
mosó- szárítógép (ipari) 1     
villanytűzhely 2     
laptop 1     
asztali számítógép 3     
monitor 3     

office 4     
windows 10 4     
LED Tv 2     
falikonzol 1     
fénymásoló 1     
toner 2     
kamerarendszer 1     
klíma 1     
forgó szék (gázliftes) 1     
eldobható borotva (csomag) 50     
hajvágó gép 2     
körömvágó olló 3     
lábköröm vágó csipesz 3     
vérnyomásmérő 2     
vércukor mérő 2     
vérvételi lándzsa (csomag) 1     
tesztcsík (doboz) 2     
kerekesszék 1     
rollátor 1     
járóbot (3 lábú) 2     
járóbot (összecsukható) 3     
betegágy 2     
szoba WC 1     
gumilepedő 15     
matrac 2     
matracvédő huzat 6     
paplan 26     
lepedő 60     
törölköző 50x100 30     



törölköző  100x150 20     
nagypárna 50     
kispárna 30     
ágyneműhuzat 30     
viaszosvászon 6     
törölközőtartó 2     
konyharuha 50     
függöny (fehér) 18     
kísérőfüggöny 32     
zuhanyfüggöny 3     
szőnyeg 80x150 2     
társasjáték 2     
darts 1     
magyar kártya 3     
francia kártya 4     
széf  2     
létra ( 5 fokos) 1     
létra (10 fokos) 1     
bútorzár 67     
edénykészlet (2 személyre) 2     
karnis (tartozékokkal) 18     
lebegőpolc 24     
heverő ( 1személyes) 26     
szék (szögletes) 7     
szék (karfás) 20     
szék (étkező) 2     
fotel (textilbőr) 7     
kórházi éjjeliszekrény 1     
étkezőasztal (60x90) 3     
étkezőasztal (kinyitható,külső 
fh.) 

1 
    

konyhabútor (külső férőhely) 1     
konyhabútor (hajlék) 1     
pad 6     
szekrény szett 1     
ruhás szekrény 2     
íróasztal 2     
éjjeliszekrény 26     
faliszekrény 2     
ülőke 2     
előszobafal 1     
dohányzóasztal 2     
Szekrény (mé: 531, ma: 
600mm) 

1 
    



bútor, zárható tároló 3     
kanapé 1     
      
      
      
      
 
 

 

6. sz. napirend 

Egyebek: 

Az elnök elmondta, hogy a fenti beszerzések miatt 2019. július 10-ére tervezi a 
következő Társulási ülés megtartását. 
A jelenlévőknek nem volt kifogásuk az időpont ellen. 
 
Az elnök felhívta a figyelmet, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok miatt kialakult 
károk bejelentéséhez és a vismaior támogatási kérelmek benyújtásához kísérje 
figyelemmel mindenki a határidőket. Elmondta, hogy épületre vonatkozó kárigényt is 
be lehet nyújtani, melyet igazolni kell bizonylatokkal, számlákkal és nyilatkozatokkal. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 10 óra 27 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
          Polics József 
               elnök 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
Wachené Király Ágnes 



 

Ez a kép most nem jeleníthető meg.

 
Komlói Kistérség  

Többcélú Önkormányzati Társulás 
7300 Komló, Városház tér 3. 

tel.:72/584-000  e-mail: tarsulas@komlo.hu 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2019. július 10-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács 
határozatképes. A jegyzőkönyv írott formában és hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 
10 óra 11 perckor megnyitotta.  
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1.sz. napirend 
 
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárások eredménye 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök ismertette, hogy az Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése című 
pályázati felhívásra benyújtott „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló 
életvitelének elősegítése Komlón” című pályázatra az ajánlattételi felhívások 2019. június 
20. napján kiküldésre kerültek. Az ajánlattételi határidő 2019. június 28. napja volt, eddig 
az időpontig 3 vállalkozás nyújtotta be ajánlatát, amelyek értékelését a 
projektmenedzsment elvégezte és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánlókat 
választotta ki nyertesként. A nyertesek a következők: 
 

Közbeszerzési szakértői feladatok: Dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozó, 

Műszaki ellenőri feladatok: BECKRA-Center Bt., 

Kötelező nyilvánosság biztosítása: HegyhátMédia Kft., 

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői feladatok ellátása: Véméndi 
Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
 



 

A Területfejlesztési bizottság, a Humánszolgáltató bizottság, valamint a Pénzügyi 
bizottság határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
23/2019. (VII.10.) sz. Tct. határozat 
 
I. 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatait figyelembe véve - az 
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének 
elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
megajánló Dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozót (7633 Pécs, Építők útja11/b) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2019. július 10. 
Felelős: Polics József elnök  
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 
nettó 800.000,- Ft + 0% ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid ő: 2019. július 11. 
Felelős: Polics József elnök  
 
 
II. 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatait figyelembe véve az 
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének 
elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok  ellátása 
tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
megajánló BECKRA-Center Bt-t (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2019. július 10. 
Felelős: Polics József elnök  
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 
nettó 700.000,- Ft + 0% ÁFA összeggel kösse meg.  



 
 
Határid ő: 2019. július 11. 
Felelős: Polics József elnök  
 
 
III. 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatait figyelembe véve az 
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének 
elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása 
tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
megajánló HegyhátMédia Kft-t (7300 Komló, Kossuth L utca 21.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2019. július 10. 
Felelős: Polics József elnök  
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 
nettó 364.000,- Ft + 27% ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid ő: 2019. július 11. 
Felelős: Polics József elnök  
 
 
IV.  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatait figyelembe véve az 
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének 
elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett 
szakértői feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
megajánló Véméndi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-t (7726 
Véménd, Tavasz u. 1.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2019. július 10. 
Felelős: Polics József elnök  
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 
nettó 551.181,- Ft + 27% ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid ő: 2019. július 11. 
Felelős: Polics József elnök  
 
 
 



 

2. sz. napirend 
 
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszköz-anyag és 
immateriális javak beszerzési eljárása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök elmondta, hogy az említett pályázattal kapcsolatban eszközbeszerzés tárgyú 
ajánlattételi felhívások is kiküldésre kerültek 2019. június 20. napján, amelyre a határidő 
leteltéig – szintén 2019. június 28. – egyetlen ajánlat sem érkezett be, ezért az előírásoknak 
és a törvénynek megfelelően a beszerzési eljárást újból meg kell indítani. A korábbi 3 
gazdasági szereplő helyett, másik 3 vállalkozó kerül ajánlattételi felkérésre. Az ajánlattételi 
felhívás kiküldésének napja várhatóan 2019. június 10. napja, és az ajánlattételi határidő 
2019. június 15. napja lesz. 
 
A Területfejlesztési bizottság, a Humánszolgáltató bizottság, valamint a Pénzügyi 
bizottság határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
24/2019. (VII.10.) sz. Tct. határozat 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság véleményét figyelembe véve - az 
az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének 
elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó beszerzési eljárását megvitatta és az 
ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyja. 
 

1. A Társulási Tanács a 22/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozatával jóváhagyott beszerzési 
eljárást érvényteleníti. 
 

2. A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1.) Eszközbeszerzési feladatok ellátása esetében: 
1.) Infobit Kft. 

székhely: 7700, Mohács, Ete János u. 5/A 
email: adamsolti83@gmail.com 

 
2.) Digistar Kft . 

székhely: 7623 Pécs Szabadság u. 48.5. 
email: Horvath.endre@digistar.hu 

 
3.)  Maros János e.v. 

 székhely: 7724 Feked Fő utca 143 
 email: jani.maros@gmail.com 



 
 

3. Utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről a fenti vállalkozók 
részére intézkedjen. 
 

Határid ő: 2019.július.10. 
Felelős: Polics József elnök 
 
 

1. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- 

immateriális javak beszerzése  



 

  

BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
 
I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME  
 

Szervezet  
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

Címzett  
Polics József elnök 

Cím  
Városház tér 3. 

Postai irányítószám  
7300 

Város/Község  
Komló 

Ország 
Magyarország 

Telefon 
72/584-020 

Telefax 
72/584-036 

E-mail 
tarsulas@komlo.hu 
 

Internet cím (URL) 
www.komloikisterseg.hu 

 
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ Ő CÍMEN SZEREZHET ŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 
II.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Szerződés típusa:  

Vállalkozói szerződés 
 
 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése. 
 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése. 

 
A beszerezni kívánt áruk listáját az ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza 
 
 II.1.4) A teljesítés helye 
 
A teljesítés helye:  Komló 
 
II.2)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  



 

  

A szolgáltatás tervezett befejezés időpontja: 2019. október 31. 
 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK 
 
III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 
 
Vállalkozó a szerződés teljesítése során 1 db végszámla benyújtására jogosult. 
Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással kiegyenlítésre. 
 

III.2)  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
I. Jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 
II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban legalább 1 db, a 

beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazoló referenciával 

A megkövetelt igazolási mód 
I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  
II. pont esetében az ajánlattevőnek a cégszerű aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV.  SZAKASZ:  ELJÁRÁS 

IV.1)  AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
 
Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak ajánlatot 

IV.2)  BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
 
IV.3)  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 
IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/07/15 (év/hó/nap) 10.00 óra 
 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és Intézmény-felügyeleti Iroda 
7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. számú iroda 
 
  
 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 



 

  

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 
fordítást is mellékelni kell. 
 
 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/07/15 (év/hó/nap) 10.30 óra 
 
Hely: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és Intézmény- felügyeleti Iroda, 
7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. számú iroda 
 

V. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK 
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a módosítását. 
 

2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/16 (év/hó/nap)  
Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A borítékon 
kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz kapcsolódó. eszköz-, anyag,- 
immateriális javak beszerzése - felbontani a bontási időpontig tilos”. 
 

Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell érkeznie az 
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden 
következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az ajánlatot benyújthatja személyesen 
munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi 
határidőig a következő címre: Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 103. I. emelet intézményvezetői iroda vagy postai úton szintén erre a címre. 

3) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely tartalmazza 
a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint az 
adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 
4) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 
fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítani.  

 
 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/07/10 (év/hó/nap) 



 

  

2. számú melléklet 
 
 

EREDMÉNYKIKÖZLÉS 
 

„anyag, eszköz és immateriális javak beszerzése” feladatok ellátására beérkezett árajánlatok értékeléséről 
 
 

1. Pályázó neve: 
TF Center Kft. 
     
Pályázó székhelye: 
7300, Komló, Pécsi út 1. 
 
Elérhetősége: 
 info@tfcenter.hu 
 
2. 
Pályázó neve: PBS HUNGÁRIA Kft.  
 
 
             Pályázó székhelye: 
 1116 Budapest, Építész u. 8-12. 
 
             Elérhetősége: 
 Tibor.Schutzmann@pbs.hu 
 
3. 
Pályázó neve: Digital Plus Bt. 
 
 
Pályázó székhelye: 
   7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc utca 10. 
 
             Elérhetősége:  
 forpinter@digitalplus.hu 
 
 
 
Tisztelt Pályázók! 
 
Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás mint árajánlatkérő EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életmin őségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” című projekt 
megvalósításához szükséges beszerzések (anyag,eszköz, immateriális javak) tárgyú  pályázat kapcsán 
tájékoztatom Önöket, hogy az árajánlatok határidőre történő be nem érkezése miatt  kérem az árajánlat tételi 
felhívást érvénytelennek tekinteni. 
 
 
 
Komló, 2019.06.28. 
 
Tisztelettel: 
 ……………………………………. 
 Ajánlatkérő képviseletében 
 Bóna Bernadett 
 Szakmai vezető 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 
NYILATKOZATOK  



 

  

1. sz. melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 
 
 

1. Ajánlattevő  

Név: ....................................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................  

Telefon: ................................................................. Fax: ....................................................................  

E-mail: ...................................................................  
 

 

2. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése. 

 
 
 

3. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



 

 

2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 
vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes 
joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó 
munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett 
közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 
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3. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

 

referenciák tekintetében 
 

 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     
 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás
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4. számú melléklet 
Hajléktalan Szálló 
 

Megnevezés Mennyiség 
(db) 

Nettó 
egységár 

HUF 

Nettó 
ár ÁFA Bruttó ár  

mikrohullámú sütő 
szabadonálló,zománcozott, 20liter, 
mechanikus, hangjelző, 800W, 5 fokozat 

1     

hűtőszekrény Alulfagyasztós, A++ 
energiaosztály, szabadonálló, 222liter, 
94 liter fagyasztó 

1     

hűtőszekrény egyajtós, szabadonálló, 
A+ energiaosztály, 102 liter 

1     

mosó- szárítógép, nagyüzemi 
nagyobb textíliákhoz, kb 8kg mosás, kb 
5kg szárítás, szabadonálló, elöltöltős, 
kijelző 

1 
    

tűzhely 4 gázégő, pizza funkció, 
termosztát, 50c60cm, mechanikus 
vezérlés, sütővel 

1 
    

laptop CPU: Intel Core i5, Memória: 
8GB, HDD: 1TB, VGA: 2GB, DVDRW, 
15.6" HD Led fényes, HDMI, Bluetooth, 
Webcam, garancia: 3 év 

1 
    

asztali számítógép CPU: intel core, 
i3, memória: 4gb, SSD: 120GB 
,dvd,ház+táp 

3 
    

monitor 21,5" FullHD, led, IPS 3     

office 2016 prof 4     

Windows 10, hun, 64bit 4     
LED Tv 108cm, UltraHD, Smart, 
43inch, 3840x2160 felbontás, Wifi, 
HDMI, Ultra surrond 

2 
    

falikonzol hajlítható, 32-55" 
dönthető/forgatható 2 karos, tv és 
monitor rögzítésére 

1 
    

fénymásoló Nyomtat, másol, 
szkennel, hálózatba köthető, olcsó 
üzemelés, duplex, színes 

1 
    

toner kb 4.000 oldal nyomtatásra, 
eredeti, fekete 2     

kamerarendszer Kamera: 2 db 
1080p TURBO HD Kültéri D&N IR 
dóm kamera, 2MP CMOS, 1080p/25fps 
felbontás, Rögzítő: 4cs.1080p TVI 
Hibrid H.264+ 
rögzítő, 4db TURBO HD + 1TB HDD, 
kábelek, tápegység, 
csatlakozók,bővíthető 

1 

    

klíma Hűtési teljesítmény 3,65kW 
Alacsony GWP értékű R32 hűtőközeg 
(GWP 675) Csak hűtés üzemmód Szűrő 

1 
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szennyeződés monitoring Indítás 
alacsony 
feszültségnél is Automatikus újraindítási 
funkció 
forgó szék gázliftes, 110kg 
teherbírás, ergonomikus ülőlap és 
háttámla 

1 
    

borotva Sensitive eldobható borotva, 
Könnyu, gumírozott borítású nyél a 
biztos kezelésért és irányításért, 100%-os 
rugalmas penge, 4db/csomag 

50 
    

hajvágó gép 7 hosszbeállítás, 2 
kiegészítő, Mosható, Kék/Fekete, Braun 2     

körömvágó olló Rozsdamentes, 
korrózióval szemben ellenálló, 
páratartalomra, fertőtlenítőszerre 
kevésbé érzékeny olló 

3 
    

lábköröm vágó csipesz 
Lábköröm, vastag köröm ápolására 
szolgál.Akár a megvastagodott, gombás 
lábköröm eltávolítása ezzel az ollóval 
könnyen 
elvégezhető, rozsdamentes acél 

3 

    

vérnyomásmérő új fejlesztésű, 
könnyen rögzíthető mandzsetta, 22-42 
cm, Átlagoló funkció, Könnyen 
értelmezhető magas vérnyomás kijelzés 
LED fénnyel, 
Szabálytalan szívritmus kijelzés, 2 
felhasználós memória, 60 
mérés/felhasználó 

2 

    

vércukor mérő Meditouch, precíz 
mérési pontosság az új (ISO 15197) 
tesztcsík technológiának köszönhetően, 
USB kapcsolat adatátvitelhez, 480 
memória 
tárhely, Automatikus keton 
figyelmeztetés, A méréshez 0.6 L 
vérmennyiség elegendő, Extra nagy, 
könnyen olvasható kijelző, 
Kezdőcsomag: vérvételi 
eszköz, AST kupak, 10 lándzsa, 10 
tesztcsík, kontrollfolyadék, táska 

2 

    

vérvételi lándzsa Meditouch, 
mérőhöz, 100db 1     

tesztcsík Meditouch, 2x25db, új 
tesztcsík technológia 

2     

kerekesszék összecsukható, 
legnagyobb terhelhetőség: 110kg, A 
lábtámaszok felhajthatók, kifordíthatók, 
levehetők és fokozatosan állíthatók. 
Kartámasza 
fel- és hátra is hajthatóak.Összecsukható 
váz, tömör első és hátsó kerekek, 
utóbbiak 24” átmérőjűek, fékezhetők, az 
első kerekek forgózsámolyosak 

1 
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rollátor négykerekű, járást segítő, A 
kosár maximum 5 kg teher szállítására 
alkalmas 

1 
    

járóbot 3 lábú, aluminium cső, 80-
102cm, állítható, 100kg terhelhetőség 2     

járóbot összecsukható, könnyű 
aluminium cső, műanyag T markolat, 
80-90cm, állítható, 50kg teherbírás 

3 
    

betegágy mechanikus hajtókarral, 
200cm x 87cm, acél váz, ortopéd 
matractartó, 120kg, gurulós vagy fix 
lábakkal 

2 
    

gurulós szoba WC 
fekvőbetegeknek, járni alig tudóknak, 
100kg terhelhetőség, Műanyag ülés és 
háttámla- könnyen tisztítható és 
fürdetéshez is alkalmas 

1 

    

gumilepedő egyedi méretre gyártva, 
minden ágytípushoz, strapabíró, 100% 
pamut, könnyen mosható és szárítható 

15 
    

matrac TED Memory Gold matrac, 
90x200 2     

matracvédő huzat vízhatlan, 
90x200, frottír matracvédő 6     

paplan kevertszálas külső borítással, 
50%pamut+50%Microfiber, 
1000gr,vastag természetbarát paplan, 
nem csomósodó, 60% mosható 

26 
    

lepedő fehér, 50% pamut+50% 
polyester, strabíró, könnyen mosható 60     

törölköző 100 % pamut, 50x100cm, 
moshatóság 60 fokon, anyagsűrűség: 
450gr/m2 

30 
    

törölköző 100 % pamut, 100x150cm, 
moshatóság 60 fokon, anyagsűrűség: 
450gr/m2 

20 
    

nagypárna 100% antiallergén, 100% 
polyester, 1000gr, polyester golyó, 
csomósodásmentes, mosható 

50 
    

kispárna zippzáros, 100% 
antiallergén, 100% polyester, 250gr, 
polyester golyó, csomósodásmentes, 
mosható 

30 
    

ágyneműhuzat 100 %pamut, 
könnyen mosható, 3 részes, párna, 
kispárna, vastag 

30 
    

viaszosvászon Szennytaszító abrosz, 
Lemosható terítő, Nem kell mosni, 
vasalni, ár méterben adva 

6 
    

törölközőtartó dupla, falra 
szerelhető, krómszínű, forgatható rúd, 
fényes fém felület 

2 
    

konyharuha nagyméretű pamut, 
könnyen mosható , erős anyag 50     
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függöny fehér, Egyedi méretre vágva 
és varrva, fehér, aljakon ólomzsinórral, 
vasalás könnyített, tetszőlegesen 
alakítható, sable függöny, 100 % 
polyester, 
egyszerű behúzókkal 

18 

    

kísérőfüggöny kétoldali, egyedi 
méretre vágva és varrva, dekor anyag, 
minden kiegészítőt tartalmaz 

32 
    

zuhanyfüggöny 100 % polyester, 
csak kézi szárítás, alacsony hőfokú 
vasalás, max 200cm hosszúság 

3 
    

szőnyeg 80x150cm, klasszikus, 
négyzet, egyszínű, választható szín, 
vastag, 100% polyester, könnyen tisztá 
tartható, szegéllyel 

2 
    

társasjáték 4 db társas, logikai, 
oktató, szórakoztató, parti 2     

darts LED kijelzővel, profi, 37 
játékmód, 6db dobónyíl, 3 db 
ceruzaelem, adapter 

1 
    

magyar kártya 32 lapos anyaga:erős 3     
francia kártya 2x55 lapos, dobozos, 
anyaga: erős papír 

4     

széf Elektronikus széfzár, 2 db 
vésznyitó kulcs. MABISZ A kategóriájú 
minősítés. Csillagkulcsos zár, 3 db kulcs. 
Rögzítésre előkészítve, gyári furatokkal 
(hátfalon és aljzaton) 

2 

    

létra fa, 5 fokos 1     
létra fa, 10 fokos 1     
bútorzár bútorzár, beszerelhető, 
nyelvvel, kulccsal 67     

edénykészlet 2 személyre, 
lábas,fazék,tepsi,tálaló eszközök, 
főzőedények, sütőedények, jó minőség, 
könnyen mosogatható 

1 
    

evőeszköz készlet 2 személyre, 
kanalak,villák,kések,vágódeszka, 
vágókés, merőkanál, húskiszedő, 
műnyag és üvegpohár, kanycsó, csészék 

2 
    

karnis műanyag, mennyezeti, egyedi 
méretre gyártva, függönytartó sorok 
száma: 2, jó minőségű, strapabíró 
anyagból, tartozék: 20db akasztó vagy 
csipesz, 6 db csavartakaró kupak, fehér 

18 

    

lebegőpolc 80x24x5cm, stabil, nagy 
teherbírás, könyvek, jegyzetek, papírok 
tárolására, laminált lemez, választható 
szín, méretre vágva, élvédővel 

24 
    

heverő egyszemélyes, szivacsos, dupla 
támlás, ágyneműtartós 24     
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szék letisztult szögletes formaterv, 
telekárőitos korusz, krómozott váz, 
110kg teherbírás, jótállás 3év 

7 
    

szék Textilbőr, fix karfa, krómozott, 
szivacs hát és ülőlap, műanyag háttámla 
és ülőlap burkolat, 3dbig rakásolható, 
110 kg teherbírás, jótállás: 3 év 

20 
    

fotel textilbőr, fa és pozdorja 
korpusz, szivacspárnázat, műanyag 
csúszótalpak, teherbírás: 110 kg, jótállás: 
12hónap 

7 
    

kórházi éjjeliszekrény kombinált 
éjjeli szekrény, állítható, dönthető, fém 
vázas, Porszórt lemezből készült 
szekrénytest, alsó részén ajtós, felső 
részén fiókos 

1 

    

étkező asztal 90x60cm lap panel 
étkezőasztal, laminált, duplájára 
kinyitható asztalfelület, cseresznye szín 

3 
    

konyhabútor alsó: 399cm teljes 
hossz, 349x60 munklappal, 60cm mély, 
sonoma tölgy sötét, 2 mosogatós 
tálcával, Felső: 265x30cm sonoma tölgy 
világos 

1 

    

pad 18-as típusú Műszaki adatok: - 
anyagminőség: EN-GJL-200 
(lemezgrafitos szürkevas) - egységsúly 
(kg): 22/padláb - elemek száma / 
késztermék (db): 
2, összeszerelve, lécezve 

6 

    

éjjeliszekrény fiókos, alul nyitott, 
cseresznye 24     

Szekrény mé: 531, ma: 600mm, alul 
zárható tároló résszel 1     

bútor Zárható, tároló, szél: 90cm, 
mély: 50cm, magasság: 60cm 3     
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4. számú melléklet 
Külső férőhely 
 

Megnevezés Mennyiség 
(db) 

Nettó 
egységár 

HUF 

Nettó 
ár ÁFA Bruttó ár  

kanapé kiemelő mechanizmus, 
könnyen ággyá alakítható, stabil lábak, 
anyag: erős szövet, könnyen tisztítható, 
egyedi méretre tervezve, 
összerakható, sötét szín 

1 

    

éjjeliszekrény fiókos, alul nyitott, 
cseresznye 2     

faliszekrény, 29 elemből áll, keretbe 
foglalt, stabil fogantyúk, masszív ajtó és 
vitrinajtó, összeszerelhető, egyedi méret, 
tartozákok: rögzítők,csavarok,ragasztó 

2 
    

ülőke összecsukható, fém váz, 
praktikus, bőr hatású ülés, műanyag 
ülőke 

2 
    

előszobafal választható méret, tükrös, 
akasztókkal ellátott, alul szekrény rész 
tárolásra, összeszerelhető, stabil, sötét 
színű, 
bútorlapból, tartözékok: rögzítők, 
csavarok, ragasztó, 4 lenyílós 
előszobafal, tükrös 4 dupla akasztós 
fogassal 4 lenyitható ajtóval rendelkező 
cipősszekrénnyel 

1 

    

dohányzóasztal Sötét bútorlap, 
egyedi méret, letisztult forma, 87x60x43, 
alul összekötő tároló elemmel, teherbírás 
20kg, MDF lap 

2 
    

szekrény szett alsó és felső 
szekrény, Felső: tükrös ajtóval, 
lekerekített élek, kétoldalon polcokkal, 
ajtócsillapítóval, Alsó: polcos, 2 ajtóval 

1 
    

ruhás szekrény 2 ajtós, választaható 
szín, ruhaaksztós rúddal, méretre 
gyártva, könnyű összeszerelés, 
szélesség/magasság/mélység: 
125/195/38 cm 

2 

    

íróasztal fa, 1 ajtós, 1 fiókkal, 
Szé/Ma/Mé: kb. 116,4/76/60cm, könnyű 
szerelés 

2 
    

étkezőasztal asztal, étkező, lap 
panel étkezőasztal, laminált, duplájára 
kinyitható asztalfelület, cseresznye szín 

1 
    

konyhabútor (külső férőhely) 

sonoma tölgy sötét, 2 mosogatós 
tálcával, alsó+felső rész, sonoma tölgy 
világos 

1 
    

fotel textilbőr, fa és pozdorja 
korpusz, szivacspárnázat, műanyag 

2     
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csúszótalpak, teherbírás: 110 kg, jótállás: 
12hónap 
szék Étkező, cseresznye, fa váz, szövet 
ülőke, választható szín 2     

szék, Fém váz, kárpitozott ülő- és 
hátlap, rakásolható, terhelhetőség: 110 
kg, teljes magasság: 82 cm, 
ülésmagasság: 46 cm, 
ülésszélesség: 45 cm, ülésmélység: 42 
cm 

2 

    

heverő egyszemélyes, szivacsos, dupla 
támlás, ágyneműtartós 2     

villanytűzhely, A energiaosztály, 4 
főzőzóna, mechanikus vezérlés, 
elektromos sütő, sütővilágítás, 
hőfokszabályző, légkeverés 

1 
    

mosógép Szabadonálló, elöltöltős, 
A++ energiaosztály, 6kb ruhamennyiség, 
kijelző, centrifuga, késleltetett indítás, 
vasaláskönnyítés, 
6.érzék színek funkció 

1 

    

mikrohullámú sütő 
szabadonálló,zománcozott, 20liter, 
mechanikus, hangjelző, 800W, 5 fokoza 

1     

hűtő szekrény Külső szálláshely, 
hűtő szekrény, Egyajtós, 118 Liter, A++ 
energiaosztály, 18liter fagyasztótérfogat 

1     

 

 
3. sz. napirend 

Egyebek 

Az Elnök elmondta, hogy a beruházási eljárást még nem tudta ismertetni a közbeszerző 
hiányában. Mára a közbeszerző kiválasztása már megtörtént. Az egy hét múlva tervezett 
tanács ülésen a 2. napirendi pontban szereplő beszerzési eljárás megindításáról újra 
dönteni kell, mert jelenleg erre nem érkezett be ajánlat. Arra kérte a polgármestereket, 
hogy feltétlenül jelenjenek meg, vagy hatalmazzanak fel képviselőt, hogy a következő 
ülésen a határozatképesség biztosítva legyen.  
 
A jelenlévők megegyeztek a következő Tanácsülés időpontjáról, mely július 18-án 
10.00 órakor kerül megtartásra.  
 
Az Elnök megköszönte a részvételt, a Tanács ülést 10 óra 18 perckor bezárta. 

K.m.f. 
 
          Polics József 
                Elnök 
Jegyzőkönyvet készítette: 
Wachené Király Ágnes 



Ez a kép most nem jeleníthető meg.

 
Komlói Kistérség  

Többcélú Önkormányzati Társulás 
7300 Komló, Városház tér 3. 

tel.:72/584-000  e-mail: tarsulas@komlo.hu 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2019. július 18-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács 
határozatképes. A jegyzőkönyv írott formában és hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 
10 óra 5 perckor megnyitotta.  
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1.sz. napirend 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi közbeszerzési 
tervének módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök ismertette, hogy az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 
életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” című pályázatban 
építési beruházás indul 2 helyszínen, amellyel kapcsolatban szükséges módosítani a 
közbeszerzési tervet. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A 
Területfejlesztési és a Humánszolgáltató bizottság nem volt határozatképes. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



25/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – a Társulás Tanácsa megtárgyalta a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása tárgyú 
előterjesztést. 
 

1.) A Társulás Tanácsa a módosított közbeszerzési tervet az 1. számú mellékletben foglalt 
tartalommal elfogadja. 

 
2.) A Társulás Tanácsa felkéri a Tanács tagjait, hogy a Társulás közbeszerzési tervének 

módosításáról saját képviselő-testületüket tájékoztassák. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
 
  



1. sz. melléklet 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

2019. évi módosított közbeszerzési terve 
 

Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe: 
 

 

Hivatalos név: Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Postai cím: 7300 Komló, Városház tér 3. 

Város/Község: Komló Postai irányítószám: 7300 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: Polics József elnök 

 
 

Telefon: 06 / 72-584-001 

E-mail: polgarmester@komlo.hu Fax: 06 / 72-584-005 

Internet cím: 
 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.komloikisterseg.hu/ 
 

 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján klasszikus ajánlatkérő 

 



Á r u b e s z e r z é s  
 

 

Sor-
szám 

A közbeszerzés tárgya 
Közbeszerzés tervezett 

mennyisége 
Irányadó 

eljárási rend 
Tervezett 

eljárás fajtája 

Időbeli ütemezés 
Az eljárás 

megindításának 
tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

1. --- --- --- 
   

2. 
      

3. 
      

 

 

 

  



É p í t é s i  b e r u h á z á s  
 

 

Sor-
szám 

A közbeszerzés tárgya 
Közbeszerzés tervezett 
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eljárási rend 
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Időbeli ütemezés 
Az eljárás 

megindításának 
tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

 1.* 
Intézménykorszerűsítés – 

EFOP-2.2.3-17-2017-
00050 

Hajléktalanok külső 
szálláshelye és átmeneti 

hajléktalanszállás 
felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt.115.§ (1) 
bekezdés 

szerinti nyílt 
eljárás 

2019. 3. negyedév 2019. 4. negyedév 

2. 
      

3. 
      

 

* A módosítás indoka az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 kódszámú „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése 

Komlón” című pályázattal összefüggésben szükségessé váló építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása.  



É p í t é s i  k o n c e s s z i ó  
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teljesítésének 
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1. --- --- --- 
   

2. 
      

3. 
      

 

 

 

S z o l g á l t a t á s  m e g r e n d e l é s e  
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2. 
      



3. 
      

 

S z o l g á l t a t á s i  k o n c e s s z i ó  
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A közbeszerzés tárgya 
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Irányadó 
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1. --- --- --- 
   

2. 
      

3. 
      

 

 

 

Komló, 2019. július 18. 
 

 

A közbeszerzési tervet a közbeszerzési szabályzat alapján határozatával jóváhagyta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács a ……..sz. Tct. határozatával. 

 

 

   ..............................................  

  Polics József 

  elnök 



 
2. sz. napirend 

 
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszköz-anyag 
és immateriális javak beszerzési eljárás eredménye 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök elmondta, hogy a fent említett pályázat tárgyában eszköz, anyag és 
immateriális javak beszerzési eljárásának eredményeként a bizottság nyertesként 
hirdette ki az Infobit Kft-t, amely a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánlotta meg. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A 
Területfejlesztési és a Humánszolgáltató bizottság nem volt határozatképes. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
26/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök 
előterjesztésében - a Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság 
javaslatait figyelembe véve az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 
életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó eszköz-anyag és immateriális javak beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Infobit Kft-t (7700 Mohács, Ete János u. 5/a.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről 
az ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2019. július 22. 
Felelős: Polics József elnök  
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést nettó 10.993.045,- Ft + 27% ÁFA összeggel kösse meg. 
 
Határid ő: 2019. július 26. 
Felelős: Polics József  elnök  
 
 



3. sz. napirend 
 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pályázat keretein belül a Társulás vállalta, 
hogy a Pécsi út 42. szám alatti épület alagsorában kialakításra kerüljön 2 fő 
elhelyezésére szolgáló külső szálláshely, valamint, hogy a Vörösmarty utca 3/A szám 
alatt található Hajléktalan szálló épülete teljes korszerűsítésen menjen át. A két 
kivitelezési munka nettó összértéke 37.444.464, - Ft + ÁFA. A vonatkozó törvény 
értelmében az eljárás tárgyalás nélkül lefolytatható és 5 cégnek közvetlenül 
megküldésre kerül az ajánlattételi felhívás. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A 
Területfejlesztési és a Humánszolgáltató bizottság nem volt határozatképes. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
27/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság véleményét figyelembe véve - 
az az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló 
életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárását 
megvitatta és az ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyja. 
 
1. A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
a.) Gerle Kft 
székhely: 7300 Komló, Kossuth L utca 3. 
email: gerlekft@gmail.com 
b.) Péter ’99 Kft 
székhely: 7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d 
email: peter.karoly2@gmail.com 
c.) GÉPLAK Kft.  
székhely: 7631 Pécs, Köves-földi út 33. 
email: geplak@geplak.hu 
d.) Kőház Építőipari Beruházási Zrt. 
székhely: 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12. 
 email: info@kohaz.hu 
e.) GEFA TRADE Kft.  
székhely: 7300 Komló, Mikszáth Kálmán utca 7/C. 



email: gefa.kft@gmail.com 
 
2. A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről 
a fenti vállalkozók részére intézkedjen.   
 
Határid ő: 2019. július 22. 
Felelős: Polics József elnök 
 
 
Az Elnök elmondta, mivel a pályázat két lábon áll, akkor tekinthető befejezettnek, ha 
mindkét pályázat befejeződött. A TOP pályázatot is minél előbb el kellene indítani a 
mielőbbi befejezés érdekében. A helyzet akkor biztos, ha mindkét pályázatnak ismerjük 
a pénzügyi igényét. Az EFOP pályázat a kistérség és a társulási tanács, a másik pedig 
Komló Város Önkormányzata hatáskörébe tartozik. 
Hozzátette, hogy az ajánlatok beérkezése augusztus hónapra várható, így körülbelül egy 
hónap múlva újból társulási ülés tartására kerül sor. 
 
 

4. sz. napirend 

Egyebek 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Az Elnök megköszönte a részvételt, a Tanács ülést 10 óra 11 perckor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
Wachené Király Ágnes       Polics József 
                Elnök 



Ez a kép most nem jeleníthető meg.

 
Komlói Kistérség  

Többcélú Önkormányzati Társulás 
7300 Komló, Városház tér 3. 

tel.:72/584-000  e-mail: tarsulas@komlo.hu 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2019. augusztus 29-i rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács 
határozatképes. A jegyzőkönyv írott formában és hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 
10 óra 6 perckor megnyitotta.  
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetői 
álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 
 
Az Elnök tájékoztatta a Tanácsot, hogy pályázat került kiírásra a Komló Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére, melynek 
benyújtási határideje 2019. augusztus 15. napja volt. A megadott határidőig 2 fő nyújtott 
be pályázatot. A pályázók munkacsoport általi személyes meghallgatásra 2019. augusztus 
26. napján került sor, amelynek során a munkacsoport egyhangúan Elmontné Popán Ildikó 
pályázatának elfogadását javasolta, valamint intézményvezetői kinevezését támogatta.  
A másik jelentkező pályázata hiányos volt, illetve nem rendelkezett kellő tapasztalattal az 
intézményvezetői feladatok ellátására. Nem felelt meg a pályázati kiírás előírásainak sem, 
ezért a bizottság a pályázatát eredménytelennek nyilvánította. 
Elmontné Popán Ildikó már 10 éve vezeti az intézményt, kellő tapasztalatokkal és 
gyakorlattal rendelkezik a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői 
feladatainak ellátásához.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
A határozati javaslatot mindhárom bizottság elfogadásra javasolta. 



 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
28/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat 
 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottságok véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása című előterjesztést. 
 

1.) A Társulás Tanácsa megbízza Elmontné Popán Ildikót 2019. december 1. napjától 2024. 
november 30. napjáig, 5 évre szóló határozott időtartamra a Komló Térségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

 
2.) A Társulás Tanácsa Elmontné Popán Ildikó illetményét 2019. december 1. napjától 

408.650.- forintban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Alapilletmény:       150.495.-Ft 
Garantált bérminimumra történő kiegészítés:      44.505.-Ft 
Határozott idejű keresetkieg. (2019.12.01-2020.11.30.):    97.500.-Ft 
Szociális ágazati pótlék (2019.12.01.-2020.11.30.):     66.150.-Ft 
Magasabb vezetői pótlék (2019.12.01-2024.11.30.):    50.000.-Ft 
Illetménye összesen:       408.650.-Ft 

 
3.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 

munkáltatói és adminisztratív intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 

Határid ő: 2019. november 30.   
Felelős: Polics József elnök 

 
 
Az Elnök gratulált az újabb 5 éves kinevezéshez, további sok sikert és jó munkát kívánt. 
 
Elmontné Popán Ildikó megköszönte a bizalmat. 
 
 

2. sz. napirend 
 
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás elindítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök ismertette, hogy a Társulás Tanácsa 2019. július 18-i ülésén döntött a 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” című 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról, amely során módosítási 
igény került benyújtásra a közreműködő szervezet felé homlokzatszigetelési munkálatok 
iránt. A közreműködő szervezet elutasította ezt az igényt, így a közbeszerzési eljárás 
visszavonásra került és új igényként benyújtásra került a gipszkarton álmennyezet cseréje, 
amely elfogadásra került. 



A munka nettó összértéke 37.444.464, - Ft + ÁFA, így közvetlenül 5 cégnek küldjük meg 
az ajánlattételi felhívást. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
A határozati javaslatot mindhárom bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
29/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság véleményét figyelembe véve - az 
az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének 
elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindítását 
megvitatta és az ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyja. 

1. A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

a.) Gerle Kft 

székhely: 7300 Komló, Kossuth L utca 3. 

email: gerlekft@gmail.com 

b.) Péter ’99 Kft 

székhely: 7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d 

email: peter.karoly2@gmail.com 

c.) GÉPLAK Kft.  

székhely: 7631 Pécs, Köves-földi út 33. 

email: geplak@geplak.hu 

d.) Kőház Építőipari Beruházási Zrt. 

székhely: 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12. 

 email: info@kohaz.hu 

e.) GEFA TRADE Kft.  

székhely: 7300 Komló, Mikszáth Kálmán utca 7/C. 

email: gefa.kft@gmail.com 



2. A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről a 
fenti vállalkozók részére intézkedjen.   

Határid ő: 2019. augusztus 29. 

Felelős: Polics József elnök 

 



 
 
 
 



  



 



 



 



 



 
 



 
 
 
 



3. sz. napirend 
 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó „célcsoport 
útiköltsége” tárgyú beszerzési eljárása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök elmondta, hogy a pályázat keretein belül a Pécsi út 42. szám alatti épület 
alagsorában kialakításra kerül 2 fő elhelyezésére szolgáló külső szálláshely, valamint a 
Vörösmarty utca 3/A szám alatt található Hajléktalan szálló épületének teljes 
korszerűsítése valósul meg. A munkálatok idejére a célcsoport kiköltöztetése szükséges a 
Szociális Otthonba, mely várhatóan 4 hónap időtartamot vesz igénybe.  
A vállalkozók kiválasztása egy egyszerű beszerzési eljárás keretében valósul meg, 
melynek során 3 gazdasági szereplőt kérünk fel ajánlattételre. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
A határozati javaslatot mindhárom bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
30/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat 

A Társulás, a Területfejlesztési-, a Humánszolgáltató-, és a Pénzügyi Bizottságok javaslatait 
figyelembe véve az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és 
önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó beszerzési eljárását 
megvitatta és az ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyja. 

1.  A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1.) Célcsoport útiköltsége c. beszerzés esetében: 
1.) „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. 
székhely: 7300, Komló, Pécsi út. 42. 
email: tanczosdr@t-online.hu 
 
2.) Garner Travel Kft . 
székhely: 7300, Komló, Városház tér 4. 
email: hotelbekesziget@gmail.com 
 
3.)  Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 
székhely: 7300, Majális tér 1. 
email: titkarsag@komloikorhaz.hu 
 
2. A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről a 
fenti vállalkozók részére intézkedjen.   
 
Határid ő: 2019.augusztus 29. 
Felelős: Polics József elnök  



1. számú melléklet 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó „célcsoport 

útiköltsége” c. beszerzéshez. 



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
 
I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME  
 

Szervezet  
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

Címzett  
Polics József elnök 

Cím  
Városház tér 3. 

Postai irányítószám  
7300 

Város/Község  
Komló 

Ország 
Magyarország 

Telefon 
72/584-020 

Telefax 
72/584-036 

E-mail 
tarsulas@komlo.hu 
 

Internet cím (URL) 
www.komloikisterseg.hu 

 
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ Ő CÍMEN SZEREZHET ŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 
II.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Szerződés típusa:  

Vállalkozói szerződés 
 
 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
megnevezésű projekthez kapcsolódó, a célcsoport útiköltsége c. beszerzése. 

 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
megnevezésű projekthez kapcsolódó, a célcsoport útiköltsége c. beszerzése. 

 
A beszerezni kívánt áruk listáját az ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza 
 

 II.1.4) A teljesítés helye 
 

A teljesítés helye:  Komló 
 
II.2)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  



A szerződés aláírásának napjától kezdődően előre láthatóan 4 hónap időtartamra szól. 
 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK 
 
III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 
 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során 1 db végszámla benyújtására jogosult. 
Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással 
kiegyenlítésre. 

 

III.2)  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
I. Jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 

 

A megkövetelt igazolási mód 
I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

IV.  SZAKASZ:  ELJÁRÁS 

IV.1)  AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
 

Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak 
ajánlatot 

IV.2)  BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
 
IV.3)  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/09/05 (év/hó/nap) 10.00 óra 
 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és Intézmény-felügyeleti Iroda 
7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. számú iroda 
 

  
 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar 
nyelvű fordítást is mellékelni kell. 

 



 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/09/05 (év/hó/nap) 10.30 óra 
 

Hely: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és Intézmény- felügyeleti 
Iroda, 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. számú iroda 
 

 

V. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK 
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a 
módosítását. 

 
2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  

Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/09/06 (év/hó/nap)  
 

Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz kapcsolódó. 
célcsoport lakhatásának támogatása c. beszerzése - felbontani a bontási időpontig tilos”. 

Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 
érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 
megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az 
ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) között, 
az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. I. emelet intézményvezetői 
iroda vagy postai úton szintén erre a címre. 

3) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely tartalmazza 
a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint az 
adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 
 

4) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 
legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 
fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítani.  

 
 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/08/29 (év/hó/nap) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 
NYILATKOZATOK  



1. sz. melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 
 
 

1. Ajánlattevő  

Név: ...........................................................................................................................................  

Székhelye: .................................................................................................................................  

Telefon: ....................................................... Fax: ....................................................................  

E-mail: .........................................................  
 

 

2. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-
00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése 
Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó, a célcsoport útiköltsége c. beszerzése. 

 
 
 

3. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ........................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .......................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 

vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 
jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem 
tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás)  

 



4. sz. napirend 

26/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat módosítása 

Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök tájékoztatást nyújtott arról, hogy a Társulás Tanácsa 2019. július 18-i ülésén 
döntött a fent említett pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyú beszerzési eljárás 
eredményhirdetéséről. A nyertes ajánlattevőként az Infobit Kft. került megjelölésre 
10.993.045, - Ft + 27% ÁFA összeggel, amely összeg a határozati javaslatban tévesen 
került rögzítésre. 
Az Infobit Kft ajánlatának összege 10.743.162, - Ft + 27% ÁFA, így a korábban 
meghozott határozatot e szerint szükséges javítani. 
 
A határozati javaslatot mindhárom bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
31/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatait figyelembe véve az 
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének 
elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-anyag és immateriális 
javak beszerzési eljárás értékelését megvitatta. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Infobit Kft-t (7700 Mohács, Ete János u. 5/a.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2019. július 22. 
Felelős: Polics József elnök  
 
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 10.743.162, - Ft + 27% ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határid ő: 2019. július 26. 
Felelős: Polics József  elnök  
 
 
 
 
 



 
5. sz. napirend 

Egyebek 
 
Papp István elmondta, hogy a tulajdonukban lévő bicikli utat egy fakitermelés során 
használatba vették. Az út állapota ettől megromlott, mivel nem nehéz gépjárművek 
közlekedésére készült. 
 
Az Elnök elmondta, hogy megkeresték a fakitermelőt, aki ígérte a kár helyreállítását. 
További intézkedés jegyzői hatáskörben történik. 
Tanácsolta, hogy ilyen esetekben mindig készüljön fénykép, mert az bizonyító erővel 
rendelkezik az eljárások során. 
 
A következő Társulási ülés tervezett időpontja: 2019. szeptember 11. 10.00 óra. 
Az Elnök mindenki részvételére számít.  
 
Tájékoztatást nyújtott a Komlói Bányásznapok rendezvényeiről, melyre minden 
kistérségből várják az érdeklődőket. 
 
Megköszönte a részvételt, a Tanács ülést 10 óra 23 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
          Polics József 
               Elnök 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
Wachené Király Ágnes 
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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. július havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2004 fő, aránya 
8,9 %. 

  2019. május  2019. június  2019. július  

 
Komló város 

796 fő 8,8% 773 fő 8,5% 714 fő 7,9 % 

Teljes illetékességi területünk 2149 fő 9,6% 2085 fő 9,3% 2004 fő 8,9 % 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

             A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában

 

• Nyilvántartott álláskereső: 714 fő (-59 fő az előző hónaphoz képest), aránya 7,9 %. 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 197 fő (+4 fő az előző hónaphoz képest) 
• FHT: 151 fő (+8 fő az előző hónaphoz képest). 
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7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 9/1. � +36-72 896-154 
 

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. július 20-án Komlón 7,9 % volt. A másik az álláskeresők száma 
viszonyítva a munkavállalói korú népességhez, ez pedig 4,1 % volt. 
1. Regisztrált álláskeresők száma: 714 fő / a gazdaságilag aktív népességgel (becsült fő) 9050 fő = 
7,9 % 
2. Regisztrált álláskeresők száma: 714 fő / a munkavállalói korú népességgel 17406 fő = 4,1 % 
 
 
Közfoglalkoztatás (Komló város)  

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának 2019. március 1-vel indult közfoglalkoztatási 
programja 2019.09.30-án lejár. A hosszabb távú közfoglalkoztatási programok változatlan feltételek 
mellett 2019.10.01-vel folytatódnak 2020.02.28-ig, így több mint 300 fő munkavállalása továbbra is 
biztosított.  

 

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. 
Az elmúlt időszakban megfigyelhető volt az uniós tagállamokból folyamatosan visszaérkezők 
jelentkezése, vállalkozási hajlandóságuk mint a városunkban, mint pedig a térségünkben. 
 
Aktuális állásajánlataink közül néhány : géplakatos, hegesztő, esztergályos,kőműves, festő, 
burkoló, 
gépkezelők(habosító gépre), ápolók,fogászati asszisztens,takarító,szakács, eladó . 
 
Egyéb: 
Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az OFA Nonprofit Kft.által megvalósított „ Munkaerő-
piaci reform végrehajtásának gyorsítása a foglalkoztatási osztályok átalakításával” elnevezésű 
országos programban vesz részt 2019.08.01-től. Az új modell segítségével az ügyintézők az 
elsődleges munkaerőpiacra jutást megelőzően hatékony előszűrést végeznek azért, hogy a 
munkáltatónak a lehető legalkalmasabb ügyfelet tudjuk közvetíteni a beadott állásajánlatára.  
 
 
Komló, 2019. szeptember 17. 

 

Tisztelettel:   

 Götzerné Páva Mária 
 járási hivatalvezető-helyettes 








