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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a bizottságokra 
átruházott hatáskörök gyakorlásáról, végül az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt 
ülés óta folytatott munkájáról az alábbiak szerint terjesztem elő. 
 

I. 
Lejárt határidejű határozatok 

 
A 165/2010. (XII.16.) sz. határozat 4. pontjában a képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy a köztemető lehetséges következő üzemeltetőjével folytasson 
tárgyalásokat és készítsen előterjesztést a márciusi rendes ülés elé arra vonatkozólag, 
hogy a következő üzemeltető kijelölésre kerüljön, vagy az üzemeltetésre pályázat 
kerüljön ismételten kiírásra. Tekintettel arra, hogy a temető jelenlegi üzemeltetőjével 
még folyamatban vannak a tárgyalások a szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése tárgyában, és az egyeztetések sikertelensége utáni per esetén a 
felmondás jogszerűségét is vitathatja, javaslom, hogy az új üzemeltető kiválasztására 
vonatkozó határidőt a képviselő-testület módosítsa 2011. májusi rendes ülésre. 
 
A 187/2010. (XII. 16.) sz. határozat alapján a polgármester a Komlói hulladéklerakó 
telep melletti ingatlanból terület vásárlása tárgyában kelt adásvételi szerződéseket az 
eladókkal aláírta, az osztatlan közös tulajdon megszűntetésével kapcsolatos eljárás 
megindult. 
 
A 6/2011. (II. 3.) sz. határozat alapján a polgármester a kisebbségi önkormányzatokkal 
az együttműködési megállapodásokat aláírta, a címzetes főjegyző a változásokat a 
Szervezeti és Működési Szabályzat IV. számú függelékén átvezettette. 
 
A 11/2011. (II. 3.) sz. határozat alapján a polgármester a Komló Városi Bíróság 
épületénél lévő ingatlan, zárt parkoló céljára történő használatba adásáról szóló 
megállapodást a Baranya Megyei Bíróság és a Baranya Megyei Főügyészség 
képviselőivel aláírta. 
 
A 16/2011. (II. 3.) számú határozattal kapcsolatban Kispál László, mint a Gráner 
Travel Kft. ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy – tekintettel a magas telekalakítási 
költségekre – a Hotel Béke Sziget telek-kiegészítését nem kívánja megvalósítani. 
 
A 21/2011. (II. 3.) sz. határozat alapján a gazdasági társaságok megválasztott vezető 
tisztségviselőinek és felügyelő-bizottsági tagjainak bejegyeztetése folyamatban van. 
Az eljárásokban a megyei bíróság hiánypótlási kötelezettséget írt elő, az ezzel 
kapcsolatban nyitva álló határidő még nem telt el. 
 
A 22/2011. (II. 24.) sz. határozat alapján a címzetes főjegyző a változásokat a 
Szervezeti és Működési Szabályzat II. számú függelékén átvezettette. 



 
A 23/2011. (II. 24.) sz. határozat alapján a címzetes főjegyző a változásokat a 
Szervezeti és Működési Szabályzat III. számú függelékén átvezettette. 
 
A 24/2011. (II. 24.) sz. határozat alapján a címzetes főjegyző a változásokat a 
Szervezeti és Működési Szabályzat III. számú függelékén átvezettette. 
 
A 25/2011. (II. 24.) sz. határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
A 26/2011. (II. 24.) sz. határozat alapján a Komlói Fűtőermű Zrt. CO2 kvóta 
értékesítésével kapcsolatban Vida János igazgatósági elnök 2011. március 23-án, e-
mailen az alábbi tájékoztatást adta:  
„A rendelkezésünkre álló, szabad CO2 kvóta értékesítése ez ideig nem állt módunkban 
az alábbiak miatt: 
Az elmúlt év negyedik negyedévében nemzetközi szintű visszaélések történtek az 
elektronikus módon nyilvántartott kvótákkal. Szabálytalan módon kerültek 
értékesítésre, illetve újraértékesítésre bizonyos kvóták. A 
további visszaélések elkerülése érdekében a kvóták és az azokkal történő ügyletek 
biztonsági szintjének emelését rendelte el az EU illetékes szervezete. Ezen biztonsági 
szint emelés megtörténte országonként külön-külön kerül vizsgálat alá. Hazánkban e 
vizsgálat még nem történt meg, így a hazai kvótakereskedelem a mai napig  nem 
funkcionál. A kereskedők véleménye szerint a kereskedés újbóli megindulása - 
viszonylag nagy bizonytalansági szinttel - néhány héten belül várható. Társaságunk 
rendszeres kapcsolatban áll az eddigi partnerével, a VERTIS Zrt-vel, akik azonnal 
jelzik számunkra a kereskedés megindításának lehetőségét, amely esetben  a szükséges 
tranzakciókat azonnal elvégezzük. 
  
Kérem tájékoztatáson szíves elfogadását! 
  
Tisztelettel: 
  
Vida János” 
 
A 27/2011. (II. 24.) sz. határozat alapján a polgármester a Baranya Megyei 
Önkormányzat és Komló Város Önkormányzata között a középfokú oktatási 
intézmények átadása tárgyában kötött megállapodások megerősítéséről szóló határozat 
megküldésével a Baranya Megyei Önkormányzatot tájékoztatta. 
 
A 28/2011. (II. 24.) sz. határozat alapján a polgármester a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulásnál – annak 2011. március 23-án megtartott közgyűlésén – 
kezdeményezte a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános 
Iskola esetében a 2 első osztály indításának engedélyezését. A társulás a 
kezdeményezést elfogadta. 
 



A 29/2011. (II. 24.) sz. határozat alapján a címzetes főjegyző a Kenderföld-Somági 
Általános Iskola és Óvoda igazgatójának magasabb vezetői álláshelyére szóló 
pályázati felhívás megküldéséről gondoskodott. 
 
A 30/2011. (II. 24.) sz. határozat alapján a polgármester a Cikói Regionális 
Hulladékkezelő Központ területével kapcsolatos megállapodást az érintett 
önkormányzatokkal aláírta. 
 
A 32/2011. (II. 24.) sz. határozatra vonatkozóan a határozat 1-9., valamint 11-12. 
pontjában foglalt rendelkezések vonatkozásában külön előterjesztések készültek a 
Képviselő-testület jelen ülésére. A határozat 10. pontjában meghatározott 
kezdeményezés az Egészségcentrum Non-Profit Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó 
pótfedezet biztosítása miatt csak a fedezet-felajánlással egyidejűleg lesz benyújtható, a 
határidő így értelemszerűen kitolódik. 
 
 

II. 
A bizottságok 2011. február 21-a óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2011. február 21-én tartott nyilvános ülésén tárgyalta a bizottság Komló Város 2011. 
évi költségvetési rendelet tervezetét, a szociális rendelet, valamint a gyermekvédelem 
helyi szabályairól szóló rendelet módosítását. Zárt ülésen került sor a szemétszállítási 
díj-támogatások odaítélésére. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
2011. február 22-én tartott ülésén állást foglalt a bizottság a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
CO2 kvóta értékesítésének tárgyában, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 
taggyűlési határozatainak jóváhagyása, valamint a Komlói Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány működése, illetve kezelő szervezetének és felügyelő bizottsági 
tagjainak kijelölése ügyében. Tárgyalta a bizottság Komló Város 2011. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét, a Komló, Liliom utca 9. sz. alatti szociális otthon 
épületének akadálymentesítésének és a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ 
területével kapcsolatos megállapodás kérdését. Ezeket követően a Városgondnokság 
vezetője tájékoztatta a bizottságot a 2011. évi zöldterület-kezelési, fakivágási és –
nyesési tervekről, valamint a 2010. év folyamán a város közterületein elvégzett 
munkákról. 
  
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
 
2011. február 22-én tartott ülésén elsőként a város 2011. évi költségvetésének 
rendelet-tervezetét, majd a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását tárgyalta a 
bizottság. Ezt követően állást foglalt a Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 



magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírásáról, illetve a Baranya Megyei 
Önkormányzat és Komló Város Önkormányzata között a középfokú oktatási 
intézmények átadása tárgyában kötött megállapodás megerősítéséről. Döntött a 
bizottság a 2011/12. tanév indításának előkészítése, valamint a Kenderföld-Somági 
Általános Iskola és Óvoda, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda, 
valamint a „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola nevelési – 
pedagógiai programjának elfogadása tárgyában. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
2011. február 21-én zárt ülésen tárgyalta a bizottság a Komlói Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány működése, illetve kezelő szervezetének és felügyelő bizottsági 
tagjainak kijelölése, valamint a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési 
határozatainak jóváhagyása tárgyában készült előterjesztéseket. 
Nyilvános ülésen került sor a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt mandátumának 
hitelesítéséről szóló beszámoló, az Egészségügyi és szociális, valamint az Oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sport bizottsági, illetve a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsági 
tagok választása ügyének tárgyalására. Megvitatta a bizottság a Komló, Liliom u. 9. 
szám alatti szociális otthon épülete akadálymentesítésének kérdését is. Napirendre 
került a munkahelyek megtartása érdekében nyújtható bérlet díjkedvezményekről 
szóló rendelet, a szociális ellátási formákról és támogatásokról szóló rendelet 
módosítása, valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
is. Állást foglalt a bizottság a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ területével 
kapcsolatos megállapodás kérdésével, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. CO2 kvóta 
értékesítésének engedélyezésével, valamint a 2010. évi költségvetési rendelet 
módosításával kapcsolatban és véleményezte Komló város 2011. évi költségvetési 
rendelet-tervezetét. Tájékoztatás hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről. 
Döntött a bizottság a köztisztviselők és önkormányzati tűzoltók 2011. évi teljesítmény-
követelményeinek megállapításáról. 
A Komló város 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez beérkezett módosító 
indítványokról 2011. február 22-én tartott rendkívüli ülésén tárgyalt a bizottság. 
Rendkívüli ülést tartott 2011. március 1-jén a bizottság, melynek során döntött a 
polgármesteri hivatal mobiltelefon-szolgáltatás közbeszerzési eljárásának 
értékeléséről, valamint a számítástechnikai eszközök szállítására adott ajánlatok 
értékeléséről. 
Újabb rendkívüli ülésre került sor 2011. március 11-én, melyen a DDOP-2007-
3.1.2/2F pályázathoz kapcsolódó informatikai hálózatok kiépítésével kapcsolatban 
döntött a bizottság. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
Településrészi önkormányzati ülést és lakossági fórumot tartott 2011. március 2-án a 
Kisbattyáni településrészi önkormányzat, melyen a területen korábban megrongált 
buszmegálló helyett új buszváró felállításáról döntöttek, majd a településrészi 
önkormányzat elnöke pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást, majd egyéb 



kérdésekről (többek között a kultúrház felújításáról, az országút melletti zöldterület 
tisztításáról) tárgyaltak. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 7-én tartotta soron következő ülését a Körtvélyes Településrészi 
Önkormányzat, melyen a napirendi pontok elfogadását követően a részönkormányzat 
elnöke beszámolt az előző ülésen hozott döntések végrehajtásáról, majd meghatározták 
a részönkormányzat 2011. évi munkatervét. Felhatalmazást kapott a részönkormányzat 
elnöke, hogy a Körtvélyesi Óvoda és a részönkormányzat közötti együttműködési 
megállapodást aláírja. Ezt követően a településrészi önkormányzat és a 
Városgondnokság közötti együttműködés kérdéseiről egyeztettek. 
 
Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 2-án tartott ülésén a településrészi önkormányzat megválasztotta 
elnökhelyettesét, majd elfogadta 2011. évi költségvetését. Ezt követen a „Tegyük 
szebbé Gesztenyést” program megszervezéséről tárgyaltak. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- Szemétszállítási díj-támogatások odaítéléséről. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság átruházott hatáskörben 
döntött: 
 

- a Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda, a Kodály Zoltán Ének-
zenei Általános Iskola és Óvoda, valamint a „Szilvási Nevelési-Oktatási 
Központ” Óvoda és Általános Iskola nevelési – pedagógiai programjának 
elfogadása tárgyában, valamint 

- a 2011/12-es nevelési-, oktatási év indítása kapcsán az óvodai, valamint az 
általános iskolai beíratási időpontokról, valamint az általános iskolai 
felvételi (működési) körzetekről. 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- a köztisztviselők és önkormányzati tűzoltók 2011. évi teljesítmény-
követelményeinek megállapításáról. 

- a polgármesteri hivatal mobiltelefon-szolgáltatás közbeszerzési eljárásának 
értékeléséről. A döntés értelmében a közbeszerzési eljárást érvényesnek 
nyilvánította, az eljárás nyertesének a Magyar Telekom Nyrt-t hirdette ki. 



- a számítástechnikai eszközök szállítására adott ajánlatok értékeléséről, 
melynek során az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő M&M 
Computer Kft-t (7623 Pécs, Mártírok utca 42.) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. 

- a DDOP-2007-3.1.2/2F „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási intézmények 
felújítása és bővítése” pályázathoz kapcsolódó informatikai hálózatok 
kiépítésével kapcsolatban. A bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 
alábbi cégeket kérje fel ajánlattételre. 

 
KÖOK Nagy László Gimnáziumban informatikai hálózat kiépítése: 
a) STRABAG MML Kft. (1113 Budapest, Daróci u. 30.) 
b) TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. (7627 Pécs, Hársfa u. 48.) 
c) MA-VILLSZER Kft. (7940 Szentlőrinc, Móra F. u. 5.) 
 
KÖOK Gagarin Általános Iskolában informatikai hálózat kiépítése: 
a) Szabau Invest Kft. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) 
b) VK Elektrocom Kft. (7300 Komló, Pécsi út 6.) 
c) Szinkron Kft. (7400 Kaposvár, Vasvári P. u. 1.) 

 
 

IV. 
Egyebek 

 
1.) A folyamatban lévő beruházásokkal  és közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület számára: 
 
Kökönyösi Oktatási Központ infrastrukturális fejlesztése (DDOP-2007-3.1.2/2F):  

1.  „Komló Gagarin Általános Iskola, valamint a Nagy László Gimnázium és 
Szakközépiskola felújítása és bővítése”  

Mindkét beruházás esetében a korábban megkötött vállalkozási szerződések alapján a 
STRABAG MML Kft. és a Szabau Invest Kft. a rendelkezésükre bocsátott terveknek 
megfelelően elvégezték a kivitelezési munkákat. 
A közreműködő szervezet (VÁTI) közbenső ellenőrzése során derült ki, hogy a 
felújítással érintett oktatási intézmények termeiben az informatikai hálózat esetében az 
előírt két kiállás helyett több helyen csak egy csatlakozási lehetőség biztosított, és 
kérték a pályázati útmutató előírása szerinti kiépítést a projekt zárásáig. 
A közreműködő szervezet képviselője előzetesen elfogadta, hogy a projekt fejlesztési 
fejezetében még rendelkezésre álló forrás terhére a pótmunkákat a beruházó 
elvégeztesse, ebben az esetben az önkormányzat részéről ez többletforrást nem 
igényel. Amennyiben végül a közreműködő szervezet mégsem hagyja jóvá a 
többletigény projekt keretében történő elszámolását, akkor az önkormányzatnak kell 
saját forrásként biztosítania a szükséges összeget, mivel a teljes projekt 
eredményessége miatt kötelező a szóban forgó munkákat megvalósítani. 



Az előzőekben leírt pótmunkákra vonatkozóan az önkormányzat lefolytatott egy 
egyszerű beszerzési eljárást – mivel a megvalósítás költsége nem éri el a közbeszerzési 
értékhatárt. Mindkét esetben a korábbi kivitelezők tették a legolcsóbb ajánlatot, ezért a 
felmerült pótmunkákat a Gagarin Általános Iskola esetében a Szabau Invest Kft., míg a 
Nagy László Gimnázium és Szakközépiskolában a STRABAG MML Kft. végzi el. 

2. „Komló, Magyarszék, Magyarhertelend, Liget települések integrált kis- és 
mikrotérségi oktatási intézményeinek felújítása és bővítése”  

A beruházással érintett mind a hat helyszínen a kivitelezési munkák befejeződtek, a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént. Három helyszín esetében a projekt pénzügyileg is 
rendezésre került, míg a másik három helyszín (Magyarhertelendi Óvoda, Körtvélyesi 
Óvoda, Magyarszéki Általános Iskola és óvoda) vonatkozásában a kivitelező VITOÉP 
Kft.-nek jelenleg mintegy 27,3 MFt értékű kifizetetlen számlája van az 
önkormányzatnál. 
 
Számítástechnikai eszközök szállítása a Komló Város Önkormányzat oktatási 
intézményei részére a TIOP-1.1.1-/07/1 pályázat keretében. 
Az önkormányzat az első közbeszerzési eljárás megszüntetését követően 2010. 
december 11-én elindította a második eljárást. Az ajánlatkérési dokumentációt 7 cég 
vásárolta meg, végül azonban 5 ajánlat érkezett az ajánlattételi határidőig. Az 
ajánlatok felbontására 2011. február 10-én került sor. Az ajánlatok bírálata során több 
körben kellett hiánypótlást elrendelni, illetve két ajánlattevő esetében pedig indoklás 
bekérésére vált szükségessé, hogy a megajánlott szállítási, telepítési határidőket 
hogyan tudják teljesíteni. A bírálat eredményeként 1 ajánlattevő ajánlatát 
érvénytelenné kellett nyilvánítani, mivel a hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette. 
Az érvényes 4 ajánlat közül az M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai 
Kereskedelmi Kft. (7623 Pécs, Mártírok u. 42.) tette az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot. Az eredményhirdetésre 2011. március 1-jén került sor. 
A második helyezett FullTec Computer Kft. március 2-án lehetőséget kért a nyertes 
ajánlattevő ajánlatába történő betekintésre – erre a közbeszerzési törvény lehetőséget 
ad. Az iratbetekintés március 7-én történt meg. Ezt követően, március 9-én a FullTec 
Kft. arról értesítette az önkormányzatot, hogy vitatja az eljárás eredményét, és a Kbt. 
által biztosított előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. A kérelemben álláspontjuk 
szerint a nyertes ajánlatot az önkormányzatnak érvénytelenítenie kellett volna, mert az 
nem felel meg az eljárásban rögzített feltételeknek (ezáltal pedig ők lennének az 
eljárás nyertesei). Az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakat az önkormányzat 
szakemberei, valamint a közbeszerzési tanácsadó megvizsgálták és arra a 
következtetésre jutottak, hogy az önkormányzat az előzetes vitarendezési kérelemben 
leírtaknak nem ad helyt, a kihirdetett eredményt fenntartja. Az önkormányzatnak erről 
a döntéséről a FullTec Kft.-t március 16-án értesítettük. A közbeszerzési törvény 
vonatkozó része szerint az értesítéstől számított 10 napon belül a nyertes 
ajánlattevővel a szerződés nem köthető meg, ezen időszak alatt a FullTec Kft. 
jogorvoslati eljárást indíthat. A szerződéskötési moratórium 2011. március 27-én jár 
le. 
 



Polgármesteri Hivatal mobil távközlési szolgáltatás megrendelése 
Az előző, 2010. decemberi beszámolóban említettekkel összhangban az önkormányzat 
két eredménytelen közbeszerzési eljárást követően 2010. december 29-én elindította a 
harmadik eljárást. Az ajánlattételi határidő lejártáig két távközlési cég (Magyar 
Telekom Nyrt. és a Vodafone Magyarország Zrt.) tett ajánlatot. Az ajánlatok bontását 
és bírálatát követően megállapítást nyert, hogy az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot a Magyar Telekom Nyrt. tette. Az eredményhirdetésre 2011. március 1-jén 
került sor. A nyertes ajánlat elemei összességében jóval kedvezőbbek, mint a jelenlegi 
tarifák, ezért az előzetes számítások alapján az új tarifacsomaggal jelentős 
megtakarítást érnek el az előfizetők. Az előfizetés havidíja 0 Ft, az eddigi 1.600,- 
Ft+ÁFA helyett. A percdíjak esetében is a hálózaton belüli, illetve a belföldi vezetékes 
hálózatba irányuló hívások díjai kevesebbek, (nettó 10,- Ft/perc helyett 8,- Ft/perc, 
illetve 4,50,- Ft/perc), míg a másik két mobilszolgáltató hálózatába történő hívások 
percdíjai valamivel magasabbak a jelenlegi tarifánál (nettó 10,- Ft/perc helyett 12,- 
Ft/perc). A szolgáltatás az új tarifákkal 2011. április 1-én lép hatályba és 2015. április 
1-ig érvényes. 
 
Vis maior támogatással megvalósuló helyreállítási munkák 
Jelenleg a helyreállításokhoz kapcsolódó kiviteli tervek készítése folyik. Ezt követően 
– várhatóan április hónap folyamán – mind az Anna-aknai rézsűcsúszás 
helyreállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás, mind az egyéb helyszíneken történő 
helyreállításokra vonatkozó beszerzési eljárás(ok) kiírásra kerülhetnek. 
 
Esze Tamás és Attila utcák csapadékvíz elvezetésének tanulmányterve 
A tanulmány az előírt határidőre elkészült, a csapadékvíz elvezetési problémákra 
többféle műszaki megoldást javasol. Az előzetes költségbecslések alapján a javasolt 
műszaki megoldások költségigénye több tízmilliós nagyságrendű. Reális esély csak 
akkor volna a teljes megvalósításra, ha pályázati támogatást sikerülne elnyernie az 
önkormányzatnak. A csapadékvíz elvezetési problémák egy részével mindenképpen 
szükséges foglalkozni az idei évben, mivel az Attila utcai közút csapadékvize jelenleg 
magántulajdonú ingatlanra van kivezetve, amely eddig is jelentős károkat okozott az 
ingatlanon.  
 
Krisztina utcai közút építés II. ütem 
A közút építés engedélyeztetésével kapcsolatos hatósági eljárás folyamatban van a 
Nemzeti Közlekedési Hatóságnál. 
A hatósági eljárással párhuzamosan az önkormányzat egy beszerzési eljárást folytatott 
le a kivitelező kiválasztására vonatkozóan. Az eljárás eredményeként a Sztráda 92 
Kft., egy pécsi székhelyű cég lett nyertesként kihirdetve. A kivitelezés tavasszal, 
megfelelő időjárási körülmények esetén, illetve a hatósági engedély megszerzését 
követően megkezdhető.  



A jóváhagyott 5 MFt az engedélyezési tervben szereplő szilárd burkolatú közút 
kialakítására, illetve a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kiépítésére nem 
elegendő. A végleges műszaki paraméterekkel történő megépítéshez további forrásra 
van szükség. 
 
„Energiahatékonyság növelése Komló város önkormányzatának intézményeiben” 
(KEOP 5.3.0/A pályázat) 
A projekt megvalósításával kapcsolatban az önkormányzat elküldte a támogatási 
szerződés megkötéséhez kért dokumentumokat. Ezzel párhuzamosan kiválasztásra 
került a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlati felhívás előkészítése folyik. A 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításával egyidejűleg az 
önkormányzat a műszaki ellenőr kiválasztására is kiír egy közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő, beszerzési eljárást. Amennyiben a közbeszerzési eljárás már első körben 
eredményes lesz, úgy a projekt megkezdése optimális időpontban (2011. június 
hónapban) történhet meg. 
 
2.) A helyi autóbusz-menetrend módosításával kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet: 
 
A képviselő-testület a decemberi ülésén tárgyalta a 4, 19, 8 és 8/A-s járatok 
menetrend-módosítását, mely módosítások 2011. február 1. napján léptek hatályba. Az 
azóta eltelt időszakban állampolgári és képviselői jelzésre a 4-es és 19-es járatok 
menetrendje módosult, melyet a szolgáltató is támogatott és jobban megfelel az 
utazóközönség elvárásainak. Mivel a módosítás nem érte el a napi 1 %-os 
teljesítményváltozást, ezért az, jegyzői hatáskörben kezelhető volt. A módosított 
menetrend 2011. március 12. napján lépett hatályba, azóta panasz, észrevétel nem 
érkezett hivatalunkhoz. 
A képviselő-testület 156/2010. (XII. 16.) sz. határozatában döntött a menetrend 
módosítással érintett járatvonalakon utasszámlálás megtartásáról, melyet a szolgáltató 
február második felében végzett el.  
Fentieken túl a márciusi rendes ülésre javaslat beterjesztését kérte a 8-as vonalon 
közlekedő járatok indokolt részének az Irinyi utca – Berek utca rövidített útvonalon 
történő közlekedtetésének lehetőségére vonatkozóan, mivel ez a szolgáltató 2010. 
novemberi anyagában is szerepelt, mint teljesítménycsökkentő megoldás.  
A Pannon Volán Zrt. szakmai anyaga két nappal a testületi anyagok kiküldése előtt 
érkezett meg. Az anyag áttanulmányozása során derült ki, hogy a február 1-i hatályú 
módosításon túl jelentős járatkivonás szerepel benne, hivatkozással az utasszámlálás 
eredményeire. A 8-as járatokból mindösszesen 3 db járat „eltérítése” szerepel az Irinyi 
utca felé a reggeli 7 és 8 óra közötti időszakban. 
Mivel a testület határozata nem erre irányult és az anyag megfelelő 
áttanulmányozására és szolgáltatóval történő egyeztetésre sincs elegendő idő, ezért a 



menetrend és járatvonal módosítás önálló napirendként a képviselő-testület áprilisi 
ülésére kerül beterjesztésre. Mellékelten csatolom a Pannon Volán Zrt-nek fentiekkel 
kapcsolatban megküldött levél másolatát (1. számú melléklet). 
 
3.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete és az Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete között 2009. április 29-
én létrejött együttműködési megállapodás értelmében a szervezet elnöke a 2. 
számú mellékletben foglalt beszámolót terjesztette a Tisztelt Képviselő-testület 
elé. 
 
 
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 és 
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület a 165/2010. (XII.16.) sz. határozat 4. pontjában meghatározott 
márciusi határidőt 2011. májusi rendes ülésre módosítja. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 
 

- a folyamatban lévő beruházásokkal és közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatos tájékoztatót, 

- a helyi autóbusz-menetrend módosításával kapcsolatos tájékoztatót, 
- az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete 

beszámolóját. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
Határidő: 2011. április 10. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2011. március 24. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 
 

  

 



2. sz. melléklet 
 

BESZÁMOLÓ 
 
 
 

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület  Baranya megyei Szervezet 
2010. évi munkájáról. 

 
 
Bevezetés: 
 
 
Ebben az időszakban is igen fontos feladatnak tettünk eleget azzal, hogy a fogyasztói jogokról 
minél szélesebb körben adtunk tájékoztatást. 
 
 
Az elmúlt években megjelent jogszabályok sok új gondolkodást és ismeretet kívántak, ezért 
az ezekben történő eligazodáshoz nagyon fontos a segítségnyújtás. Ennek a feladatnak nem 
csak a médiumokon keresztül adtunk hangot, hanem az önkormányzatok felé küldtünk ki 
egyes témákban olyan tájékoztató anyagot, melyben felhívtuk a fogyasztók figyelmét a rájuk 
vonatkozó jogokra és kötelezettségekre. Kértük, hogy ezt a tájékoztató anyagot a helyi 
médiumokon keresztül jelentessék meg.  
 
Az Európai Unió gazdaságában az egységes piac kialakításában a fogyasztók kulcs szerepet 
játszanak, aktív részvételük nélkül a piac működése nem lehet sikeres. Ugyanakkor kitüntetett 
szerepük ellenére ők a piac gyengébb pozícióban lévő szereplői, ezért a fogyasztóvédők, így 
egyesületünk is, fokozottan figyel a fogyasztók „versenyképességének” javítására, jogaik 
érvényesülésére, oktatásukra, korrekt tájékoztatásukra. 
 
Változás történt egyesületünk életében, melyek közül kiemelt fontosságú, hogy az - Európai 
Unió és a Magyar Kormány által finanszírozott – több éve az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület keretén belül működő ECC (fogyasztói viták rendezése, határon innen és túl) 
központot 2011. január 1-től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz helyezte a kormány. 
Említést érdemel, hogy az OFE által működtetett fogyasztói központ munkáját minden évben 
értékelte az Európai Unió és a maximális 10 ponttal ismerte el a tevékenységet, mely kiváló 
minősítést jelentett. 
 
 
Tanácsadás, panaszügyek intézése: 
 
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és ezen belül Megyei Szervezetünk egyik alapvető 
feladatának tekintjük a fogyasztók tájékoztatását a közösségi fogyasztóvédelmi helyzet 
kialakulásáról, annak érdekében, hogy naprakész információk alapján tudjuk a fogyasztók 
érdekeit érvényesíteni. Ezért törekedtünk arra, hogy a nagyobb áruházakkal és közüzemi 
szolgáltatókkal olyan kapcsolatot alakítsunk ki, hogy egy panasz esetén ne a fogyasztónak 
kelljen tanácsunk alapján felkeresni az érintett vállalkozást, hanem megkeresésünk alkalmával 
a jogos panasz orvoslása azonnal megtörténjen. 
 



Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület az Európa Unió által támogatott úgynevezett 
TÁMOP operatív program keretében pályázatot nyert, melynek célja az egyesület irodáiban 
tevékenykedő tanácsadók továbbképzése, szakmai ismeretének bővítése. Ebben az oktatásban 
megyei szervezetünk részéről 3 fő vett részt. Az a szakmai elismerés érte a Baranya Megyei 
Szervezetet, hogy az előadás sorozat keretében a mi munkatársaink adhatták elő a 
fogyasztóvédelmi alapismereteket, valamint a szavatossággal és jótállással kapcsolatos 
ismereteket, erről külön tanulmánykötetet is készítettünk. Hasonló oktatást szervezett a 
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ), melynek előadásain további 8 
kollegánk vett részt. Ezek alapján mondhatjuk, hogy bővültek a hatályos jogszabályokkal 
kapcsolatos ismereteink, és alaposan fel vagyunk készülve a lehetséges ügyek orvoslására. 
 
Említést kell tenni azon törekvésünkről is, hogy a kistérségekben élők sem maradjanak ki a 
védett fogyasztók köréből, de erről a későbbiek folyamán részletesebb tájékoztatást nyújtunk.  
 
Munkánk fontos része a fogyasztókkal való kapcsolattartás minél szélesebb körben való 
kialakítása. Ezen törekvésünk eredményeként tudható be, hogy minden évben egyre több 
fogyasztó keresi meg irodánkat személyes ügyeikben történő segítségnyújtás céljából. 
 
Örvendetesnek tartjuk, hogy nem csak a városokban élők fordulnak hozzánk, hanem egyre 
szaporodó számban a kistelepülések lakói is.  

 
A panaszok fogadására irodánk hétfő, kedd, szerda, csütörtök reggel 8 és 15 óra között 
személyesen fogadja a hozzánk érkezőket. A rendelkezésre álló telefon üzenetrögzítővel is 
rendelkezik és amikor nem vagyunk az irodában, de a fogyasztó az üzenetrögzítőn megadja a 
telefonszámát, minden esetben visszahívjuk és nyújtunk segítséget ügyeik rendezéséhez. A 
panaszok számának növekedéséhez hozzátartozik az is, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatósággal közösen működtetjük az úgynevezett "Fogyasztókapcsolati Irodát” Az ország több 
megye székhelyen a hatóság az év folyamán felmondta ezt a szolgáltatást, azonban Baranya 
megyében ez továbbra is fennmaradt.  
 
A gazdasági válság hatása érezhető volt a mi munkánk területén is. Ez abban nyilvánult meg, 
hogy az emberek lényegesen érzékenyebbek voltak egy-egy problémára, mint az ezt 
megelőző időben. Ennek is tulajdonítható, hogy az elmúlt évben lényegesen több fogyasztói 
megkeresés volt irodánkban, mint az előző év folyamán. Sajnos azonban, hogy tapasztalataink 
szerint a fogyasztók még mindig nincsenek tisztában a jogaikkal, nem élnek olyan 
lehetőséggel, mely ügyük sikeres elérését eredményezné és ezáltal válnak kiszolgáltatottakká 
a piac szereplőivel szemben.  

 
A megkeresések elemzése során változatlanul még mindig a telefonon történt közlés aránya a 
legmagasabb. Ennek okát részben abban is látjuk, hogy kényelmesebb szóban elmondani a 
sérelmet, mint azt leírni, a telefon költsége alacsonyabb, mint a posta díjszabás.  Ezt támasztja 
alá, hogy a telefonon történő megkeresések ideje a korai reggeli és a késő délutáni 
időpontokra összpontosul, mert egyes telefonszolgáltatók erre az időre kedvezményes, vagy 
térítésnélküli csomagot ajánlanak az igénybe vevőknek. 

 
Itt kell arról is említést tenni, hogy a fogyasztók gyakran reklamációk esetén is a 
telefonszolgáltatást veszik igénybe, ami esetenként nem vezet eredményre, viszont utólag a 
bizonyíthatóság nem érvényesül. 

 



Az írásos megkeresések száma is növekedett az előző évhez viszonyítva, melyben az is 
közrejátszott, hogy interneten keresztül is sokan jelzik problémájukat. 

A személyes megkeresések számának alakulása nagymértékben függ attól, hogy akár írásban, 
akár telefonon történt bejelentést követően csak akkor tudunk megfelelő tanáccsal, illetve 
közvetlen ügyintézéssel szolgálni, ha az ügyben keletkezett összes dokumentációt át tudjuk 
tanulmányozni, vagyis a megkötött szerződés teljes birtokába jutunk. Általában az a 
tapasztalat, hogy a vállalkozók, szolgáltatók igen apró betűvel készítik el a szerződéseket, és a 
jogászi megfogalmazás nem minden esetben értelmezhető az egyszerű ember részéről. Ez 
miatt az aláírás előtt nem kellően és figyelmesen olvassák el a szerződés tartalmát és a 
későbbiek folyamán jelent ez komoly gondot a reklamáció intézése során. 

 

A megkeresések szakmai megoszlás szerinti alakulása a következő. 

 

Jelen esetben is a legtöbb panasz a kereskedelemre irányul, ami annál fogva is érthető, hiszen 
a napi életvitel során a fogyasztó leggyakrabban e szakágazat területén fordul meg. Itt 
elsősorban olyan jellegű panaszok vannak, hogy az akcióban meghirdetett árukból már az 
akció kezdetén sincs készlet ezért, feleslegesen fáradozik, keresi fel az üzletet a vásárló. A 
fogyasztói árak feltüntetésének pontatlansága szintén komoly feszültséget jelent, mivel a 
pénztárnál magasabb árat fizettetnek, mint ami a termék előtti árjelzőn szerepel. A 
fogyasztóvédelmi törvény arról rendelkezik, hogy kettős ár esetén a fogyasztóval az 
alacsonyabb ár fizettethető. 

 
Igen nagy arányt képvisel a jótállással, szavatossággal összefüggő jogsérelem. Mint köztudott, 
minőségi kifogás csak számla, vagy blokk ellenében intézhető és sajnos több esetben a 
fogyasztó a vásárláskor kapott bizonylatot nem őrzi meg. Egy lényeges kérdés még az, hogy 
minőségi kifogás alkalmával több kereskedő nem vesz fel jegyzőkönyvet és ezáltal úgy sérül 
a fogyasztói jog egy-egy termék esetében, hogy nem bizonyítható, hogy a szavatossági időn 
belül már több alkalommal is volt minőségi hibája az árunak, tehát valószínű, hogy gyártási 
eredetű hiba a kifogás alapja. 
 
A jótállásos termékek esetében főleg a meghibásodást követő igen elhúzódó javítási idő okoz 
bosszúságot a fogyasztónak, mivel több héten keresztül kell nélkülöznie a terméket. A 
hatályban lévő jogszabály sem határozza meg a javítás időtartamát, hanem csak „törekedni” 
kell a 15 napos javítási határidő betartására. A vállalkozás már ennek a feltételnek akkor is 
megfelel, ha ezen időn belül alkatrész cserére a szükséges intézkedést megteszi. Köztudott, 
hogy most általában importból származó termékek kerülnek forgalomba és nincs olyan 
hatályos rendelkezés, mely országon belüli alkatrész biztosítására vonatkozna. A fent említett 
határidőn belül történő megrendelésre több esetben hetek múlva kapják meg a szükséges 
alkatrészt, ami a javítási idő elhúzódásához vezet. A fogyasztó a kijelölt szervizzel hadakozik 
és nincs tisztában azzal, hogy nem a szervizzel áll szerződéses kapcsolatban, hanem azzal az 
üzlettel, ahol a terméket vásárolta. A több hetet igénybevevő javítási határidő miatt a hozzánk 
fordulóknak azt javasoltuk, hogy keressék meg a terméket forgalmazó céget és kérjék a 
minőségi kifogásuk megfelelő rendezését. 
 
A közüzemi szolgáltatóknál jelentkező megkeresések főleg a számlázással kapcsolatosak. Az 
elmúlt évben nyílt lehetőség gázszolgáltató váltásra. Ennek egyik feltétele az volt, hogy a 
korábbi szolgáltató a váltást megelőző év három hónap azonos fogyasztásnak megfelelő 
becsült számlát küldött, melynek összegét, több esetben túlzottnak tartotta a fogyasztó, mivel 



időközben más tüzelő berendezést is használtak. E számla kiegyenlítést követően válthatott a 
fogyasztó szolgáltatót, majd az új szolgáltató kötelezettsége volt a mérőóra állásának 
rögzítése és az előző szolgáltató felé való bejelentése.  Amennyiben lényegesen kevesebb volt 
a fogyasztás, mint az előző év adott azonos időszakában, úgy a régi szolgáltató a befizetett 
összeg különbözetét köteles volt visszautalni a fogyasztó részére. 
 
A 2009. évhez viszonyítva jelentéktelen mértékben emelkedett a kommunikáció, pénzügy, 
utazás, biztosítás témáéiban mutatkozó fogyasztói kifogás. Az utazással kapcsolatban főleg a 
Pécs-Budapest között közlekedő Inter-City vonat igen nagy késése jelentett problémát. 
Többen kifogásolták, hogy emiatt elkéstek az előre meghirdetett rendezvényről, valamint a 
tovább utazók nem érték el a csatlakozáshoz kapcsolódó közlekedési járatot. Ezt a panaszt 
továbbítottuk a MÁV illetékes főosztályához, ahol válaszukban az útvonal, sín, időjárási 
viszonyokra hivatkozva indokolták meg a késés gyakoriságát. 
 
Számottevő megkeresés érkezett az utazással, étkezéssel egybekötött termékbemutatók 
alkalmával megvásárolt termékek vonatkozásában. Ezeken a bemutatókon igen meggyőző és 
rábeszélő készséggel rendelkező üzletkötők olyan termékek megvásárlására ösztönzik a 
jelenlévőket, mely az egészség javulást eredményezheti, valamint a konyhai eszközök 
használata energia megtakarítást is maga után von. A helyszínen azonnal szerződés aláírása 
történik, és előfordul, hogy a kiválasztott árut már a helyszínen is átvehetik az ott jelenlevők. 
Az esetek többségében azonban a termék leszállítására a későbbiek folyamán kerül sor. Az 
igazsághoz tartozik, hogy a fogyasztóval aláíratott szerződés utal az elállási jogra vonatkozó 
213/2008.  Kormány számú rendeletre, azonban annak tartalmi részét nem mindig tartalmazza 
a szerződés. Ez ugyanis igen fontos, mivel a hivatkozott jogszabály 8 munkanapos minden 
indokolás nélküli elállási jogot biztosít, a szerződés aláírásától, illetve a termék átvételétől 
számítva. Amennyiben erről nem tájékoztatják írásban a fogyasztót, legkésőbb a szerződés 
aláírásáig a szerződés semmis. Meg kell jegyezni, hogy sajnos azok a fogyasztók, akik 
ismerik ezen jogszabályt, általában telefonon keresztül próbálják jogaik érvényesítését, mely 
semmi képen nem vezet eredményre. Minden esetben felhívtuk a fogyasztó figyelmét, hogy 
az elállás jogát ajánlott tértivevényes levélben közölje a forgalmazóval szemben, mert csak 
ekkor bizonyított a törvényben foglaltak. Amennyiben a szerződés semmisnek minősül, úgy a 
fogyasztó által átadott foglaló is visszajár, amit minden esetben a lemondó nyilatkozatban 
külön ki kell hangsúlyozni. 

 
A hozzánk fordulóknak túlnyomórészt tanácsadással szolgálunk, tájékoztatást adtunk az 
ügyével kapcsolatos jogszabályokról, hogy a jogos panasz orvoslása hogyan érvényesíthető. 
Több esetben azonban közreműködtünk a panaszok közvetlen intézésében, mivel több 
közüzemi szolgáltatóval olyan partneri kapcsolatunk van, hogy a fogyasztó által jogosan 
előterjesztett panasz esetében azonnali intézkedést tudtunk kezdeményezni az ügy rendezése 
céljából.  
 
A hozzánk forduló fogyasztók közül közel 100 esetben nyújtottunk segítséget a Békéltető 
Testületi eljárás megindításához. Ez abban nyilvánult meg, hogy a fogyasztó jelenlétében, 
nevében, gépelve elkészítettük a beadvány szövegét, tehát csak aláírással hitelesítve postai 
úton kellett a testület felé benyújtani, az ügy elbírásához szükséges általunk fénymásolt 
iratokkal együtt. Úgy ítéljük meg, hogy ezzel nagy segítséget nyújtottunk és nyújtunk az 
alternatív jogorvoslatot biztosító eljárás igénybevételéhez. 
 
 
  



Kapcsolattartás az önkormányzatokkal és a kistérségekkel: 
 
A 2010. évben összesen 110 alkalommal adtunk véleményt az önkormányzatok hatósági 
árkategóriába tartozó szolgáltatási díj megállapítás előtt. A megye székhelyén és a megyében 
lévő városokon kívül nagyon sok kistelepülésről is érkezik megkeresés. A szolgáltatások 
közül kiemelkedő számban a víz, folyékony hulladék, a kommunális hulladékszállítással 
kapcsolatos megkeresésekre adtunk véleményt. Egyes esetekben meghívás esetén a bizottsági 
üléseken is részt vettünk, ahol a témával kapcsolatos áremelkedés mértékéről szóban mondtuk 
el véleményünket. Ez a feladat kettős célt szolgál, mert a fogyasztók széles rétegét érintő 
kérdésekben tudunk véleményt nyilvánítani, de ugyanakkor nekünk egy olyan segítséget 
biztosít, hogy egyes szolgáltatások területén alkalmazott díjakról a megyében információt 
kapunk. 
 
A kistelepülésekről érkezett ármegállapításra vonatkozó megkereséseket szívesen fogadjuk, 
mert úgy ítéljük meg, hogy ezen keresztül is érvényesül a kistérségekkel kialakított kapcsolat. 
Az elmúlt évben is törekedtünk arra, hogy a kistérségekhez tartozó községekben – meghívás 
esetén – lakossági fórumon vegyünk részt, melyen a helyi vállalkozók is részt vettek. Ez azért 
is fontos, mert tapasztalataink szerint több esetben a vállalkozók azért sértik meg a fogyasztók 
jogait, mert nincsenek tisztában a jogszabályban előírt kötelezettségeikkel. A 
megyeszékhelyen kívüli helyi TV-n keresztül hívtuk fel a figyelmet különböző 
jogszabályokban biztosított fogyasztói jogokra. Ezenfelül készítettünk olyan tájékoztatót, 
melyben felhívtuk a figyelmet a vásárlás előtti tudnivalókra, így többek között a karácsonyi 
bevásárlással kapcsolatos hasznos tudnivalókra. Továbbra is szeretnénk az együttműködés 
keretén belül a helyi lakosokhoz közel kerülni és itt külön ki kell emelni a kistelepülésen 
élőket, hogy minél több olyan információt tudjunk nyújtani, mely az életvitel során igen 
hasznos lehet. 
 
 
Tájékoztatás, lakossági fórumok: 
 
 
Az elmúlt évben több alkalommal szerveztünk fórumot, melynek témáinál figyelembe vettük 
a gyakorlatban jelentkező és a fogyasztók által legérzékenyebben érintő kérdéseket. Egyes 
esetekben szakelőadót hívtunk meg, hogy az adott témában igen szakszerű előadásra kerüljön 
sor és ez esetben a jelenlévőknek konzultációs lehetőséget is biztosítottunk. Többek között ki 
kell emelni például a nagy érdeklődést kiváltó előadást, melynek témája „hogyan 
spórolhatunk energiát a háztartásban”. Az ott elhangzottak után több esetben kaptunk 
visszajelzést, hogy tanulva az elhangzottakból és a kevesebb energia felhasználás miatt 
csökkent az ez irányú költség. A fórumokat nem csak Pécs városába szerveztük, hanem 
például a pécsváradi nyugdíjas egyesület meghívására a fogyasztói jogokról adtunk 
tájékoztatást igen nagy létszámú közösség jelenlévői részére. Az előadást követően több 
kérdés hangzott el, melyre azonnali válasszal segítettük a fogyasztókat a jogos panaszainak 
orvoslásához. Ugyancsak a Mohácsi Nyugdíjasok Háza által szervezett fórumon, melyen nem 
csak a mohácsiak vettek részt, hanem a kistérséghez tartozó több településről érkezettek 
részére tartottunk előadást. Itt az előzetes információ alapján különös hangsúlyt fektettünk a 
tájékoztató előadásunkban az üzleten kívüli értékesítéssel összefüggő jogokról. Ugyanilyen 
fórumra került sor sombereki önkormányzat által szervezett helyi lakosok számára. 
 



Sikeresnek értékeltük a médiumokkal való kapcsolatunkat. A megye székhelyén kívül más 
városok helyi műsorszolgáltató felkérésére több témában adtunk tájékoztatást, mellyel a 
tudatos fogyasztói magatartáshoz való hozzájárulást segítettük. 
 
Békéltető Testület: 
 
 
A Baranya megyei Békéltető Testület munkájában is aktívan vettünk részt. 2010. évben a 
testület 22 fővel látta el a feladatot, mely létszám felét, vagyis 11 főt egyesületünk delegált, a 
fogyasztói oldal képviselet ellátása céljából. A fogyasztóvédelmi törvény alapján a testület 
összetételének meghatározása úgy történhet, hogy a létszám 50 %-át a Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint az Agrárkamara jelöli, míg másik felét a civil fogyasztóvédelem, vagy a 
már említettek szerint egyesületünk tagjaiból tevődik össze. 
 
Tovább nőtt a Békéltető Testület ismertsége és népszerűsége a baranyai fogyasztók körében, a 
beérkező ügyek száma évről évre növekvő tendenciát mutat. Az egyesület által jelölt tagok 
kiválasztásánál törekedtünk a minél szélesebb szakmai összetétel biztosítására. Így négy 
jogász, egy építőmérnök, egy élelmiszeripari mérnök, egy kertészmérnök, egy vendéglátóipari 
főiskolát végzett fő, kettő vegyészmérnök, egy gépészmérnök biztosítja az ügyek szakmai és 
megfelelő döntés hozatalt. Ez a szakmai összetételű testület a folyamatos ügyszámnövekedés 
ellenére lehetővé teszi az ügyek eredményes és hatékony letárgyalását. 
 
Említést kell tenni arról, hogy a vállalkozások együttműködési készsége változatlanul 
negatívnak mondható, igen elenyésző számú alávetési nyilatkozat jelentkezett az elmúlt 
évben, és egyre gyakrabban maradnak távol a vállalkozások a tárgyalásokról. Ez lehetetlenné 
teszi az egyezség létrehozását. A Békéltető Testület alapvető célkitűzése az egyezségre való 
törekvés, de az előzőekben leírtak szerint ennek kevésbé tudnak eleget tenni. 
 
A legtöbb határozat az ajánlás kategóriába tartozik és ha a vállalkozás nem teljesíti a 
határozatban foglaltakat, akkor a testület élhet a nyilvánosságra hozatal lehetőségével. 
 
Minden alkalommal – ahol erre lehetőség nyílik – fórumokon külön hívjuk fel a fogyasztók 
figyelmét és adunk tájékoztatást a békéltető testületi eljárás megindításához. Ugyanis a panasz 
orvoslását ott kell kezdeményezni, ahol az keletkezett és elutasítás, vagy nem a hatályos 
törvénynek megfelelő ügyintézést követően van lehetőség az eljárás megindítására. Ezt 
viszont bizonyítani kell, tehát akár a vásárlók könyvi bejegyzésben rögzítettekre az előírt 
határidőn belül nem érkezik válasz, vagy az ajánlott tértivevénnyel feladott kifogásra elutasító 
válasz érkezik. Már említést tettünk arra, hogy a beadvány elkészítésében egyesületünk 
milyen segítséget nyújt a hozzánk fordulóknak. Változatlanul igen fontosnak tartjuk, hogy a 
fogyasztói jog minél hatékonyabb érvényesülése céljából vegyék igénybe a térítésnélküli 
békéltető testületi eljárást, annál inkább is, mert a fogyasztóvédelmi hatóság egyéni 
panaszügyben hatáskör hiánya miatt nem tud eljárni. 
 
A fogyasztók világnapja: 
 
A 2010 évben is nagy figyelmet fordítottunk a fogyasztók világnapjának méltó 
megemlékezésére. A programok szervezése a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Pécsi 
Kirendeltségével együtt történt. Így többek között olyan előadásra is sor került, melyet  „ A 
mi pénzünk- a mi jogaink”, „fogyasztói viták rendezése határon innen és túl”  témakörökben. 
A 2009. évben készített beszámolóban felsoroltuk azt a 8 fogyasztói alapjogot, mely a 



fogyasztók világnapjához kapcsolódik. A 8 alapjoggal kapcsolatban több fórumon tartottunk 
tájékoztató előadást. 
 
Nem mondható sikeresnek azon törekvésünk, hogy az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, 
valamint a középiskolások részére akár osztályfőnöki órán keresztül hívjuk fel a fogyasztói 
jogokra a tanulók figyelmét. Pécsett és más városokban is felajánlottuk közreműködésünket, 
azonban arra való hivatkozással, hogy az osztályfőnöki órák tematikája annyira szoros és zárt, 
hogy sajnos nem tudják beiktatni e téma előadásait. 
 
Ezzel azonban nem tudunk egyetérteni, mivel a nemzeti alaptanterv is tartalmaz ezzel 
kapcsolatban előírást. 
 
Összegezés: 
 
 
Az elvégzett munkánkat összegezve elmondhatjuk, hogy igyekeztünk megfelelni a civil 
fogyasztóvédelemmel szemben támasztott követelményeknek és minél hatékonyabb segítség 
nyújtásra törekedtünk. Úgy ítéljük meg, hogy az önkormányzatok fogyasztóvédelemmel 
összefüggő feladataiban is részt vettünk az által, hogy olyan tájékoztató anyagokat 
készítettünk el, melyet a helyi újságokon keresztül tudatosítottak a választó polgároknak. 
 
 
További feladataink: 
 
 
2011. évre kitűzött feladataink közül kiemelendő az a gondolat, hogy szeretnénk minél 
közelebb kerülni a fogyasztókhoz, ezért három város önkormányzatával történő egyeztetés 
során minden hónap egy bizonyos napján munkatársaink fogadják a fogyasztókat és segítséget 
nyújtanak problémáik rendezéséhez. Ugyancsak szeretnénk elérni a kistérségekkel való 
kapcsolatunk bővítését, melynek érdekében kezdeményezzük azon térségek bekapcsolódását a 
fogyasztóvédelemhez, akikkel ez idáig nem sikerült az együttműködés. 
 
Utoljára, de nem utolsó sorban szeretnénk kérni az önkormányzat vezetőjét és testületét, hogy 
jövőben is támogassák egyesületünket, hogy továbbra is szolgálhassuk a helyi lakosok 
érdekeit. 
 
 
Pécs, 2011. március 2. 
 
 
                                                                                            Horváth Lászlóné 
                                                                                               megyei elnök 



 
 
Komló Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 
illetékességi területén és kiemelten Komló városában az aktuális rendelkezésre álló alábbi 
munkaerő-piaci adatok a következők: 
 
A regisztrált álláskeresők számának és arányának alakulása az illetékességi területünkön 
illetve Komlón: 
 

  2010. november 2010. december 2010. január 2010. február 

 
Komló 
város 

2206 21,90% 2328 23,10% 2626 24,30% 2537 23,50% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

5117 20,40% 5446 21,80% 6461 24,10% 6337 23,60% 

  
A regisztrált álláskeresők számának alakulása az elmúlt egy évben Komló városában: 
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Az álláskeresők összetételének főbb jellemzői: 
 
Álláskeresési ellátásban részesül:   686 fő (27%, az előző havihoz képest +18 fő) 
RÁT/BPJ:      940 fő (37%, az előző havihoz képest -113 fő) 
Rendszeres szoc. segély:    21 fő (0,8%, az előző havihoz képest -1 fő) 
Tartósan regisztrált:     848 fő (33,4%, az előző havihoz képest -41 fő) 
50 év feletti:      501 fő (19,7%, az előző havihoz képest -11 fő) 
25 év alatti:      370 fő (9,2%, az előző havihoz képest -14 fő) 
Legfeljebb általános iskolát végzett:   921 fő (36,3%, az előző havihoz képest -77 fő) 
 
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program teljes körű elindulásával a várakozások szerint a 
regisztrált álláskeresők (közülük is az alacsony iskolai végzettségűek és főleg a RÁR/BPJ-ben 
részesülők) száma a következő időszakban számottevően csökkenhet, a januári és februári 
adatok közötti különbség is ezt támasztja alá. 
 
Komló város önkormányzata a közfoglalkoztatási program keretén belül 2011. márciusáig az 
intézményeivel megkötött együttműködési megállapodások alapján  61 főt vont be a hosszabb 
távú közfoglalkoztatásba, melynek ez évi költsége 40.244.269,-Ft. 
A rövid távú (4 órás) közfoglalkoztatás keretén belül pedig a kiemelt foglalkoztató a 
Városüzemeltetési Gondnokság 632 fővel. A foglalkoztatás ez évi költsége 85.776.613,-Ft. 
 
Kirendeltségünk helyi és megyei szervezésben összevont képzések ajánlattételét kezdte meg. 
A tervezett képzéseink: takarító, villanyszerelő, ECDL, pénzügyi és számviteli ügyintéző, 
pincér, TB és bér ügyintéző, élelmiszer és vegyi áru+ bolti pénztáros, ápolási asszisztens, 
wolframelektródás hegesztő, targoncavezető, földmunka és rakodógép kezelő, gyakorló 
ápoló, fogyóelektródás hegesztő, szerkezetlakatos.  
A képzések indulásának időpontjáról későbbiekben adunk információt. 
 
Kirendeltségünk a foglalkoztatás bővítő bértámogatás eszközével ebben az évben 39 fő 
elhelyezkedést 14.834.419,- Ft-tal támogatta a komlói vállalkozóknál.  
 
 
Komló, 2011. március 28. 
 
Tisztelettel: 
 

Götzerné Páva Mária 
Kirendeltségvezető 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ 

Komlói Kirendeltsége 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Beszámoló polgármesteri munkáról 
2011. február 25. – 2011. március 30. 

 
 

- Soltész Miklós Államtitkár Úrral egyeztettem a P-Salus munkavállalóinak 

megmentése érdekében.  

- A Faludi-Wolf Theiss ügyvédi társasággal tárgyaltam a Solar Energy Systems Kft. 

erőművének építéséről. 

- Több fordulóban egyeztettem az uszoda gazdaságosabb működtetéséről. 

- A közvilágítás korszerűsítéséről egyeztettem beruházókkal. 

- A III. Komlói Bányásztalálkozó szervezőivel tárgyaltam. 

- Horváth Zoltánnal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével több fordulóban 

tárgyaltam a nem köteles feladatok átadás-átvételéről. 

- A Biokom Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam. 

- Kiállításokat nyitottam meg, valamint a Komlói Ifi Pontot is megnyitottam. 

- A Dankó Pista Közösségi Házban közmeghallgatáson vettem részt. 

- Az MSZP „székház” eladásáról tájékozódtam. 

- A Komlóért Egyesület ez évi rendezvénysorozatát nyitottam meg (Év Embere). 

- A Kézmű Nonprofit Kft. Képviselőjével egyeztettem a könnyűipar komlói 

bővítéséről. 

- Pécsváradon a négy kistérséget érintő GVOP-s informatikai pályázati program 

lezárásán vettem részt. 

- A Sikonda Wellness új tulajdonosával tárgyaltam. 

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban egyeztettem munkahelyteremtés ügyében. 

- Egyeztettem több fordulóban az Antico-Prof Kft. képviselőivel a szerződés 

felbontás ügyében. 

- A volt fürdőépület hasznosításáról tárgyaltam befektetővel. 

- Vállalkozói fórumon vettem részt. 

- Részt vettem a magyarszéki tornaterem átadásán. 

- Nemzeti ünnepünkön, március 15-én ünnepi beszédet mondtam a Színházban. 

- A szociális otthonok vezetőivel egyeztettem. 

- A tűzoltók állománygyűlésén vettem részt. 

 



 

- Bencsik János Államtitkár Úrral egyeztettem a tisztaszén technológia 

kormányzati szerepvállalásáról. 

- A pedagógus szakszervezet képviselőjével egyeztettem a közoktatás várható 

változásairól. 

- Pályázatírókkal tárgyalást folytattam. 

- A Kökönyösi Oktatási Központ társulási ülésén levezetőként vettem részt. 

- A Carboker Kft. és a Komló és Térsége Fejlesztési Kht. taggyűlésén vettem részt. 

- V. Németh Zsolt Államtitkár Úrral egyeztettem a vidékfejlesztésről. 

- A Pannon Volán Zrt. vezérigazgatójával tárgyaltam. 

- A Biokom Kft. vezetőjével egyeztettem a KVG Rt. vezetői állásának betöltéséről. 

- A Kökönyösi Oktatási Központ projektzáró rendezvényét vezettem le. 

- A Kórházban az intézmény jövőjéről szóló egyeztetésen vettem részt. 

- A Fűtőerőmű vezetői állására jelentkezettek meghallgatásán vettem részt. 

- Óbecse város tisztségviselőit és méhészeit fogadtam. 

- Részt vettem a Solar Energy Systems Kft. projektindító rendezvényén és 

sajtótájékoztatóján. 

- A Riko Szerszám és Textil Kft. komlói varrodájának „megnyitó” ünnepségén 

vettem részt. 

- Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átszervezésével kapcsolatban 

a tárgyalások, illetve taggyűlések folyamatosan zajlanak, illetve – mint az 

ismeretes – az átszervezés koordinálásával megbízott Vida János idő közben 

kérte megbízatásának megszűnését, így az átszervezéssel kapcsolatos 

javaslataimat egy későbbi időpontban áll módomban a testület elé terjeszteni. 

 

 

Polics József s.k. 

  polgármester 

 
 
 
 
 
 

 



 

Beszámoló alpolgármesteri munkáról 
2011. február 24. – 2011. március 30. 

 
 

- Részt vettem a városi baleset megelőzési bizottság ülésén. 

- Folyamatos egyeztetések folynak a helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment  

kialakítása ügyében. 

- Egyeztetéseket folytattam a sport vezetőkkel a műkőséi lehetőségek 

biztosításáról, önkormányzati tervekről. 

- Többször egyeztettem szakemberekkel, a hivatal dolgozóival a gazdasági 

program részleteiről, összeállításáról. 

- Vállalkozói fórumon vettem részt. 

- Komlói vállalkozásokat, cégeket látogattam meg. 

- Egyéni választókörzetemben részt vettem területbejárásokon, listát készítettünk 

a megoldásra váró problémákról a Városgondnokság szakembereivel. 

- Több civil rendezvényen vettem részt. 

- Egyeztetéseket folytattam gazdasági vezetőkkel munkahely teremtési 

lehetőségekről. 

- Részt vettem a városi március 15-i rendezvényeken. 

- Egyeztetéseket folytattam az időskorúak ellátását biztosító szociális 

intézmények fenntartásával kapcsolatban. 

- A Civil Vezetők Fórumán vettem részt. 

- Szépkorúakat köszöntöttem. 

- Egyeztetéseket folytattam pályázati lehetőségekről. 

- Részt vettem a KBSK elnökségi ülésén. 

- A közfoglalkoztatottak munkájának rendszeres ellenőrzésében vettem részt. 

- Részt vettem a Solar Energy Systems Kft. projektindító rendezvényén és 

sajtótájékoztatóján. 

- A Riko Szerszám és Textil Kft. komlói varrodájának „megnyitó” ünnepségén 

vettem részt. 

                  Kupás Tamás Levente s. k. 

                  alpolgármester 
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