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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 111/2011. (V.26.) számú határozatával Sportkoncepció készítését határozta el a képviselő-
testület, melynek határidejét 2011. december 31-ben határozta meg, majd 224/2011. (XII.15.) 
számú határozatával ezt a határidőt a 2012. évi márciusi, a 38/2012. (III.29.) számú 
határozatával a júniusi, majd 83/2012. (VI.21.) számú határozatával a szeptemberi testületi 
ülésre módosította. A koncepcióval kapcsolatos munka folyamatban van, azonban újabb 
határidő-módosítás szükséges, melynek időpontját a 2012. decemberi rendes képviselő-
testületi ülésben kérem meghatározni. 
 
A 34/2012. (III.8.) számú határozat vonatkozásában mindaddig, míg az új hitelszerződés 
megkötésre nem kerül, a bank részéről a hozzájárulás megadása nem várható. 
 
A 63/2012. (V.10.) számú határozat alapján a „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és 
Általános Iskola többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményből 2012. július 1. napjától 
kiváló Szilvási és Felsőszilvási Óvoda tagintézmények kapcsán Komló Város Önkormányzat 
Szilvási Általános Iskola alapító okiratának módosítása megtörtént. 
A 2012. július 1. napjától a Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda többcélú, közös 
igazgatású közoktatási intézményből kiváló Tompa Mihály utcai, Hunyadi utcai és 
Mecsekjánosi Óvoda tagintézmények kapcsán Komló Város Önkormányzat Kenderföld-
Somági Általános Iskola alapító okiratának módosítása megtörtént. 
A 2012. július 1. napjától a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda többcélú, 
közös igazgatású közoktatási intézményből kiváló Belvárosi és Gesztenyési Óvoda 
tagintézmények kapcsán Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola alapító okiratának módosítása megtörtént. 
A képviselő-testület által 2012. július 1. napjával megalapított Komló Városi Óvoda önállóan 
működő közoktatási intézmény alapító okirata elkészült, az intézmény vezetőjének kinevezése 
megtörtént, a helyettes óraszáma 10 órában került meghatározásra. 
Az átszervezett közoktatási intézmények költségvetési előirányzatainak, valamint 
engedélyezett létszámainak módosítása megtörtént. A módosított intézményi dokumentumok 
a fenntartó részére megküldésre kerültek. 
 
A 66/2012. (V.10.) számú határozat alapján a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény igazgatója a bérbe adható helyiségek hatékonyabb hasznosításának, valamint a 
belépő- és könyvtárhasználati díjemelés lehetőségéről végzett vizsgálatáról az 1. számú 
mellékletben csatolt tájékoztatót juttatta el a Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti 
Irodára. 
 
A 76/2012. (V.10.) számú határozat alapján a Sikonda, Erdei út felett lévő terület 
értékesítéséről szóló adásvételi szerződés megkötésre került, a földhivatali bejegyzés 
folyamatban van. 
 
A 77/2012. (V.10.) számú határozat alapján az önkormányzati tulajdonú komlói 1163/9 hrsz-ú 
ingatlan megosztási vázrajza elkészült, a megosztás során keletkezett terület telek-
kiegészítésként történő értékesítéséről az adásvételi szerződés megkötésre került, a 
földhivatali bejegyzés megtörtént. 
 



A 81/2012. (VI.21.) számú határozat teljes mértékben végrehajtásra került, a Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola 2012. szeptember 1. napjától az Pécsi Egyházmegye 
fenntartásában működik, a vonatkozó szerződések, megállapodások aláírása megtörtént. 
 
A 82/2012. (VI.21.) számú határozat teljes mértékben végrehajtásra került, az alapító 
okiratokban átvezetett változásokat a címzetes főjegyző a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodája felé jelentette. 
 
A 83/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 85/2012. (VI.21.) számú határozat alapján az együttműködési megállapodásokat a 
nemzetiségi önkormányzatok elnökei, a jegyző és a polgármester aláírták, azok az aláírással 
hatályba léptek. 
 
A 87/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a polgármester a Belső Tűz Egyesülettel a 
családi napközi ellátásra szóló feladat-ellátási megállapodást aláírta. 
 
A 88/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a távhő árakkal kapcsolatos állásfoglalást a 
címzetes főjegyző a Magyar Energia Hivatal részére tájékoztatás céljából megküldte 
 
A 91/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a polgármester a TÁMOP-3.1.11-12/2 
„Óvodafejlesztés” című pályázat elkészítéséről és annak határidőre történő benyújtásáról 
gondoskodott. 
 
A 92/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a polgármester a TÁMOP-3.2.12-12/1 
kódszámú, „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című 
pályázati dokumentációt aláírta és határidőben benyújtotta. A testület döntéséről a határozat 
egy-egy példányának megküldésével a pályázat benyújtásában érdekelt kulturális 
intézmények vezetőit tájékoztatta. 
 
A 93/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a polgármester a „Rugalmasságot növelő helyi 
innovatív kezdeményezések támogatása” – TÁMOP-2.4.5-12/3 kódszámú pályázati felhívásra 
a pályázatot elkészítette és határidőre benyújtotta. 
 
A 94/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a jegyző a TÁMOP-2.4.5-12/7 kódszámú, 
„Rugalmas munkahelyek” című felhívásra vonatkozó pályázathoz kapcsolódó dokumentációt 
elkészítette és határidőre benyújtotta.  
 
A 98/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a polgármester a létszámcsökkentési pályázat 
2012. évi II. fordulójában a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről 
intézkedett. 

 
A 99/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a képviselő-testület szándéknyilatkozata, mely 
szerint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által közösen ellátott 
feladatokat, 2013. január 1. napját követően is társult formában kívánja ellátni aláírásra került. 
 
A 102/2012. (VI.21.) számú határozatban nevesített, lejárt határidejű feladatok 
végrehajtásának határidejét a 2012. októberi rendes testületi ülés időpontjában kérem 
meghatározni azzal, hogy a határozat 1. e. pontja szerinti közbeszerzési eljárás 
eredménytelenül zárult, a finanszírozó bankok írásos tájékoztatója alapján nem kívánják 
hosszú lejáratúvá alakítani fennálló tartozásainkat. 



 
A 104/2012. (VI.21.) számú határozattal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet:  
 
2012. június 29. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Wekerle 
Sándor Alapkezelő kiírta a SZOC-FP-12 kódjelű, „A szociális földprogramok 
megvalósításának támogatása” elnevezésű pályázatot. 
A Komlói szociális földprogram II. című pályázat 2012. július 24. napján benyújtásra került. 
2.250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásra pályázott Komló Város Önkormányzata, a 
projektnek önrésze nincs (ennek értelmében a képviselő-testületi határozat 4. pontjában 
nevesített előirányzattal kapcsolatban intézkedésre nem volt szükség).  
A projekt keretében Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2012. (VI.21.) 
számú határozatában megjelölt földterületen a korábbi programban elkezdett szabadföldi 
zöldségtermesztés folytatása a célunk, a korábban megszerzett tárgyi eszközök 
felhasználásával, néhány újabb zöldségfajta termesztésével. Újdonság továbbá a programban, 
hogy a megtermelt terményekből közétkeztetés céljára, a városi idősellátásban megvalósuló 
étkeztetésre tervezünk átadni azon terményekből, amelyet a szociálisan rászorult résztvevők 
már nem tudnak elfogyasztani, illetve felhasználni. 
A pályázatot első körben hiányosnak tartották, Komló Város Önkormányzata a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tett. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a pályázatot érvényesnek 
nyilvánították, annak eredményéről a Wekerle Sándor Alapkezelő döntését követően 
értesítenek. 
 
A 108/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a neckartenzlingeni 
falunapokon való hivatalos kiküldetéshez szükséges valutaállományról gondoskodott. 
 
A 109/2012. (VI.21.) számú határozat alapján a rendeleti szabályozásnak megfelelően az 
érintettek részére a kitüntetések átadása a Komlói Napok keretében megtartott ünnepi 
képviselő-testületi ülésen megtörtént. 
 
 

II. 
A bizottságok 2012. június 18. óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2012. június 18-i ülésén az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi munkájáról szóló beszámoló, majd a Belső Tűz 
Egyesülettel családi napközi ellátásra szóló feladat-ellátási megállapodás című 
előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Napirenden szerepelt a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat által szervezett balatonmáriai táborozás támogatása, a szociális ellátási 
formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása, valamint a szociális 
földprogramok működtetésének támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás. Az egyebek 
napirendi pont alatt a START munkaprogrammal kapcsolatos teendőkről tárgyalt a bizottság, 
majd zárt ülésen önkormányzati lakások bérbeadásáról, szociális kölcsön odaítéléséről, 
továbbá szemétszállítási díjkedvezmények megállapításáról döntöttek. 
Rendkívüli ülés keretében 2012. augusztus 16-án önkormányzati lakások bérbeadásáról 
döntött a bizottság. 
 
 



Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
2012. június 18-i ülésén a távhő árakról szóló állásfoglalás, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a 
Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. évi beszámolója és határozatok jóváhagyása, a Komlói 
Szociális Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása, a Solar Energy Systems Kft. 
munkahely-teremtési támogatása, a Carboker Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása, majd 
a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása szerepelt a bizottság 
napirendjén. Ezt követően tárgyaltak az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet 
előkészítéséről, a Turisztikai Attrakciófejlesztésről, majd döntött a bizottság a Komló város 
területén található KRESZ-táblák állapotának felméréséről, továbbá a KEOP-5.3.0/A pályázat 
pótmunkáiról. 
 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
2012. június 19-i ülésén elsőként a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Együttműködési Megállapodása módosítása, a társulás jövője szerepelt napirenden, majd a 
Komló Sport Kft. beszámolója hangzott el. Döntött a bizottság Komló Város Önkormányzat 
fenntartásában lévő közoktatási intézmények maximális csoport-, illetve osztálylétszám 
túllépésének engedélyezéséről, majd állást foglaltak a 2012. évi költségvetési rendelet 
módosítása, az Ifjúsági munkaterv, a TÁMOP-3.1.11-12/2 – Óvodafejlesztés, valamint a 
TÁMOP-3.1.12-12/1 – Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés 
érdekében című pályázatokról. Elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek a Kodály 
Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriumának személyi változásairól, illetve a 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola fenntartói jogának a Pécsi Egyházmegye részére 
történő átadásáról, továbbá az átszervezéshez kapcsolódó alapító okirat-módosításokról szóló 
előterjesztéseket is. 
 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Szintén június 19-én tartotta soron következő ülését a bizottság, melyen a TÁMOP-3.1.11-
12/2 – Óvodafejlesztés, a TÁMOP-3.2.12-12/1 – Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében és a TÁMOP-2.4.5-12/3 – A rugalmasságot növelő helyi 
innovatív kezdeményezések támogatása szerepelt napirenden. Tárgyalt a bizottság a Kodály 
Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány Kuratóriumának személyi változásairól, a 
nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról, a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett balatonmáriai táborozás támogatásáról, valamint a 
Belső Tűz Egyesülettel családi napközi ellátásra szóló feladat-ellátási megállapodásról. Állást 
foglaltak a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola fenntartói jogának a Pécsi 
Egyházmegye részére történő átadásáról, a Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési 
támogatásáról, a távhő árakról szóló állásfoglalásról, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a 
Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. évi beszámolójáról és határozatainak jóváhagyásáról. 
Ezt követően a Turisztikai Attrakciófejlesztés – DDOP-2.1.1/A.B-12, a Rugalmas 
munkahelyek – TÁMOP-2.4.5-12/7 pályázatok, a létszámcsökkentési pályázat 2012. évi II. 
fordulója, a Komlói Szociális Nonprofit Kft. és a Carboker Kft. 2011. évi beszámolójának 
elfogadása szerepelt napirenden. A bizottság elé került a 2012. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslat, majd tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek 
értékéről. Elfogadásra javasolták a 2011. évi ÁSZ-ellenőrzés tapasztalatairól és intézkedési 
tervről szóló előterjesztést, majd döntött a bizottság a meglévő működési hitelek kiváltásához 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról. Tárgyalta a bizottság a hitelfelvételekről szóló 
tájékoztató, a szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 



önkormányzati rendelet módosítása, a szociális földprogramok működtetésének támogatására 
kiírt pályázathoz való csatlakozás, a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása, az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása, valamint az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet előkészítése tárgyú 
előterjesztéseket. A napirendi pontok között szerepelt még a helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos 133/2011. (VI.23.) Kt. 
határozat 3. sz. módosítása és a neckartenzlingeni falunapon való részvételről szóló 
előterjesztés, majd döntést hozott a bizottság a kedvezményes mobiltelefon előfizetői 
csomagokra jogosultak körének kibővítéséről. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a II. félévi 
kitüntetési javaslatok kérdését. 
Rendkívüli üléseket tartott a bizottság 2012. július 9-én, augusztus 2-án, augusztus 23-án, 
valamint szeptember 11-én, mely üléseken átruházott hatáskörében hozott döntéseket, melyek 
részletezésére a III. pontban kerül sor. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2012. március 22. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2012. szeptember 13-i ülésén a kultúrház bérleti díjából befolyt 15.000.- forint összeg dologi 
kiadásokra való átcsoportosításáról döntött. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2012. június 7-i ülésén a részönkormányzat a 2012. évi költségvetésének módosításáról 
tárgyalt, majd a településrész érdekében végzett kiemelkedő munkáért a Komlói Napokra 
előterjesztendő kitüntetési javaslatról egyeztettek. Ezt követően a Klub Presszó működéséről 
hangzott el tájékoztatás. Augusztus 29-i ülésén arról döntött a részönkormányzat, hogy a 
Gesztenye Nap rendezvénye technikai okok miatt elmarad. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2012. augusztus 7-én ülésezett a részönkormányzat, ekkor Erős Hajnalka telek-kiegészítési 
kérelméről, a 2012. július 19-i forgalomtechnikai bejárás során szerzett tapasztalatokról, 
változásokról, a sikondai részönkormányzat támogatási kérelméről, a 2012. évi pénzügyi 
keretből 30.000.- forint felhasználásáról (Hírlevél megjelentetésére) tárgyaltak, majd 
tájékoztatás hangzott el a közfoglalkoztatásról. Az egyebek napirendi pont keretében aktuális 
témákat beszéltek meg. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2012. szeptember 14-i ülésén a kultúrház bérleti díjából befolyt 41.000.- forint összeg dologi 
kiadásokra való átcsoportosításáról döntött. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2012. augusztus 6-i ülésén a részönkormányzat tagjai a településrész területén folyó, illetve 
várhatóan kezdődő munkálatokról, pályázati lehetőségekről, a kisbattyáni falunappal 
kapcsolatos feladatokról, valamint az egyebek napirendi pont keretében a településrész 
területén felállítani kívánt telefonfülke ügyéről, esetleges játszótér kialakításának 
lehetőségéről, valamint a tervek szerint a településrész területén megvalósuló emutartásról 
tárgyaltak. 



III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
2012. június 18-i ülésén: 

- a Kazinczy u. 7. I/3. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Kazinczy u. 10. FE/2. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Nagyszántó u. 5. fsz./1. szám alatti 2 szoba összkomfortos, 
- a Nagyszántó u. 3. III/13. szám alatti 2,5 szoba összkomfortos, 
- a Bajcsy Zs. u. 23. IV/14. szám alatti 2,5 szoba összkomfortos, 
- a Kazinczy u. 1/A. I/4. szám alatti 3 szoba összkomfortos, 
- az Irinyi u. 7. I/3. szám alatti 2 szoba komfortos, 
- a Zrínyi u. 32. II/1. szám alatti 2 szoba komfortos, 
- a Sportvölgy 5/1. szám alatti 1 szoba komfort nélküli, valamint  
- a Sportvölgy 5/4. szám alatti 1 szoba komfort nélküli önkormányzati lakás 

bérbeadásáról. 
 

- egy fő szociális kölcsön iránti kérelmének elutasításáról, 
 

- egy fő kérelmező esetében 60.000.- forint szociális kölcsön odaítéléséről 12 havi 
részletfizetéssel. 
 

- 26 fő részére szemétszállítási díjkedvezmény megállapításáról (egy fő kérelmét 
jövedelemtúllépés miatt elutasította a bizottság). 

 
2012. augusztus 16-i ülésén: 

- a Kazinczy u. 1/C. fsz. 3. szám alatti 1 szoba összkomfortos, 
- a Kazinczy u. 1/C. I/3. szám alatti 1 szoba összkomfortos, 
- az Eötvös u. 12. AS/1. szám alatti 1 szoba komfortos, 
- az Arany János u. 21. fsz/1. szám alatti 1 szoba komfortos, 
- a Pécsi út 36. AS/1. szám alatti 1 szoba komfortos, 
- a Kazinczy u. 9. I/3. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Kazinczy u. 11. III/3. szám alatti 1 szoba félkomfortos, valamint 
- a Kazinczy u. 13. fsz/2. szám alatti 1 szoba félkomfortos önkormányzati lakás 

bérbeadásáról. (Egy fő kérelmét elutasította a bizottság, a kérelmezőt egyidejűleg a 
lakásigénylési névjegyzékből törölte.) 

 
 
 

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében: 
 

- a város területén található KRESZ-táblák állapotának felméréséről szóló beszámoló 
elfogadásával egyidejűleg utasította a Városgondnokságot, valamint a Hatósági és 
Adóirodát, hogy készítsenek beszámolót, melyben javaslatot tesznek a közlekedési 
rend újraszabályozására. 

- a KEOP-5.3.0/A pályázat keretében az RVV Kft.-vel megkötött vállalkozási 
szerződésekben nevesített önkormányzati intézményeken végzett kiviteli munkák 
elvégzéséhez kapcsolódó – műszaki ellenőr által előírt, illetve elfogadott – 
pótmunkák fedezetéül bruttó 2 millió forintot hagyott jóvá a város költségvetéséről 
szóló 3/2012 (III.8.) számú önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében szereplő 
„városi általános fejlesztési tartalék” megnevezésű előirányzat terhére. Felkérte a 
polgármestert, hogy a projekt elvégzéséhez szorosan kapcsolódó, de a pályázat által 



nem támogatott pótmunkák finanszírozására vonatkozó megállapodást a munkát 
elvégző RVV Kft.-vel kösse meg. 

 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörében 
 

- Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények 
maximális csoport-osztálylétszám túllépésének engedélyezésére vonatkozóan a 
2012/2013-as tanév tekintetében az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Szilvási Általános Iskola 
2. a. osztály     29 főben állapította meg 
3. a. osztály     30 főben állapította meg 
 
Felsőszilvási Általános Iskola 
8.a osztály     31 főben állapította meg 
 
Belvárosi Óvoda: 
Katica csoport    28 főben állapította meg 
Napraforgó csoport    28 főben állapította meg 
 
Gesztenyési Óvoda: 
Vadgesztenye csoport   28 főben állapította meg 
 
Szilvási Óvoda: 
Csillag csoport    28 főben állapította meg 
Lepke csoport     28 főben állapította meg 
Napraforgó csoport    28 főben állapította meg 
 
Felsőszilvási Óvoda: 
Százszorszép csoport    27 főben állapította meg 
 
 
Tompa Mihály Utcai Óvoda 
Tulipán csoport    29 főben állapította meg 
Napocska csoport    29 főben állapította meg 
Pillangó csoport    29 főben állapította meg 
 
Mecskjánosi Óvoda: 
Patakocska csoport    31 főben állapítom meg 
 
Kenderföld-Somági Általános Iskola: 
2.b osztály     30 főben állapította meg 
3.a osztály     27 főben állapította meg 
4. b osztály     28 főben állapította meg 

 
A bizottság Elnöke a döntésről az érintett közoktatási intézmények vezetőit 
tájékoztatta. 

 
 
 



A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében: 
 
2012. június 19-i ülésén: 

- a „Hitelszerződés 500.000.000 Ft. működési hitel kiváltására”, a „Hitelszerződés 
432.773.000 Ft. működési hitel kiváltására”, valamint a „Hitelszerződés 
932.773.000 Ft. működési hitel kiváltására” című közbeszerzési eljárásokat 
eredménytelennek nyilvánította, valamint az 500.000.000 Ft. keretösszegű rulírozó 
működési hitel vonatkozásában javasolta a hitel-prolongáció kezdeményezését. 

- egyetértett azzal, hogy a polgármesteri hivatal a komlói lakossági tájékoztatással 
foglalkozó médiavállalkozások, valamint az önkormányzatiból állami vagy más 
fenntartásba kerülő közfeladatot ellátó szervezetek és dolgozói részére a 
kedvezményes mobiltelefon előfizetői csomagot biztosítsa. 

 
2012. július 9-i ülésén: 

- a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását jóváhagyta. Jóváhagyta továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket 
kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

 
1. Komló-Víz Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.) 
2. FESPED Szállítmányozó, Fuvarozó és Gyártó Kft. (7304 Mánfa, 0531/21 

hrsz.) 
3. „TOM” TRANS Szállítmányozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7300 

Komló, Sallai u. 11.). 
 

- a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú „Helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását jóváhagyta. Jóváhagyta továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

 
1. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. (7625 Pécs, Dr. Majorossy I. u. 

36.) 
2. Agroverde Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila u. 70.) 
3. MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1. fsz. 2.). 
 

- a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú „Helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását jóváhagyta. Jóváhagyta továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

 
1. Balog és Társa Kft. (7636 Pécs, Akácfa köz 11.) 
2. Mélyépinvest Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) 
3. AQUA-VIA Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.). 
 

- a Komló, Mecsekfalui (1595/1 hrsz. alatti) szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó – a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő – 
beszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívást jóváhagyta. 
Jóváhagyta továbbá, hogy a beszerzési eljárás keretében az önkormányzat az alábbi 
cégeket kérje fel ajánlattételre: 



 
1. Kalafarm Kft. 7300 Komló, Köztársaság u. 15. 
2. RVV Kft. 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
3. VK-ELEKTROCOM Villamossági és Építőipari Kft. 7300 Komló, Pécsi út 

6. 
 

A bizottság valamennyi határozat vonatkozásában utasította a jegyzőt, hogy az 
ajánlattételi felhívásoknak a fenti cégek részére történő megküldéséről 
gondoskodjon. 

 
2012. augusztus 2-i ülésén: 

- a Komló, Mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése tárgyban a 
versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást megajánló, ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő KALAFARM 
Kft.-t (7300 Komló, Köztársaság u. 15.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A 
bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a KALAFARM Kft.-vel a vállalkozási 
szerződést 3.937.008,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  

 
2012. augusztus 23-i ülésén: 

- a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű projekt kivitelezési 
munkálatainak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárást mind az öt rész tekintetében 
eredményesnek nyilvánította, és minden rész vonatkozásában a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyerteseként 
az alábbiak szerint: 

1./ rész: Ajánlattétel tárgya: Kaszánya-patak mederkorrekciója a 11+932,04 – 12+052,84 
km szelvények közötti szakaszon  

 Nyertes ajánlattevő neve:  „TOM” TRANS Kft. (7300 Komló, Sallai u. 11.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 16.003.668,- HUF 

 
 2./ rész: Ajánlattétel tárgya: Mecsekfalui-vízfolyás medrének jó karba helyezése a 
4+531,54 – 4+847,59 km szelvények közötti szakaszon  

Nyertes ajánlattevő neve:  „TOM” TRANS Kft. (7300 Komló, Sallai u. 11.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 8.500.002,- HUF 

 
 3./ rész: Ajánlattétel tárgya: Mecsekfalui-vízfolyás medrének jó karba helyezése és 
mederkorrekciója a 6+154,36 – 6+969,76 km szelvények közötti szakaszon  

Nyertes ajánlattevő neve:  „TOM” TRANS Kft. (7300 Komló, Sallai u. 11.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 28.291.650,- HUF 

 
 4./ rész: Ajánlattétel tárgya: Komló, Kisbattyán településrész belterületi vízrendezés 

Nyertes ajánlattevő neve: Komló-Víz Kft. (7300 Komló, Kossuth u. 9.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 27.375.921,- HUF 

 
 5./ rész: Ajánlattétel tárgya: Komló, Attila u. – Esze T. u. (Berekvölgy) csapadékvíz 
elvezetés 

Nyertes ajánlattevő neve: Komló-Víz Kft. (7300 Komló, Kossuth u. 9.) 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 30.189.770,- HUF 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetéséről, illetve az “Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című 
dokumentum ajánlattevőknek történő megküldéséről intézkedjen, továbbá 



felhatalmazta a polgármestert, hogy az egyes részek tekintetében a nyertes 
ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződéseket kösse meg.  

- a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése Komló város területén” pályázathoz kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok teljes körű ellátása tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló, ezáltal a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Mélyépinvest Bt.-t (7370 Sásd, Ady E. u. 28.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
Mélyépinvest Bt.-vel a vállalkozási szerződést 1.970.000,- Ft + ÁFA összeggel 
kösse meg. 

- a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése Komló város területén” pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátása tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
megajánló, ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t 
(7621 Pécs, Megye u. 7/1.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság 
felhatalmazta a polgármestert, hogy az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-vel a 
vállalkozási szerződést 2.600.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 

- a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások felújításához kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást jóváhagyta. A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az 
önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

 
1. Németh Zoltán (7300 Komló, Eötvös u. 10.)  
2. Gerle Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
3. BARANYAI SBAU Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 8.) 
 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti 
vállalkozók részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
 2012. szeptember 11-i ülésén: 

- az „Önkormányzati lakások kéményfelújítása” tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
megajánló, ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő Németh Zoltánt (7300 Komló, 
Eötvös L. u. 10.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a Németh Zoltánnal a vállalkozási szerződést 2.559.055,- Ft + 
ÁFA összeggel kösse meg. 

 
IV. 

Egyebek 
 

I. Tájékoztató a járások kialakításáról 
 
2012. június 25-i ülésnapján fogadta el az Országgyűlés a járások kialakításáról, valamint 
egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényt, mely 
kimondja, hogy a helyi önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek 
a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását 
biztosítják, 2013. január 1-jén a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes 
használatába kerül. Az erről szóló megállapodást a feleknek 2012. október 31-ig kell 
megkötniük. A törvény értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatotti 
állományába kerülnek a települési önkormányzati hivataloknál az átvett államigazgatási 



feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az átkerülő államigazgatási feladatokkal arányos 
számú, az átkerülő feladatokat ellátó köztisztviselők, amennyiben megfelelnek a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt képesítési 
előírásoknak. 
A vonatkozó törvénymódosítások rendelkezései alapján a kialakításra kerülő járási hivatalok 
látják el 2013. január 1. napjától a gyámhivatali és az okmányirodai feladatokat, továbbá a 
szociális ellátások közül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben részletezettek szerinti közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási díj, 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint időskorúak járadéka megállapításával 
kapcsolatos feladatokat. 
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet rendelkezik 
többek között a kialakításra kerülő járások székhelyéről, valamint illetékességi területéről, a 
járási hivatal szakigazgatási szerveiről, valamint a járási hivatalok szakmai irányításáról. A 
kormányrendelet értelmében Komló járásszékhely város lesz és az alábbi települések 
tartoznak hozzá: Bikal, Bodolyabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Komló, 
Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, 
Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény. 
Az átszervezésekkel kapcsolatban folyamatos egyeztetés zajlik az önkormányzat hivatala és a 
Baranya Megyei Kormányhivatal között, az elmúlt időszakban több területre kiterjedő 
adatszolgáltatási kötelezettségnek tettünk eleget. Az egyeztetések jelen állása szerint a 
Komlói Járási Hivatal az önkormányzat földszintjén kerül kialakításra.  
 
II. A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
 

Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 

 

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 és a részönkormányzatok 
munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat 
tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 

- a járások kialakításáról szóló tájékoztatót, 
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
Komló, 2012. szeptember 20. 
         Polics József 
         Polgármester 



1. sz. melléklet 
 
 

 



2. számú melléklet 
 

 
 
Komló Város Önkormányzat    
Polgármestere, és Képviselőtestülete részére 
 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének teljes 
illetékességi területén a legfrissebb munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott 
álláskeresők száma 4961 fő, aránya 18,8%.  
 
A legfrissebb, szeptemberi adatok még nem állnak rendelkezésre. 
 

  2012. június 2012. július 2012. augusztus 

 
Komló város 2182 fő 20,60% 2205 fő 20,80% 2211 fő 20,90% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

5010 fő 19,00% 4946 fő 18,70% 4961 fő 18,80% 

 
 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2211 fő (+6 fő az előző hónaphoz képest), aránya 20,9% 
• Tartósan regisztrált: 634 fő (+15 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 159 fő (-1 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 8 fő 
• FHT: 948 fő (+11 fő) 

 
Amint a grafikonból is látható, hogy a nyár folyamán a helyi munkaerőpiaci viszonyokban 
sem pozitív, sem negatív irányban nem történt jelentős elmozdulást. 
 
Közfoglalkoztatás: 
 
A városi Önkormányzat és Intézményei részére 09.03-tól 35 fő foglalkoztatását tudtuk 
támogatni, továbbá a Városüzemeltetési Gondnokságnak két ciklusban a várható őszi és téli 
kommunális feladatokra 70 főre biztosítottunk a szokásosnál magasabb %-ban ( 80-90%) 
támogatást.  
Az előző beszámolóm elkészítése óta jelenleg 135 fő  15.671.120,- Ft támogatással szerepel a 
hosszútávú  közfoglalkoztatásban ( nem START  program)!  
 
Az elsődleges munkaerőpiacon a támogatásaink a TÁMOP 1.1.2. forrásból a legkelendőbbek. 
Bízunk benne, hogy a támogatást igénybevevő vállalkozások, mivel továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséget is vállaltak, megtartják  dolgozóikat. 
(285 fő dolgozik e rendszerben az illetékességi területünkön) 
 
A gazdaságélénkítő program részeként az év végéig kiemelten támogathatóak a pályakezdő 
fiatalok. Azon pályakezdők, akik 25. életévüket, felsőfokú végzettek esetében 30. életévüket 
még nem töltötték be, és nem rendelkeznek az álláskeresési járadék igénybevételhez 
szükséges szolgálati idővel, azok elsősorban a kis és közép vállalkozásoknál tudnak 100% bér 
és járuléktámogatással elhelyezkedni. E támogatást 3 hónapra (dec.31-ig) tudják igénybe 
venni. Szeptember hónapban 21 pályakezdő jutott így álláshoz. 
 
Munkaerőpiaci képzéseink elindultak, helyi szervezésben a fogyóelektródás, védőgázas 
hegesztő képzés lesz. 
Az egyéb szakmacsoportokban való képzéseink a megye többi kirendeltségével közösen 
lesznek. ( pl: nyelvi,  kereskedelmi, pénzügyi-számviteli , targoncavezető, hentes képzések) 
A képzéseinknél azon ügyfelek élveznek előnyt, akik munkáltatói ígérvényt tudnak hozni , és 
emellett sikeres felvételit  tesznek. 
 
 
 
Komló, 2012-09-13      Tisztelettel: Götzerné Páva Mária 
                          kirendeltségvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló a polgármester 
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 
 

 Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkárral, Horváth Zoltánnal, a 
Térségi Egészségszervezési Központ vezetőjével, és a POTE képviselőivel többször 
egyeztettem a Komlói Kórház zavartalan működési feltételeinek biztosítása érdekében.  

 
 A rokkant bányászok ellátásának változásával kapcsolatban több fordulóban 

egyeztettem Soltész Miklós államtitkár úrral. Az egyesület tagjai a Kormány elé 
kerülő előterjesztést véleményezhették és személyesen találkozhattak államtitkár úrral 
és munkatársaival. 

 
 A turisztikai attrakcióval kapcsolatos pályázatunkról egyeztettem a pályázatban részt 

vevő szervezetekkel, pályázatírókkal.  
 
 Valpovoi Nyár rendezvényein vettem részt, ahol megnyitottam a Komlói 

Díszítőművészeti Műhely kiállítását. 
 
 Semmelweis Nap alkalmából köszöntöttem az egészségügyben dolgozókat és azokat a 

képviselőket, akik megtisztelték a rendezvényt és a képviselő-testület döntésének 
megfelelően kitüntetést adtam át dr. Papp Zsuzsanna neurológus főorvos asszonynak. 

 
 Többször egyeztetést folytattam az önkormányzati cégek vezetőivel aktuális 

kérdésekről.  
 
 A szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási körülményeinek kijavítása elnevezésű 

pályázat sikeres megvalósítását követően zárórendezvényen vettem részt.  
 
 dr. Naszvadi György államtitkár úrral tárgyaltam annak érdekében, hogy a középfok 

finanszírozásához szükséges plusz forrás az állami költségvetés módosítása során 
szerepeljen a támogatott tételek között. A módosítás elfogadásra került, a 180M Ft-os 
támogatásról szóló megállapodás  aláírásra került. Tállai András államtitkár úrral 
egyeztettem az ÖNHIKI-s elsőfordulós pályázatról. 

 
 35 fős delegációval részt vettem a Neckartenzlingeni Falunapokon, ahol 

megünnepeltük Komló-Nackartenzlingen kapcsolatának 20 éves évfordulóját.  
 
 A Komló és térségében tervezett szénbányászat újraindításával kapcsolatban két napig 

hazánkba látogató szászországi delegációt fogadtam. A freibergi Saxonia cég 
képviselőivel bejártuk a szóba jöhető helyszíneket. Tájékozódtak Komló és környéki 
befektetési lehetőségekről és találkoztunk Kasó Attila szénbányászatért felelős 
miniszterelnöki biztossal is.  

 
 Winkler Tamással, a DRV Zrt. vezérigazgatójával többször egyeztettem 

együttműködési kérdésekről.  
 
 Nehézgépjárművek javítására szakosodott befektetővel tárgyaltam.  

 
 Nagyon sok egyeztetést folytattam az UniCredit Bank és az OTP NYrt. képviselőivel.  

 
 A turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó kerékpárút pályázatáról egyeztettem 

pályázatírókkal, tervezővel.  



 A Sikondai Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium KEOP pályázaton 
megvalósult fejlesztés átadásán vettem részt. 

 
 A Komló és térségében újraindítandó bányászkodással kapcsolatos tanulmányt 

egyeztettem a tanulmány készítőjével.  
 
 Részt vettem az augusztus 20-i Szent István Napi rendezvényen.  

 
 Részt vettem a Magyarszéken átadott Faluház ünnepségén.  

 
 Lakossági fórumokon vettem részt.  

 
 90 éves „Ifjakat” köszöntöttem.  

 
 Részt vettem a Komlói Napok rendezvénysorozaton. Átadtam a Kodály Zoltán Ének-

zenei Katolikus Általános Iskolát a Püspökségnek. Rostásné Mészáros Edit 
zenepedagógusnak a „Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet” adtam át a tanévnyitón 
nyugdíjba vonulása alkalmából. 

 
 Vezetőtársaimmal részt vettem a szentlőrinci lobby-partin.  

 
 A megyei és helyi polgárőr egyesület vezetőivel találkoztam és egyeztettük a jövő évi 

országos rendezvény megtartásának lehetőségét. 
 
 
K o m l ó , 2012. szeptember 20. 
 
 

Polics József 
polgármester 



Beszámoló az alpolgármester 
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 
 
 A turisztikai attrakcióval kapcsolatos pályázatunkról egyeztettem a pályázatban részt 

vevő szervezetekkel, pályázatírókkal 
 
 Egyeztettünk az önkormányzati cégek vezetőivel aktuális kérdésekről.  

 
 35 fős delegációval részt vettem a Neckartenzlingeni Falunapokon, ahol 

megünnepeltük Komló-Nackartenzlingen kapcsolatának 20 éves évfordulóját.  
 
 Részt vettem az augusztus 20-i Szent István Napi rendezvényen.  

 
 Több alkalommal egyeztettem sportvezetőkkel az aktuális kérdésekről. 

 
 Részt vettem a Civil Vezetők Fórumán. 

 
 Köszöntöttem az V. Civil Napon résztvevőket Sikondán. 

 
 Többször egyeztettünk a kerékpár út pályázatával kapcsolatban. 

 
 A Kallódó Kupán átadtam a díjakat. 

 
 Több alkalommal ott voltam a Nemzetközi Környezetvédő Tábor rendezvényein. 

 
 TÁMOP-os  pályázati lehetőséggel kapcsolatban egyeztettünk pályázatírókkal.  

 
 A Komlói Állatvédő Egyesület tagjaival egyeztettem. 

 
 Képviselői munkám kapcsán többször bejáráson voltam a területemen. 

 
 Részt vettem a Semmelweis Napja alkalmából megtartott rendezvényen. 

 
 A TDM pályázattal kapcsolatban egyeztetéseket folytattam. 

 
 A Komlói Napokon fogadtam a külföldi delegációkat, és részt vettem annak 

rendezvényein. 
 
 
 
K o m l ó , 2012. szeptember 21. 
 
 
 

Kupás Tamás Levente 
alpolgármester 
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