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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 34/2012. (III.8.) számú határozat alapján az Unicredit Bank Hungary Zrt-től az ingatlan 
megosztásához és az ingatlanrész értékesítéséhez szükséges hozzájárulás egy év elteltével 
megérkezett. Ezt követően a címzetes főjegyző a megosztási vázrajz megrendelése és 
hatósági jóváhagyása, majd az adásvételi szerződés elkészíttetése, a vételár és 
értékbecslési díj befizettetése iránt intézkedett. A polgármester az adásvételi 
szerződést aláírta. 
 
A 118/2012. (IX.25.) számú határozatban foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata céljából a jegyző kodifikációs munkacsoportot 
hozott létre. Tekintettel azonban arra, hogy a kapcsolódó joganyag rendkívül szerteágazó – 
érinti többek között a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos 
szabályozást – valamint figyelemmel arra is, hogy a jelenleg hatályos rendeletünk alapvetően 
megfelel a legfontosabb jogszabályokban foglaltaknak, szükséges a végrehajtás határidejének 
2013. december 31-ig történő meghosszabbítása. 
 
A 48/2013. (III.28.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a megválasztott 
szavazatszámláló bizottsági póttagok eskütételének megszervezéséről és a szavazás 
lebonyolítására való felkészítéséről gondoskodott. 
 
A 49/2013. (IV.24.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
Az 50/2013. (IV.24.) számú határozat alapján a „Közterületi térkamera rendszer telepítése 
Komló belvárosában” című pályázat 2013. április 25-én benyújtásra került. 
 
Az 56/2013. (IV.24.) számú határozat alapján a polgármester a képviselő-testület pedagógiai 
szakszolgálat átszervezésével kapcsolatos döntéséről a Pécsi Tankerület igazgatóját 
tájékoztatta. 
 
Az 58/2013. (IV.24.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző az intézmények alapító 
okirata módosításával kapcsolatos változásokat a Magyar Államkincstár Államháztartási 
Irodája felé jelentette. 
 
Az 59/2013. (IV.24.) számú határozathoz kapcsolódóan a víziközmű vagyon értékelése 
megtörtént, az erről szóló előterjesztést jelen ülésen, külön napirend keretében tárgyalja a 
képviselő-testület. A vagyonértékelés költségének a víziközmű bérleti díj terhére történő 
finanszírozásáról a polgármester a leendő közmű üzemeltetőt tájékoztatta. 
 



A 61/2013. (IV.24.) számú határozat alapján a polgármester a nem költségvetési szervek 
támogatásához kapcsolódó támogatási megállapodásokat megkötötte. 
 
A 64/2013. (IV.24.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző intézkedett a belterületbe 
vonási kérelem földhivatalhoz történő benyújtásáról. 
 
A 65/2013. (IV.24.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a belényesi hivatalos 
kiküldetéshez szükséges valutaállományról gondoskodott. 
 
A 66/2013. (IV.24.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a neckartenzlingeni 
hivatalos kiküldetéshez szükséges valutaállományról gondoskodott. 
 

II. 
 

A bizottságok 2013. április 22. óta végzett tevékenysége 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2013. április 22-i ülésén a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítása, majd a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és 
gyermekjóléti intézmények 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló, azt követően pedig az 
adósságkezeési szolgáltatásról szóló rendelet szerepelt napirenden. Zárt ülésen önkormányzati 
lakások bérbeadása, szociális kölcsön megállapítása, valamint szemétszállítási 
díjkedvezmények odaítélése ügyében döntött a bizottság. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Szintén április 22-én ülésezett a bizottság, napirendjén a Mohács-Víz Kft.-vel és jogutódjával 
kötendő víziközmű-szolgáltatási bérleti-üzemeltetési szerződés (zárt ülés keretében), az 
eszközhasználati díj 2012. évi felhasználásáról és a 2013. és 2014. évi kötelezettségekről 
szóló tájékoztató, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, 
2012. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, Benkő Károly 
belterületbe vonási kérelme szerepelt napirenden. Döntött a bizottság a Flóra utcai lakótelkek 
értékesítéséről, a 2012. évi út-híd fenntartási keret felhasználásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról, a 2013. évi út-híd fenntartási keret felosztásáról, a 2012. évi vízkár elhárítási 
keret felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról, majd ugyanezen keret 2013. évi 
felosztásáról. Tárgyalta a bizottság a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása, a 
közterület-elnevezés rendjéről szóló rendelet elfogadása, valamint a közterületi térkamera 
rendszer telepítése Komló belvárosában tárgyú napirendeket. 
 
A május 16-án megtartott rendkívüli ülésen a Kárpáti TAX Bt. közterület-használati engedély 
ügyében döntött a bizottság, majd az egyebek napirendi pont keretében többek között a 
Komlói Napok rendezvénysorozattal kapcsolatban történtek egyeztetések. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
Április 23-i ülésén a bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában 
működő pedagógiai szakszolgálat átszervezésének véleményezése, a 2013/2014. évi óvodai 
beíratás, a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűntetése és a Komló és 
Térsége Óvodái intézmény átszervezése kérdésében megtett szándéknyilatkozat és Komló 



Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata tárgyában foglalt állást. A bizottság napirendjén 
szerepelt még a 2012. évi zárszámadási rendelettervezet, a nem költségvetési szervek 2013. 
évi támogatása, az önkormányzati társulások beszámolója, az intézmények alapító okiratának 
módosítása és az Ifjúsági cselekvési terv is. Döntött a bizottság a közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények 2012. évi beszámolójának és 2013. évi munkatervének 
elfogadásáról. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Április 23-án megtartott ülésén a bizottság az eszközhasználati díj 2012. évi felhasználásáról 
és a 2013. és 2014. évi kötelezettségről szóló tájékoztatóról, az adósságkezelési 
szolgáltatásról szóló rendeletről, a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, 2012. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról tárgyalt. Állást foglaltak a 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűntetése és a Komló és Térsége 
Óvodái intézmény átszervezése, a közterületi térkamera rendszer telepítése Komló 
belvárosában,a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a 
közterület-elnevezés rendjéről szóló rendelet és a kegyeleti gondoskodásról szóló rendelet 
elfogadása ügyében. Ezt követően a 2012. évi zárszámadási rendelettervezet, az intézményi 
kötelezettségek értékéről szóló beszámoló, a belényesi és a neckartenzlingeni kiküldetés 
szerepelt napirenden. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a Mohács-Víz Kft.-vel és jogutódjával 
kötendő víziközmű-szolgáltatási bérleti-üzemeltetési szerződés tárgyú napirendet. 
Rendkívüli ülést tartott május 6-án a bizottság, melyen a belvízrendezési pályázathoz 
könyvvizsgáló, a közvilágítási pályázathoz pedig közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról 
döntöttek. 
Újabb rendkívüli ülésre került sor május 13-án, melyen az előző két kiválasztási eljárás 
értékelésén túl a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” projekthez kapcsolódó beszerzés értékeléséről döntött a bizottság. 
Május 17-én is rendkívüli ülést tartott a bizottság, melyen a TÁMOP-3.2-12-12/1-2012-0025 
„Komló város kulturális szakembereinek továbbképzése megnevezésű projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelése és a KEOP-2012-5.5.0/A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes 
körű lefolytatásának  értékelése szerepelt napirenden. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
A 2013. március 5-e óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2013. május 8-án tartott ülésén a részönkormányzat ülésén a településrészi önkormányzat 
2013. évi költségvetéséből 20 ezer forint felhasználásáról döntött, mely összeget a 
településrész közterületeinek virágosítására fordított. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
A részönkormányzat 2013. április 3-i ülésén tájékoztató hangzott el a Klub-Presszó 
működtetésével kapcsolatban, majd a részönkormányzat 2013. évi költségvetéséről tárgyaltak.  
 
 
 



Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2013. január 14. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
Február 20-a óta nem ülésezett. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2012. augusztus 6. óta nem ülésezett. 
 

III. 
 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

− a Komló, Kazinczy u. 13. II/3. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Hóvirág i. 1. I/10. szám alatti 2 szoba komfortos, 
− a Komló, Vörösmarty u. 6. I/2. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Nagyszántó u. 3. FSZ. 5. szám alatti 2,5 szoba összkomfortos 

önkormányzati lakás kiutalásáról, 
− a Komló, Anna akna 4. FSZ. 3. számú önkormányzati lakás jelenlegi 

bérlővel fennálló bérleti szerződésének 2 évre történő 
meghosszabbításáról. 

− Egy fő részére 25.000.- forint összegű szociális kölcsön megállapításáról 
24 havi részletfizetéssel. 

− Egy fő részére 60.000.- forint összegű szociális kölcsön megállapításáról 
12 havi részletfizetéssel. 

− Egy fő szociális kölcsön iránti kérelmének elutasításáról. 
− Kilencvenegy fő részére szemétszállítási díjtámogatás odaítéléséről (5 fő 

kérelmét jövedelemtúllépés miatt elutasította a bizottság). 
 
 

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében: 
 
Április 22-i ülésén: 

− a Flóra utca 2. szám alatti 1976/104 hrsz-ú, 1180 m2 nagyságú és a Flóra utca 6. szám 
alatti 1976/102 hrsz-ú, 1179 m2 nagyságú ingatlanok tekintetében az értékesítési árat 
továbbra is 1.000.- Ft/m2+ÁFA határozta meg, ugyanakkor az ingatlanok értékesítését 
– így a licitkiírást is – konkrét érdeklődő jelentkezéséig elhalasztotta. 

− A 2012. évi út-híd fenntartási keret felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta. 

− A 2013. évi út-híd fenntartási keret felosztását az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadta. 

− A 2012. évi vízkár-elhárítási keret felhasználásáról szóló beszámolót, valamint 
ugyanezen keret 2013. évi felosztását az előterjesztések mellékleteiben foglaltak 
szerint elfogadta. 

 
 



Május 16-i ülésén: 
− a Kárpáti TAX BT. Komló - Kökönyösi városrészre vonatkozó közterület-használat 

iránti kérelmére a meglévő „Trafik” pavilon közterületen történő bővítését támogatta 
és javasolta polgármesternek a meglévő 14,00 m2-es pavilon bővítéséhez a kért 6,00 
m2 nagyságú közterület ideiglenes használatára közterület-használati engedély 
kiadását. 

 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörében: 
 

− megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta a Közösségek 
Háza, Színház- és Hangversenyterem, valamint a József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 2012. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2013. évi 
munkatervét. 
 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  
 
Május 6-i ülésén: 

− a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése Komló város területén” projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói 
feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és 
jóváhagyta. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi könyvvizsgálattal 
foglalkozó cégeket, vállalkozókat kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 
 

1. CLIENS Kft. (7623 Pécs, Rét u. 15.) 
2. Czukor Antalné (7625 Pécs, Böckh János u. 24.) 
3. MUSITZ Kft. (7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 24.) 

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

− a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében benyújtott „Közvilágítás 
korszerűsítése Komló városában” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását megvitatta és jóváhagyta. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési 
tanácsadással foglalkozó cégeket, vállalkozókat kérje fel a beszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre. 
 

1. Mihalovics Gábor egyéni vállalkozó (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
2. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Toboz u.1.) 
3. Ész-Ker Kft. (1026 Budapest, Toroczkó u. 9.) 

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

 
 
 



Május 13-i ülésén: 
− a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek fejlesztése Komló város területén” projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói 
feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló MUSITZ Kft-t (7635 Pécs, 
Kisszkókó dűlő 24.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a MUSITZ Kft-vel a megbízási 
szerződést 590.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 

− a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében benyújtott „Közvilágítás 
korszerűsítése Komló városában” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás tárgyú beszerzési eljárást eredménytelenné 
nyilvánította, mivel mindkét benyújtott ajánlat meghaladta a pályázatban erre a célra 
tervezett költséget. 

 
A bizottság a tárgyi beszerzési eljárás újbóli megindítását hagyta jóvá változatlan 
feltételekkel, továbbá kimondta, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési 
tanácsadással foglalkozó cégeket, vállalkozókat kérje fel a beszerzési eljárás II. 
körében ajánlattételre. 
 

1. Mihalovics Gábor egyéni vállalkozó (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
2. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Toboz u.1.) 
3. Goodwill Consulting Kft. (1162 Budapest, Timur u. 74.) 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás eredménytelenségéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint a beszerzési eljárás újbóli megindításához 
kapcsolódóan az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek és vállalkozók részére történő 
megküldéséről intézkedjen.  
 

− a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” című projekthez kapcsolódóan projektmenedzsmenti tanácsadói 
feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Hozam 2001 Vidékfejlesztő és 
Gazdasági Szolgáltató Kft.-t (7100 Szekszárd, Arany János u. 3.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a Hozam 2001 Vidékfejlesztő és 
Gazdasági Szolgáltató Kft.-vel a megbízási szerződést 1.130.000,- Ft + ÁFA 
összeggel kösse meg. 
 

Május 17-i ülésén: 
− a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 

továbbképzése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű 
lefolytatása, jogi tanácsadás” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította 
és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Mihalovics Gábor hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót (7636 Pécs, Neumann János u. 20.) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. Utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy Mihalovics 
Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadóval a megbízási szerződést nettó 300.000.- 
Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

− a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében benyújtott „Közvilágítás 
korszerűsítése Komló városában” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 



teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló GoodWill 
Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-t (1162 Budapest, Timur u. 74.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. Utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás 
eredményéről az ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel a megbízási szerződést 
nettó 949.165.- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

 
IV. 

Egyebek 
 

I. Beszámoló a Mixt-on-Team Zrt. 2012. évi tevékenységéről 
 
Dr. Barbarics Ildikó képviselő-asszony a Mixt-on-Team Zrt. követeléskezelő városi 
közszolgáltatók és a Városgondnokság kintlévőségeinek behajtásával kapcsolatos tavalyi évi 
tevékenységével összefüggésben 2013. április 24-i képviselő-testületi ülésen feltett kérdésére 
az alábbiak szerint válaszolok: 
 
A tavalyi év során a Városgondnokság lakbérhátralékok behajtása érdekében  21 fős, összesen 
3.535.800,- Ft értékű, vegyes (kis- és nagy tartozással bíró) állományt adott át két ütemben a 
követeléskezelő társaságnak. Az átadott állományból 633.418,- Ft folyt be az intézményhez.   
A Városgondnokság jelenleg saját személyi állományával is el tudja látni a követeléskezelési 
feladatokat, ezért a Mixt-On-Team Zrt-vel 2012. december 31. napján lejárt megbízási 
szerződését nem hosszabbította meg. 
 
2012. évben a Komlói Fűtőerőmű Zrt. jellemzően 180 napon túli, 236 fős állományt adott át a 
társaságnak 34.310.083,- Ft értékben. Ebből a követeléskezelő 2.00.928,- Ft-ot hajtott be.  
A hőszolgáltató a tavaly december végén lejáró szerződést az idei évre is meghosszabbította. 
Az első negyedévben 53.973.768,- Ft értékben adott át 236 főt érintő állományt, amelyből 
eddig 1.869.519,- Ft folyt be.  
 
A Komló-Víz Kft. esetében a követeléskezelő a tavalyi évben összesen 912 felszólító levelet 
kézbesített. A behajtási tevékenység eredményeképpen összesen 12.709.175,- Ft kintlévőség 
folyt be közvetve vagy közvetlenül a szolgáltatóhoz. A tavalyi év végén lejáró szerződést a 
Komló-Víz Kft. is meghosszabbította. Az első negyedévben 226 levél kézbesítését követő 
behajtási tevékenység során közvetve és közvetlenül 6.099.155,- Ft folyt be a szolgáltatóhoz. 
 
Beszámolómhoz az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolom a szolgáltatók és a 
Városgondnokság kimutatását. 
 
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megbízási szerződések értelmében a 
Mixt-On-Team Zrt. kizárólag a sikeres behajtási tevékenység esetén jogosult díjazásra, amely 
a befolyt összeg nettó 13%-a. Levélkézbesítési szolgáltatás igénybevétele esetén sikeres 
kézbesítésenként 450,- Ft+áfa díj illeti a behajtó társaságot. 
 
 
II. Tájékoztató a Fidesz-frakció személyi változásáról  
 
A frakció személyi változásáról szóló tájékoztatása az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képezi. 



III. A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
 

Az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 

 

IV. Transparency International Magyarország vizsgálata a hazai önkormányzatok 
közbeszerzéseinek nyilvánosságával kapcsolatban 

 
A Transparency International Magyarország nemrégiben egy tanulmányt tett közzé 
„HÉTPECSÉTES TITOK – ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KÖZBESZERZÉS” címmel. A 
tanulmány elérhető a következő internetes oldalon: 
http://www.transparency.hu/Hetpecsetes_titok___onkormanyzatok_es_kozbeszerzes?bind_inf
o=index&bind_id=0 
 
A felmérés célja, hogy az önkormányzatok nyilvánossá teszik-e a közbeszerzéseikkel 
kapcsolatos információkat. A felmérés eredményéről a tanulmány a következőket állapítja 
meg: 
 
„Magyarországon az önkormányzatoknak több mint az egyharmada, 40%-a titkolja, hogy mit 
és hogyan vásárolt közbeszerzéssel. Így nincs kontroll, nincs nyilvánosság. Pedig közérdekű 
adatokról van szó. 
A kutatás tartalmi és formai szempontokat vizsgált. Ebből állt össze az ún. Nyilvánossági 
Index, amely 5 tartalmi és 5 formai szempontot vesz figyelembe úgy, hogy minden elemre 0 
vagy 1 pont jár, annak függvényében, hogy az önkormányzat megfelel-e az adott kritériumnak 
vagy sem. A Nyilvánossági Index tehát megmutatja, hogy az önkormányzatok mennyire 
teljesítik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a közpénzköltésről történő 
tájékoztatást célzó rendelkezéseit. 
 
A kutatás eredményeiből egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzatok nem, vagy 
nem kellőképpen tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. Az önkormányzatok 40%-a 
ugyanis semmilyen, a kutatás során vizsgált adatot nem közöl a honlapján. De ha kirakják az 
adatokat, akkor se verik azokat nagydobra: általában nem könnyen észrevehető helyre, nem 
kereshető formában teszik fel a közbeszerzési adatokat.  
Maximális pontszámot az önkormányzatok csupán 1%-a ért el, ami elkeserítően rossz arány. 
Nulla pontot kapott – azaz semmilyen közbeszerzéssel kapcsolatos adatot sem közölt – 
 számos nagyváros” 
 
Komló Város Önkormányzata az elérhető maximális 10 pontból 9-et ért, ami igen jónak 
mondható az országos átlagponthoz (3,56; több megyei jogú város 10 pontból nulla pontot 
kapott) viszonyítva.  
 
 
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 Mixt-on-Team Zrt. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 

http://www.transparency.hu/Hetpecsetes_titok___onkormanyzatok_es_kozbeszerzes?bind_info=index&bind_id=0
http://www.transparency.hu/Hetpecsetes_titok___onkormanyzatok_es_kozbeszerzes?bind_info=index&bind_id=0
http://www.transparency.hu/uploads/docs/Kozbeszerzesi_nyilvanossag_2013_.pdf
http://www.transparency.hu/uploads/docs/Nyilvanossagi_index_osszesitett_tablazat_2013.xlsx


− a Fidesz frakció személyi változásáról szóló tájékoztatót és  
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a Transparency International Magyarország hazai önkormányzatok közbeszerzéseinek  

nyilvánosságával kapcsolatban végzett vizsgálatáról szóló tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson, valamint a 
személyi változást az SZMSZ V/B. számú függelékén vezettesse át.  
 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

 

 

Komló, 2013. május 23. 
  
 
         Polics József 
         Polgármester 



1. sz. melléklet 
 

 





 





 



2. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr. Vaskó Ernő Úr részére 

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr!  

 
 

 

Tájékoztatjuk, hogy Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületében 

a Fidesz frakcióvezetői feladatokat, a Fidesz képviselőcsoportjának döntése 

értelmében, 2013. június 1-jétől Kupás Tamás Levente látja el. Kérem, a 

változást a Szervezeti és működési szabályzatban legyen kedves átvezetni. 

 

 

Komló, 2013. május 23. 

 
 
       Tisztelettel 
 
 
 
        Polics József s.k. 
              a képviselőcsoport vezetője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. sz. 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 4688 fő, aránya 18,4%.  
 
A legfrissebb, májusi adatok még nem állnak rendelkezésre. 
 

  2013. február 2013. március 2013. április 

 
Komló város 2702 26,60% 2206 21,70% 2033 20,00% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

6371 25,00% 5177 20,30% 4688 18,40% 

 
 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2033 fő (-173 fő az előző hónaphoz képest), aránya 20,0% 
• Tartósan regisztrált: 786 fő (-39 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 141 fő (-29 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 12 fő 
• FHT: 843 fő (-68 fő) 

 
 
Munkaerőpiac: Április hónapban térségünkben 20 munkáltató adta be pályázatát a 
munkahelyteremtő beruházás kapcsán. 
A pályázatok összes értéke 418.823.390,- Ft 175 főre.  Minden tervezett beruházást 
helyszíneltünk a térségben, a véleményes javaslatunkkal továbbítottuk a megye, majd azt 
követően a Gazdasági Minisztérium felé. 
 
Polgármester úr közbenjárásával munkaerőigénnyel jelentkezett a Kézmű és a Főkefe Kft 
betanított varrómunkások foglalkoztatására. Folyamatosan közvetítést végez a Rehabilitációs 
Hivatal (helyileg a kirendeltségen van), május közepéig 42 fő tudott a két cégnél 
elhelyezkedni. 
 
2013.07.01-vel kirendeltségünk illetékességi területe az átkörzetesítések miatt megváltozik. 
Hat település csatlakozik hozzánk a mohácsi kirendeltségről, akik a pécsváradi járáshoz 
tartoznak (Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Kátoly, Kékesd, Szellő). Egy település, 
Hosszúhetény pedig a pécsi kirendeltséghez kerül át a közeljövőben. Ezáltal 62 önkormányzat 
fog  kirendeltségünkhöz tartozni. 
 
Közfoglalkoztatás rendben zajlik, folyamatosak mind a Belügyminisztérium, mind pedig a 
Munkaügyi Központ által tartott ellenőrzések.  A jelenleg közfoglalkoztatásban lévők közül 
több fő cserélődik, tekintettel az idényjellegű foglalkoztatókra, akik a nyílt munkaerőpiacon 
ajánlanak valamelyest kedvezőbb kereseti lehetőséggel állást. 
 
 
Komló,2013-05-23    
 
 
 

Tisztelettel:  
        
 

Götzerné Páva Mária 
       kirendeltségvezető 
 
 
 
 



4. sz. melléklet 
Beszámoló a polgármester (április 24 – május 30)  

két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

- Szépkorúakat köszöntöttem. 
- Kiállításokat és rendezvényeket nyitottam meg, az „Év embere díj” átadón vettem 

részt. 
- A szegregátumokat megszüntető pályázat mentorával egyeztettem több alkalommal. 
- A kémesi kormányülésen vettem részt, több kormánytaggal is egyeztettem. 
- Neckartenzlingenben tárgyaltam. A tárgyalási emlékeztető csatolva. 
- Dr. Czomba Sándor Államtitkárral tárgyaltam a szabad vállalkozói zónába kerülésről, 

a vállalkozói pályázatokról. 
- A Nemzetiségi nap rendezvényén beszédet mondtam. 
- A francia-magyar baráti társaság búcsúrendezvényén vettem részt. 
- A középfokú intézmények ballagási ünnepségén vettem részt és elismerő okleveleket 

adtam át. 
- Dr. Udvardy György megyéspüspökkel egyeztettem aktuális kérdésekről. 
- Dr. Kozéky Lászlóval a Synpetrol képviselőjével egyeztettem a szénhasznosításról. 
- Héjj Dávid Helyettes Államtitkárral egyeztettem pályázati kérdésekről. 
- Többször egyeztettem aktuális kérdésekről a cégvezetőkkel. 
- Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének Komlón tartott ülésén köszöntettem a 

résztvevőket. 
- Dr. Naszvadi György Államtitkárral egyeztettem az önkormányzatot érintő pénzügyi 

kérdésekről. 
- Mérlegzáró közgyűléseken vettem részt. 
- Távlovas és távhajtó futam szervezőivel tárgyaltam. A „Komlói éjszakák a 

bányászlámpák fényében” futamban állapodtunk meg. 
- A rendőrség által szervezett bűnmegelőzési járási megbeszélésen vettem részt. 
- A paplak ünnepélyes átadásán és püspöki áldásán vettem részt. 
- A sporttal kapcsolatos kérdésekről tárgyaltam az érintettekkel. 
- Kasó Attilával, bányászatért felelős miniszterelnöki biztossal egyeztettem a 

bányászattal kapcsolatos aktuális kérdésekről. 
- A Klebelsberg Kunó Intézet vezetőjével tárgyaltam aktuális oktatási kérdésekről. 
- A Kórusfesztivál szervező bizottságával egyeztettem. 
- Marjay Gyulával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. főigazgatójával egyeztettem 

állami földek önkormányzati tulajdonba adásáról. 
- „Szászvár-középkori élet a várkastélyban” c. projekt projektindító rendezvényén 

vettem részt és szólaltam fel. 
- Kisbattyánban lakossági fórumon vettem részt. 
- A Baranya megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvényen vettem 

részt és tájékoztattam a résztvevőket a városunkat érintő kérdésekről. 
- A Dél-dunántúli gyermek népművészeti találkozón köszöntöttem a résztvevőket. 
- A sikondai részönkormányzat ülésén vettem részt. 
- Az V. Komlói bányásztalálkozón voltam jelen és szólaltam fel.  

 
Komló, 2013. május 27. 
 
 
 

Polics József s.k. 
polgármester 



Összefoglaló   
a Neckartenzlingenben  2013 április 26-án a polgármesteri hivatalban megtartott tárgyalásokról 

Résztvevők: Manfred Krüger polgármester Neckartenzlingen 
                      Robert Koch nyugalmazott polgármester helyettes együttműködési megbízott 
                      Polics József  polgármester Komló 
                      Erich Fritz     ügyvezető igazgató Saxonia területfejlesztő GmbH Freiberg Szászország 
                      Kalmár István ügyvezető Calamites Kft mint német magyar tolmács 
 
A találkozóra Polics József Komló polgármesterének kérésére került sor, hogy a két város közötti 
hagyományosan jó együttműködést újabb területekre is kiterjessze különös tekintettel az EU 2014-
2020 közötti beruházási periódusára. 
 A találkozó előzményei: 
1. Az Orbán- Merkel  politikai csúcstalálkozó előkészítése során Krüger polgármester Úr a kancellári    
     hivatalhoz fordult és Komló térsége számára támogatást kért 
2. 2012 nyarán Fritz úrnak Komlón és környéken tett látogatást. Itt elsősorban olyan témák kerültek    
    megvitatásra mint pl. a bányabezárások kifutása utáni időszakra vonatkozó ötletek;  
    infrastrukturális intézkedések az ún. felhagyott bányászati területeken stb. 
   Ekkor merült fel a regionális fejlesztési stratégiai tanulmány kidolgozásának az ötlete (Gondox Bt) 
   amelynek azóta a német fordítása  is elkészült 
 3. Dr. Czukor József úr Magyarország berlini nagykövete Drezdában a Környezetvédelmi  
     Minisztériumban tett látogatása során többek között a megbeszélés tárgya volt a területfejlesztés  
     kérdése a komlói bányászati térség speciális feltételei között 
     A komlói  térség embereinek témáját Czukor  nagykövet úr különösen a szívén viseli,miután ő is  
     Komlóról származik 
    Fritz urat vendégként hívta meg a szász Környezetvédelmi és Mezőgazdasági miniszter Frank   
    Kupfer úr a nagyköveti tárgyalásra. Már akkor rámutatott un. nemzetközi projektek lehetőségére. 
 
Miután Fritz úr először járt hivatalosan Neckartenzlingenben ezért röviden bemutatta a freibergi 
(Szászország) SAXONIA telephely fejlesztési és kezelési társaságot. A SAXONIA egy közösségi 
tulajdonú vállalkozás , amelynek tulajdonjoga 50%ban Közép-Szászország járás 50%-ban pedig 
Freiberg egyetemvárosé. 
A társaság eredeti feladata abban állt,hogy  Freibergben az egykori Bányászati és Kohászati kombinát 
területeit egy környezetvédelmi nagyprojekt keretében ( csak az új szövetségi államokban létezett) 
revivitalizálja (Téma: A területek szennyezésének megoldása stb. és utána piaci értékesítés) 
Ez az elmúlt 20 évben igen jól sikerült és a társaság tulajdonában lévő területek már majdnem 100%-
ban hasznosításra kerültek (Olyan cégek települtek be mint a Solarworld, Siemens,CHOREN,Befesa, 
Muldenhütten-Recycling stb) 
 
A saját (többnyire felsőfokú végzettségű) munkatársak mellett számítani lehet a nagy múltú 
TU_Bergakademie Freiberg( Műszaki Egyetem) együttműködésére. Ezenkívül egy sor további helyi 
vagy hazai kutatóintézetre mint pl. a Helmholtz-Intézet vagy más intézetekre ill. más szász egyetemre 
és főiskolára pl. Mittweida számíthat munkája során. Ezek a partnerek  lefedik a bányászat, az 
anyagtudományok, a kutatás és az infrastruktúrafejlesztés teljes spektrumát 
 
A SAXONIA  nemzetközi  szinten is aktív. Így pl. Miskolc városával közösen próbálkoztunk egy 
regionális fejlesztési stratégia kialakításán. 
A tanulmányok nagy részét a szász Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium (Gazdaságfejlesztés) 
finanszírozta. A városvezetésben uralkodó politikai összevisszaság miatt az elképzelések nagy része 
nem valósult meg. 
 
A Csehországgal és Lengyelországgal folytatott határ menti projekteken túlmenően a SAXONIA egy 
Mozambiki nagyprojekt előkészítésén is dolgozik. 



Ennek tárgya főképp új szénbányák feltárása. Fontos mérföldkő az ún. kutatási engedély és az ebből  
következő kitermelési engedély. 
Az ehhez szükséges kutatások során a legkorszerűbb kutatási módszerek kerülnek alkalmazásra 
. 
 (Kalmár úr korábban Freibergben tanult és ebből az időből származnak kiváló kapcsolatai. 
A Calamites Kft egy nagy szénbánya engedélynek a tulajdonosa Komló térségében. A szénbányászati 
terület adott esetben fontos eleme lehet az „energia” és „munkahelyek” témának. A szén gazdaságos 
alkalmazásának alapja a terület geológiai zárójelentése amit a Calamites Kft a freibergi GEOS céggel 
együtt készített el, és amit a Szász Fejlesztési Bank (SAB) társfinaszírozott. 
 
A SAXONIA jelenleg azon dolgozik, hogy saját támogatásokkal foglalkozó csoportot /ügynökséget  
hozzon létre,amelynek fő feladata a 2013-2020 évi támogatási időszak témáinak figyelemmel 
kísérése. Ez azért fontos , mivel a lehetséges pályázatokat már most azonosítani kell, hogy a 
támogatási pályázatok rövid idő alatt időben benyújthatóak legyenek 
Ehhez Fritz úr bemutatta a lehetséges egyedi programok mint pl. EFRE,ELER,EFS stb. áttekintését 
(tervezetet). Ebből a szempontból fontos , az időben történő kommunikáció, hogy ki legyen az egyes 
támogatási programok projektjeinek vezető partnere.  Fritz úrnak az  a véleménye, hogy erre a  
magyar fél különösen alkalmas, mivel evvel magasabb támogatási arány érhető el.(pl. Szászország 
esetében előreláthatóan a támogatás intenzitása 75%-ról 60%-ra csökken). Ezért célszerű lenne ha 
több ország/régió együttműködne és közösen fejlesztene ki egy projektet. 
 
A nemzetközi projektek támogatásra alkalmas kialakítása mellett legalább olyan szükség van arra, 
hogy a politika értsen egyet és támogassa az elképzelést/projektet. 
 
Mit kellene ehhez tenni: 

a) Munkacsoportot kell alakítani a következő munkacímmel: „ Területfejlesztés és 
munkahelyteremtés- A  hátrányos helyzetű bányászati térségek versenyképességének 
helyreállítása.” 

b) Politikai megbeszélések létrehozása különösen a magyar nagykövettel Czkor úrral valamint a 
magyar kormányzat illetékeseivel 

c) A SAXONIA-n belül tisztázni, hogyan vehetne részt a munkacsoport kialakításában és egy 
hálózat felállításában ( A Tartományi Környezetvédelmi, Geológiai és Mezőgazdasági Hivatal 
egy kolleganője rendelkezik a megfelelő tapasztalatokkal) 

A jelenlévők már a következő projektrésztvevőket tudták azonosítani: 

a)Neckartenzlingen városa  megkísérli Baden Würtenberg tartomány támogatását elnyerni 
(infrastruktúrális és iparosítási kérdések) 
 b)Komló város Baranya megyével együttműködne ( ipar és mezőgazdaság fejlesztése a   
     szénbányászatra épülve) 
 c)Saxonia-Freiberg-rendelkezésre bocsájtja egy bányászati és kohászati üzem revitalizációja és   
      telephelyfejlesztése valamint a telephelymarketing során gyűjtött tapasztalatait valamint 
      tudományos támogatást nyújt a projekt részére 
 d) Neckartenzlingen görög testvérvárosa, akik ércbányászattal foglalkoznak (Krüger úr rákérdez) 
e) Miskolc város Borsod megyében  (Polics és Kalmár urak egyeztetnek) 
f) Spanyol régiók ( Carbunion Mercedes Martin és Várfő Kft Kalmár úr egyeztet) 
 
A partnerek sikeres egyeztetése után a  lehetséges további partnerekkel megfontolandó lenne egy , 
munkamegbeszélés megtartása, ahol az összes problémát meg lehetne beszélni. Ezenkívúl adott 
esetben megtárgyalhatnák az EU támogatási periódus legújabb híreit (amennyiben lennének 
újdonságok), ami végül egy esetleges pályázati kérelem benyújtásához vezethetne 
 
A látogatás során egyéb Neckartenzlingen és Komló testvérvárosi kérdések is szóba kerültek, mint 
közös gasztronómiai és kulturális találkozó mindkét városban a régi nemzetiségi hagyományok 
felelevenítésére 



 
lejegyezte:                                                                                          kiegészítette: 

 
Budapest 2013 április 30-án                                          Freiberg 2013 május 12 
 
Kalmár István                                                                          Erich, Fritz 
 
 



Beszámoló az alpolgármester (április 24 – május 30)  
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 

- A Komlóért Egyesület „Év ember díj” átadásén voltam jelen. 

- Részt vettem a Baranya-víz Kft. taggyűlésén.  

- Többször egyeztettem TDM ügyében.  

- Képviselői munkámból fakadóan többször voltam területbejáráson. 

- Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsának ülésén vettem részt. 

- Gazdasági társaságaink vezetőivel egyeztettünk aktuális kérdésekről. 

- A Kórusfesztivállal kapcsolatban többször egyeztettem az érintettekkel. 

- A Komlói Horgászegyesület küldöttgyűlésén vettem részt.  

- Kincses park előkészítéséről egyeztettem. 

- A neckartenzlingeni és leutkirchi cserediákokat fogadtam. 

- A Carboker Kft. felügyelőbizottsági ülésén vettem részt. 

- Sportkérdésekben egyeztettem az ágazat vezetőivel. 

- A Komlói Napok és a Komlóért Expo szervezőivel egyeztettem. 

- Távlovas és távhajtó futam szervezőivel tárgyaltam. A „Komlói éjszakák a 

bányászlámpák fényében” futamban állapodtunk meg. 

 
 
 
2013. május 27. 
 
 
 
 
 

Kupás Tamás Levente s.k. 
             alpolgármester 
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