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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 12/2013. (I.21.) számú határozat alapján a liciteljárás lefolytatásra került, a Sybac-Solar 
Hungary Kft. megvásárolta a 0308/6 hrsz-ú ingatlant. 
 
A 71/2013. (V.30.) számú határozat alapján a polgármester a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal, a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskolával, a Baranya Megyei 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégiummal, a Szilvási és a Kenderföld-Somági Általános Iskolákkal a 
közétkeztetési feladat ellátásáról szóló megállapodást aláírta. 
 
A 76/2013. (V.30.) számú határozat 1. pontja tekintetében: tekintettel arra, hogy a benyújtás 
feltétele a folyószámla hitelkeretre vonatkozó kérelem tekintetében a féléves számok ismerete 
volt a bank részéről, így csak augusztus eleji benyújtás és augusztus végi szerződéskötés lett 
volna lehetséges, melynek a szeptember végi visszafizetési határidőre tekintettel nem lett 
volna értelme, így a kérelem nem került benyújtásra. A 2. pont tekintetében: a bank kérésére a 
kötvényokirat módosítást követően októberben a felhalmozási célú hitelfelvétel(ek) 
egyeztetésével egyidejűleg van lehetőség a kérelem benyújtására. A 3. pont, valamint a 
127/2013. (VIII.29.) számú határozat tekintetében: előzetes információnk szerint a bank 
elzárkózik a pari passu feltétel törlésétől a kötvény-okirat módosítása során. Az OTP szóban 
kezdeményezte a hitelgarancia mértékének változatlanul hagyását. 
 
A 81/2013. (V.30.) számú határozat alapján Horváth Lászlóné, a Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem magasabb vezetőjének kinevezése megtörtént. 
 
A 82/2013. (V.30.) számú határozattal elfogadott, a Szociális földprogramok 
megvalósításának támogatására kiírt és benyújtott pályázattal kapcsolatban az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatott, hogy a SZOC-FP-13-A-0004 pályázati azonosítón 
nyilvántartásba vett "Komlói szociális földprogram III." című pályázati projektet 
a Támogató 2 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 
 
A 96/2013. (V.30.) számú határozat alapján a polgármester az előterjesztés 1. számú 
mellékleteként csatolt hozzájáruló nyilatkozatokat tette a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit 
Közhasznú Kft. által benyújtott TIOP-3.4.2-11/1-2012-0192 számú pályázathoz. 
 
A 97/2013. (V.30.) számú határozattal jóváhagyott megállapodások aláírása megtörtént, a 
gesztor önkormányzatok és a szolgáltató közötti szindikátusi szerződés jóváhagyása a 
Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása c. előterjesztés keretében kerül 
megtárgyalásra. 
 
A 99/2013. (VI.20.) számú határozat nyomán a KBSK-val kötött támogatási szerződés 
felmondása a határozat kézbesítésével joghatályossá vált. A Komlói Bányász Sportkör Kft. 



cégbírósági nyilvánatartásba vétele, valamint a KBSK sportpálya vagyonkezelői 
szerződésének földhivatali bejegyzése megtörtént. 
 
A 103/2013. (VI.27.) számú határozat alapján a polgármester a „Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött módosított együttműködési megállapodást aláírta. 
 
A 104/2013. (VI.27.) számú határozat alapján Judikné Linde Teréz, a Komló Városi Óvoda 
vezetőjének kinevezése megtörtént. 
 
A 105/2013. (VI.27.) számú határozat módosítása jelen képviselő-testületi ülés napirendjén 
szerepel. 
 
A 106/2013. (VI.27.) számú határozat alapján az önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói tankerülete közötti megállapodást a polgármester aláírta.  
 
A 107/2013. (VI.27.) számú határozat alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása aláírásra került. 
 
A 108/2013. (VI.27.) számú határozat alapján a a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, 
fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések aláírásra kerültek. 
 
A 109/2013. (VI.27.) számú határozathoz kapcsolódóan a kedvezményezett Forr-Line Kft. 
többszöri tájékoztatás ellenére nem írta alá támogatási szerződését, így a támogatás kiutalása 
sem történt meg. 
 
A 110/2013. (VI.27.) számú határozat hoz kapcsolódóan a kedvezményezett Rapid Bt. 
többszöri tájékoztatás ellenére nem írta alá támogatási szerződését, így a támogatás kiutalása 
sem történt meg. 
 
A 113/2013. (VI.27.) számú határozat alapján a KBSK sportpálya vagyonkezelői 
szerződésének földhivatali bejegyzése a Komlói Fűtőerőmű Zrt. javára megtörtént. 
 
A 114/2013. (VI.27.) számú határozat alapján a képviselő-testület által engedélyezett, az éves 
prémiumkeret 90%-ának megfelelő prémiumösszeg a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági 
elnöke részére kifizetésre került. 
 
A 115/2013. (VI.27.) számú határozat alapján a képviselő-testület távhő árakkal kapcsolatos 
állásfoglalásáról a jegyző a Magyar Energia Hivatalt tájékoztatta. 
 
A 117/2013. (VI.27.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Neckartenzlingenbe való 
hivatalos kiküldetéshez szükséges valutaállományról gondoskodott. 
 
A 118/2013. (VI.27.) számú határozat alapján – a polgármester Eragny-sur-Oise-be történő 
kiutazási időpontja változott – az időpontváltozással járó  módosított repülőjegy ára 
kifizetésre került, a címzetes főjegyző a szükséges előleg és valuta kiutalásáról gondoskodott. 
 
A 119/2013. (VI.27.) számú határozat alapján a polgármester a testület döntéséről a Baranya 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét tájékoztatta. 
 
A 120/2013. (VI.27.) számú határozat alapján a polgármester a lakáscélú támogatások 
odaítélése alapján megkötött szerződéseket aláírta, a földhivatali bejegyzések folyamatban 
vannak. 



 
A 123/2013. (VII.28.) számú határozat alapján az ÁROP-1.A.5-2013 számú, az 
önkormányzati szerverfejlesztést, hatékonyságnövelést elősegítő pályázat 2013. augusztus 2-
án befogadásra került, melyre augusztus 9-én hiánypótlási felhívás érkezett. Ennek augusztus 
27-én a kért dokumentumok csatolásával eleget tettünk. 
 
A 124/2013. (VII.28.) számú határozat alapján a társaság cégbírósági nyilvántartásba vétele 
megtörtént. A határozat kibocsátása óta a társaság taggyűlést nem tartott. 
 
A 125/2013. (VIII.29.) számú határozatot a kedvezményezett Solar Energy Systems Kft. 
átvette. A hitelezés ügyében tárgyalásokat folytat pénzintézetekkel. A telek jelzálogjoggal 
történő megterhelése ügyében nyilatkozatot tenni még nem kellett. 
 
A 128/2013. (VIII.29.) számú határozat alapján a jegyző a döntést a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor átvezeti, az intézményfinanszírozási előirányzat 
egyidejű felemelése mellett. 
 
 

 
II. 

 
A bizottságok 2013. június 20. óta végzett tevékenysége 

 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
Június 24. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet, 
valamint a gyermekvédelemről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztéseket követően a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek 
megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet függelékének módosítása, a 
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás 
módosítása, továbbá lakáscélú kérelmek elbírálása szerepelt napirendet. Ezt követően – zárt 
ülésen – szociális kölcsön, valamint szemétszállítási díjtámogatások megállapítása ügyében 
döntött a bizottság. 
Augusztus 7. A rendkívüli ülésen önkormányzati lakások bérbeadásáról döntött a bizottság. 
Augusztus 29. A képviselő-testületi ülést megelőzően az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása, Komló Város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja és a közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész átadása Komló 
Város Önkormányzat Városgondnoksága részére című előterjesztés szerepelt napirenden. Ezt 
követően zárt ülésen lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása és szociális kölcsön 
megállapítása kérdésében döntött a bizottság. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Június 24. A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Forr-Line Kft. munkahely-
teremtési támogatás iránti kérelme, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási 
Zrt. 2012. évi beszámolója, határozatok jóváhagyása, valamint vezetőik 2012-2013. évi 
prémiumfeladatai tárgyú előterjesztések tárgyalását követően a RAPID Bt. munkahely-
teremtési támogatás iránti kérelméről, a Mohács-Víz, valamint a Komló-Víz Kft. taggyűlési 
határozatainak jóváhagyása szerepelt a bizottság napirendjén. Ezt követően a Pécsi út 44. 
szám alatti sporttelep vagyonkezelésbe adása, a települési értéktár létrehozása és a közterület 



használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása kérdésében foglalt állást a bizottság, 
majd döntött az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásról. Az egyebek napirendi 
pont keretében a munkahely-teremtési támogatásokhoz tartozó előterjesztésekkel 
kapcsolatban fogalmazott meg igényeket a bizottság. 
Augusztus 8. A városi általános fejlesztési tartalék felhasználásáról döntött a bizottság. 
Augusztus 29. A Nemzeti Összetartozás jegyében állítandó emlékmű megalkotásáról szóló 
előterjesztés tárgyalását követően a Komlói VG. Zrt. belterületbe vonási kérelméről, majd a 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsággal együttes ülésen a Solar Energy Systems Kft. 
támogatási ügyéről, valamint a TIOP-3.2.3.A-13/1 „Lakhatási beruházások támogatása” című 
pályázat benyújtásáról foglalt állást a bizottság. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
Június 25. A bizottság a Komló Városi Óvoda magasabb vezetőjének megbízása, az óvodai 
álláshelyekkel kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó javaslat, a BM-EGYMI 
tanulóival szemben fennálló étkezési térítési díj követelés elengedéséről szóló megállapodás 
és a 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat tárgyú előterjesztéseket tárgyalta. 
Augusztus 29. Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról foglalt állást a bizottság. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Június 20. /Együttes ülés a Gazdasági, településfejlesztési bizottsággal/ A KBSK-val kötött 
támogatási szerződés, a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítása és az 
adósságátvállalásról szóló előterjesztések tárgyalása után döntött a bizottság a Bajcsy Zs. utca 
574 hrsz-ú csapadékvíz-elvezető árok károsodott műtárgyának helyreállítására vonatkozó 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a „Komló város közvilágításának energiatakarékos 
átalakítása, korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás értékeléséről, valamint a „Komló 
város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
pályázathoz közbeszerzési szakértő kiválasztásáról. Ezt követően került sor a TÁMOP-3.2-
12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek továbbképzése” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére, majd a TDM pályázathoz 
szükséges fedezet felajánlás kérdésében foglalt állást a bizottság. 
Június 25. A bizottság ülésén a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési díj 
követelés elengedéséről szóló megállapodás, az óvodai álláshelyekkel kapcsolatos döntés 
meghozatalára vonatkozó javaslat, a gyermekvédelemről szóló rendelet módosítása, majd a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása 
szerepelt napirenden. Tárgyalt a bizottság a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói 
Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi beszámolójáról, határozatainak jóváhagyásáról, valamint 
vezetőik 2012-2013. évi prémiumfeladatairól. Ezt követően a Pécsi út 44. sz. alatti sporttelep 
ingatlanainak vagyonkezelésbe adása, a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása, a RAPID Bt., valamint a 
Forr-Line Kft. munkahely-teremtési támogatás iránti kérelme ügyét tárgyalta a bizottság. 
Állást foglaltak az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, majd a közterület 
használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a települési értéktár létrehozása és a 
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás 
módosítása kérdésében. Elfogadásra javasolta a bizottság a képviselő-testületnek a Mohács-
Víz és a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásáról, a 2013. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatról szóló előterjesztéseket, majd tudomásul vették az intézményi 
kötelezettségek értékéről szóló beszámolót. A bizottság elé került az Eragny-sur-Oise-i 
kiküldetés módosítása és a Neckartenzlingeni falunapokon való részvételről szóló 
előterjesztés is. Döntés született a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 „Környezettudatosság 



népszerűsítése Komló város lakosai körében” című projekthez tartozó beszerzésekről és a 
„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése megnevezésű pályázat közbeszerzési feladatainak teljes körű ellátása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás értékeléséről. 
Június 27. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a víziközmű vagyon értékelését vizsgáló eseti 
bizottság munkájáról készült jelentés tárgyú előterjesztést. Nyilvános ülésen döntöttek a 
KEOP-1.2.0 pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátásáról, ugyanezen pályázat 
műszaki ellenőri feladatainak ellátásról, a KEOP-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében a 
KÖOK Szakiskola, a KBSK futófolyosó, és a KBSK tornaterem épületenergetikai 
korszerűsítése ajánlattételi felhívásairól, ezt követően a Bajcsy-Zs. utcai csapadékvíz-elvezető 
árok helyreállítása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről. Állást foglalt a bizottság az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításával 
kapcsolatos előterjesztéshez tartozó kiegészítésről, valamint a távhő árakról szóló 
állásfoglalásról. 
Végezetül a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzés ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 
döntött a bizottság. 
Július 18. A Komlói Bányász Sportkör Kft. társasági szerződésének módosítása és taggyűlési 
határozatainak jóváhagyása tárgyú előterjesztés tárgyalása után a KEOP-6.2.0/B/09-11 
„Környezettudatos könyvtár a fenntarthatóbb fejlődésért Komlón, majd az ÁROP-1.A.5-2013. 
„Önkormányzati szervezetfejlesztést, hatékonyságot elősegítő pályázat benyújtása című 
előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Ezt követően döntöttek a Mobil távközlési szolgáltatási 
szerződés módosítása, majd a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és magánélet 
összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón” projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési feladatellátás beszerzési ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról. Végezetül a 
KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 „Környezettudatosság népszerűsítése Komló város lakosai 
körében” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről született döntés. 
Augusztus 8. Újabb rendkívüli ülésen a „Szilvási Általános Iskola felújítása” tárgyú 
beszerzési eljárás értékeléséről, valamint a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és 
magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón” megnevezésű 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás 
beszerzési eljárás értékeléséről döntött a bizottság. 
Augusztus 29. A közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész átadása Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága részére tárgyú előterjesztés tárgyalását követően az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása, 
majd az állami adósság-átvállaláshoz kapcsolódó kötvény-okirat módosítása szerepelt 
napirenden, majd döntött a bizottság a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város 
kulturális szakembereinek továbbképzése” tárgyban kiírt tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárás eredményéről. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
A 2013. július 31-én tartott ülésén a III. Sikondai Nap megszervezése, valamint a 
felhasználható pénzkeret felosztása szerepelt napirenden. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2013. június 10. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
A részönkormányzat 2013. szeptember 12-i ülésén a „Klub Presszó épület kezelésének 
visszaadása az önkormányzat részére” című előterjesztés szerepelt. – A részönkormányzat 



döntését követően a részletek pontos ismeretében a következő rendes képviselő-testületi 
ülésre előterjesztés készül a témában. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
A részönkormányzat 2013. július 16-án megtartott ülésén személyi kérdésekről tárgyaltak, 
majd beszámoló hangzott el a részönkormányzat munkájáról. Ezt követően döntés született a 
sikondai részönkormányzat által szervezett Sikondai Nap támogatásáról, majd a körtvélyesi 
városrészben megszervezendő hasonló rendezvényről egyeztettek. Tájékoztató hangzott el a 
Start munkaprogramról, majd a zöldterületek kaszálása, virágosítás, a Cserma utcai pad 
áthelyezése, a Cserma utca felújítása, illetve a közlekedési táblák pótlása szerepelt 
napirenden. Felmerült az „Egy mozdulat a tisztább Körtvélyesért” mozgalom 
kezdeményezésének igénye, majd a közműdíjakkal kapcsolatos beadványról szólt tájékoztató. 
Az egyebek napirendi pont keretében közösségi helyiség igénye került szóba. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2013. május 22. óta nem ülésezett. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2013. május 23. óta nem ülésezett. 
 

III. 
 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
Június 24.  

− egy fő részére 60.000.- forint szociális kölcsön megállapításáról 24 havi részletfizetés 
engedélyezésével; 

− nyolc fő részére szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról (három fő kérelmét 
jövedelemtúllépés miatt elutasította). 

Augusztus 7. 
− a Komló, Hóvirág u. 1. I/10. szám alatti 2 szoba komfortos, 
− a Komló, Kazinczy F. u. 12. II/4. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Kazinczy F. u. 6. II/5. szám alatti 2 szoba komfortos, 
− a Komló, Fürst Sándor u. 4. AS/1. szám alatti 2 szoba komfortos, 
− a Komló, Vörösmarty u. 27. I/1. szám alatti 2 szoba komfortos, 
− a Komló, Körtvélyes u. 9. AS/1. szám alatti 2,5 szoba összkomfortos, 
− a Komló, Hegyhát u. 10. IX/25. szám alatti 2,5 szoba összkomfortos, 
− a Komló, Nagyszántó u. 1. IV/10. szám alatti 3 szoba összkomfortos, valamint  
− a Komló, Anna akna 6. FSZ/6. szám alatti 2 szoba komfortos lakás kiutalásáról. 

Augusztus 29. 
− a Komló, Zrínyi M. u. 8. FSZ/3. szám alatti lakásra szóló bérleti jogviszony 1 évvel 

történő meghosszabbításáról, 
− egy fő részére 55.000.- forint szociális kölcsön megállapításáról, 11 havi részletfizetés 

engedélyezésével. 
 
 
 



A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében: 
Június 24. 

− Az Európai Mobilitási Héthez és az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról 
döntött a bizottság, ennek keretében felkérte a Városgondnokság vezetőjét, hogy 2013. 
szeptember 22. napján reggel 5 órától 17 óráig az Eszperantó térnek a posta épületétől 
a fűtőerőmű bejáratáig terjedő szakasza autóforgalom elől való lezárásáról 
gondoskodjon. Felkérte a hatósági és adóirodát, hogy keresse meg a civil 
szervezeteket, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a lezárt részen rendezvények 
megtartására kerüljön sor. Fektessenek hangsúlyt arra, hogy a város lakói megismerjék 
a Mobilitási Hét eszméjét és annak fontosságát. 

 
Augusztus 8. 

− A város 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2013. (III.8) 
önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében megtárgyalta a 
rendelet 8. sz. mellékletben szereplő városi általános fejlesztési tartalék 
felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
1.) A bizottság a Szilvási Általános Iskola felújításához 2.234.743 Ft-ot, a piac 
főépülete állagvédelmi, homlokzat-felújítási munkáihoz 1.575.750. Ft-ot biztosít a 
városi általános fejlesztési tartalék terhére.  
A polgármester által a fejlesztési tartalék terhére tett 1.000.000. Ft alatti 
kötelezettségvállalásokról tájékozódott és azokat az alábbiak szerint tudomásul veszi:  

- Felsőszilvási Általános Iskola ivóvíz vezeték kiváltása   268.538 Ft 
- Nagy László Szakiskola (Ságvári u. 1.) villamos almérő kialakítása    230.000 Ft 
- Belvárosi Óvoda udvari térburkolat felújítása    600.000 Ft 
- Mecsekjánosi Óvoda vizesblokkjának felújítása   
 120.000 Ft 
- Szilvási Óvoda árnyékolástechnikai munkái és szúnyoghálók felszerelése 
 210.000 Ft 
- Komlói Napok rendezvényhez szükséges közterületi áramvételezés helyének 
kialakítása         
 400.000 Ft 

2.) A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési 
rendelet következő módosításakor gondoskodjon. 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  
Június 20. 

− Komló, Bajcsy-Zs. utca 574 hrsz-ú csapadékvíz elvezető árok károsodott műtárgyának 
helyreállítására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth u. 13.) 
2. BARANYAI SBAU Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 6.) 
3. PÉTER’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 

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

− a „Komló város közvilágításának energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján a GREP Green Public Lighting Zrt-t (8244 Dörgicse, Kt.: 031/59 hrsz) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. 



A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről, 
illetve az „Összegzés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentum ajánlattevőknek 
történő megküldéséről intézkedjen. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a feltételes 
vállalkozási szerződést nettó 142.320.000 Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 

− a „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése” megnevezésű pályázat közbeszerzési feladatainak teljes körű ellátására 
vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési 
tanácsadókat kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. PRV Fejlesztési-, Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás-szervező Kft.  
 (7621 Pécs, Jókai u. 30.) 
2. Mihalovics Gábor közbeszerzési tanácsadó (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
3. Köz Plusz Kft. (7121 Szálka, Napfény u. 18.) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti közbeszerzési 
tanácsadók részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

− a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 pályázat keretén belül képzési programok 
lebonyolítása „Komló város kulturális szakembereinek továbbképzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és utólagosan jóváhagyta a 
polgármester által kihirdetett, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló 
nyertes ajánlattevőt az alábbiak szerint: 
Nyertes ajánlattevő neve: Nyelvtanoda Kft. 
    8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 18. 

 
Június 25. 

− a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 „Környezettudatosság népszerűsítése Komló város 
lakosai körében” projekthez kapcsolódó közbeszerzés és beszerzés ajánlattételi 
felhívásait jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
1. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény szervezés és lebonyolítása 
közbeszerzési  eljárás tekintetében 

a./ FISHING ON ORFŰ Kft. (7834 Baksa, Rákóczi u. 27.) 
b./ SKC-Consultung Kft. (1031 Budapest, Monostori u. 10.) 
c./ WRC Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1086 Budapest, Csobánc 
u. 6. 2. em.  18.) 

 
2. A hatásosság mérése szolgáltatás biztosítása esetében 

a./ Krolify Kft. (1031 Budapest, Silvanus sétány 23. fszt. 1.) 
b./ Office Center Servide Kft. (1165 Budapest, Fátra u. 3.) 
c./ WRC Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1086 Budapest, Csobánc 
u. 6. 2. em.  18.) 

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

− a „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése” megnevezésű pályázat közbeszerzési feladatainak teljes körű ellátása 
tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Mihalovics Gábor 
egyéni vállalkozót (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 



A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 7.600.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 
 
 

Június 27. 
− a KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázati konstrukcióban benyújtott „Komló város 

ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” 
tárgyú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki, illetőleg műszaki ellenőri 
szolgáltatások ellátása tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész szerinti hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja) 
ajánlattételi felhívását jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi projektmenedzsment 
feladatok ellátásával foglalkozó cégeket kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre: 

1. Komplex Consult Kft. (7400 Kaposvár, Füredi utca 7. A. lház. 2. em. 4.) 
2. Euroraptor Pályázati Tanácsadó Iroda Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai 

utca 37/a.) 
3. Agroverde Kft. és MSB Zrt. Konzorcium (Konzorcium vezető: Agroverde 

Kft.)  
(7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.) 

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

− a KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázati konstrukcióban benyújtott „Komló város 
ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” 
tárgyú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki, illetőleg műszaki ellenőri 
szolgáltatások ellátása tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész szerinti hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja) 
ajánlattételi felhívását jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi műszaki 
ellenőrzéssel foglalkozó cégeket kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre: 

1. Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda köz 8.) 
2. SEBIBER Építőipari és Kereskedelmi Bt. (7122 Kakasd, Kossuth L. u. 10.) 
3. GEO STAT Mérnöki Szolgáltató és Fővállalkozó Kft. (7634 Pécs, Ürögi 

fasor 28.) 
A bizottság utasított a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  
 

− a KEOP-5.5.0/A/12 pályázati konstrukció keretében „a Kökönyösi Oktatási Központ 
Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
épületének energetikai fejlesztése” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) 
pontja) ajánlattételi felhívását jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket 
kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. BENKALA Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
2. GERLE Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
3. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 



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

− a KEOP-5.5.0/B/12 pályázati konstrukció keretében „a Komlói Bányász Sport Klub 
futófolyosó épületének energetikai fejlesztése” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) pontja) ajánlattételi felhívását jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket 
kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. BENKALA Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
2. GERLE Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
3. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

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

− a KEOP-5.5.0/B/12 pályázati konstrukció keretében „a Komlói Bányász Sport Klub 
tornaterem épületének energetikai fejlesztése” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) pontja) ajánlattételi felhívását jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket 
kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. BENKALA Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
2. GERLE Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
3. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

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

− a Komló, Bajcsy Zs. utca 574 hrsz-ú csapadékvíz elvezető árok károsodott 
műtárgyának a helyreállítása tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, 
és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
megajánló FORMATÍV ÚT Kft-t (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 1.200.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

− a TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0025 azonosító számú „Komló város kulturális 
szakembereinek továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzés ajánlattételi 
felhívását jóváhagyta.  
A Bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi szolgáltatókat kérje fel 
ajánlattételre: 
1.) Kodolányi János Főiskola (8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1) 
2.) Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (7624 Pécs Ifjúság u. 6.) 
3.) Szent István Egyetem (2500 Gödöllő Páter Károly u. 1.) 
4.) EUDUTUS Főiskola (2800 Tatabánya, Stúdium tér) 
5.) Színház- és Filmművészeti Egyetem (1088 Budapest, Vas u. 2/C.) 
6.) Eötvös József Főiskola (6500 Baja, Szegedi út 2.) 
7.) Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft (1073 Budapest, Erzsébet 

krt. 2.) 
8.) Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (1011 Budapest, 

Corvin tér 8.) 



9.) Békéscsabai Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.) 
10.) Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (7400 Kaposvár, Fő u. 10.) 
11.) Csorba Győző Könyvtár (7622 Pécs, Universitas u. 2/a.) 
12.) Profissimus Tanácsadó Iroda Kft (7761 Kozármisleny Mikszáth Kálmán u. 31.) 
13.) Inno-Motive Nonprofit Kft., (6726 Szeged, Fürj utca 92/b.) 
14.) ALUNO Oktatási Központ Kft (7626 Pécs Király utca 66.) 
15.) Győri Megyei Könyvtár (9023 Győr, Hermann O. u.22.) 
A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti szolgáltatók 
részére történő megküldéséről intézkedjen.  
 

Július 18. 
− a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint a Magyar Telekom 

Távközlési Nyrt. között 2011. március 16-án megkötött „Mobil távközlési 
szolgáltatási szerződés” módosítását – a szolgáltató 2013. március 18-án kelt kérelmét 
és az abban foglalt indoklást figyelembe véve –jóváhagyta. A szerződés módosítása 
2013. szeptember 1-én lépett hatályba. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a szerződés módosításával kapcsolatos hirdetmény közzétételéről 
intézkedjen. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a szerződésmódosítás 
aláírására.  
 

− a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 azonosítószámú „Munka és magánélet 
összehangolását segítő helyi, innovatív kezdeményezések Komlón” projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési feladat ellátás beszerzési ajánlattételi felhívását jóváhagyta.  
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1.) PRV Dunántúl Kft.    7621 Pécs, Jókai u. 30.  
 prvdunantukkft@gmail.com 
2.) Mihálovics Gábor      7636 Pécs, Neumann J. u. 20. 
 mihalovics.g@gmail.com 
3.) VIANEX Kft.    7627 Pécs, Diós dűlő 5/2.   
vianexkft@citromail.hu 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók 
részére történő megküldéséről intézkedjen.  
 

− a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 „Környezettudatosság népszerűsítése Komló Város 
lakosai körében” projekthez kapcsolódó Környezettudatosság népszerűsítése Komló 
Város lakosai körében tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményét, a Bírálóbizottság javaslata alapján, az alábbiak szerint állapította meg.  

1. A FISHING ON ORFŰ Kft. (7834 Baksa, Rákóczi u. 27.) ajánlata érvénytelen, 
2. Az SKC-Consulting Kft. (1031 Budapest, Monostori u. 10.) ajánlata érvényes, 
3. A WRC Invest Kft. (1086 Budapest, Csobánc utca 6. 2. em. 18.) ajánlata 

érvénytelen, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. 

részre az SKC-Consulting Kft. (1031 Budapest, Monostori u. 10.) tette, 
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az 2. 

részre a SKC-Consulting Kft. (1031 Budapest, Monostori u. 10.) tette, 
6. Az eljárás mindkét rész tekintetében eredményes volt, 
7. Az eljárás nyertese az 1. rész tekintetében az SKC-Consulting Kft. (1031 

Budapest, Monostori u. 10.), 

mailto:prvdunantukkft@gmail.com
mailto:mihalovics.g@gmail.com
mailto:vianexkft@citromail.hu


8. Az eljárás nyertese a 2. rész tekintetében az SKC-Consulting Kft. (1031 Budapest, 
Monostori u. 10.), 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 
A Bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 
 

− a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 „Környezettudatosság népszerűsítése Komló Város 
lakosai körében” projekthez kapcsolódó a rendezvény hatásosságának mérése tárgyú 
egyszerű beszerzési eljárás eredményét, az alábbiak szerint állapítja meg.  

1. A Krolify Kft. (1031 Budapest, Silvanus sétány 23. fszt. 1.) ajánlata érvényes, 
2. Az Office Center Service Kft. (1165 Budapest, Fátra u. 3.) ajánlata érvényes, 
3. A WRC Invest Kft. (1086 Budapest, Csobánc utca 6. 2. em. 18.) ajánlata 

érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

WRC Invest Kft. (1086 Budapest, Csobánc utca 6. 2. em. 18.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a WRC Invest Kft. (1086 Budapest, Csobánc utca 6. 2. em. 

18.), 
A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 

Augusztus 8. 
− a „Szilvási Általános Iskola felújítása” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánította és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Németh Zoltán 
építőipari vállalkozót (7300 Komló, Eötvös u. 10.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Németh Zoltán építőipari 
vállalkozóval a megbízási szerződést nettó 1.759.640 Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 

− a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi, 
innovatív kezdeményezések Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás 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. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Mihalovics Gábor hivatalos 
közbeszerzési tanácsadóval a megbízási szerződést nettó 1.150.000,-Ft + ÁFA 
összeggel kösse meg. 
 

Augusztus 29. 
− a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 

továbbképzése” tárgyban kiírt tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás eredményét a 
bíráló bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint állapította meg: 
1. Az 1-8 részek tekintetében nem volt eredményes az eljárás, a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés  a) pontja alapján, mert nem nyújtottak be ajánlatot. 
2. A 9. rész tekintetében eredményes volt az eljárás, az eljárás nyertese az ALUNO 

Oktatási Központ Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (7626 Pécs, Király u. 66. I. em. 
101.) 



A bizottság felhatalmazta a polgármestert a 9. rész tekintetében az 1.190.000 Ft 
összegű szerződés aláírására. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az eredménytelen részek tekintetében a 
beszerzések lefolytatásáról intézkedjen. 
 

 
IV. 

Egyebek 
 

I. Beszámoló peres ügyekről 
1. V.A. komlói lakos felperes keresettel fordult a bírósághoz, amelyben annak 

megállapítását kéri, hogy elbirtoklással megszerezte egyebek mellett 
önkormányzatunk tulajdonában álló komlói 0307/6 hrsz-ú meddőhányót. A perben 
másodrendű alperesként szerepel az önkormányzat, elsőrendű alperes a Magyar Állam 
más, az ügyben érintett telkek miatt. Alperesi ellenkérelmünkben vitatjuk az 
elbirtoklás tényét és kérjük a kereset elutasítását és felperes perköltségekben történő 
marasztalását.  Az első tárgyalás szeptember 19-én  lesz, ezért a beszámoló írásakor az 
ügyben egyéb adat nem áll rendelkezésre. 

2. A Pannon Volán Zrt-vel folyó perben a Pécsi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 
részben megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletének rendelkező részét pertechnikai 
szempontból  pernyertességet eredményezve. A másodfokú bíróság döntése 
értelmében a közszolgáltatási szerződés nem szűnt meg a felek közös megegyezésével, 
így e körben a pernyertesség teljesnek tekinthető. A bíróság jogerős döntésének 
indokolása szerint a Pannon Volán Zrt. 2011. júniusi szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére irányuló nyilatkozata a közszolgáltatási  feladatellátás alóli 
felmentés iránti kérelemnek tekinthető, ami nem eredményezte a szerződés 
megszűnését. A hatályos jogszabályok értelmében, ha a szolgáltató a számára 
veszteséges feladatot a továbbiakban nem szándékozik végezni, valós veszteségeinek 
bemutatásával az ellátásért felelőstől kérheti a közszolgáltatás alóli felmentését. A 
bíróság a 227/2011. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakat úgy 
értékelte, hogy a közszolgáltatási kötelezettség fenntartására irányuló és a szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését el nem ismerő nyilatkozatával 
tulajdonképpen a szolgáltatás fenntartását kívánta és a szolgáltató feladatvégzés alóli 
felmentését megtagadta. A hatályos jogszabályok szerint erre a képviselő-testületnek 
lehetősége volt, de csak akkor, ha a közszolgáltatás fenntartása miatt a szolgáltatónál 
keletkezett – bevétellel nem fedezett – veszteségét megtéríti.  
 Összességében tehát önkormányzatunkra nézve kedvező bírósági döntés született. A 
Pannon Volán Zrt. továbbra is köteles a szerződésben foglalt határidő végéig 
tömegközlekedési közszolgáltatást nyújtani úgy, hogy bevételeivel nem fedezett 
veszteségeinek megfizetését kérheti 2011. december 15. napjától kezdődően. 
Önkormányzatunk fizetési kötelezettségének mértékét   egyrészről a Pannon Volán 
Zrt-nél a megrendelésünkre végzett belső ellenőrzést és a társaság vezetőségével 
folytatott egyeztetést követően  – elsősorban tárgyalásos  úton – szükséges 
megállapítani. Amennyiben az egyeztetések nem vezetnek eredményre, a Pannon 
Volán Zrt. a fizetendő veszteségfinanszírozás összegének megállapítása iránt 
bírósághoz fordulhat.  

3. Az önkormányzat Városgondnokságát érintő peres ügyek állásáról szóló beszámoló az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 

 



II. Beszámoló a közfoglalkoztatásról 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége, 
valamint Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága közfoglalkoztatásról szóló 
beszámolója az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. 

 
III. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 

Az előterjesztés 4. számú melléklete a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi 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: 

− az önkormányzat peres ügyeinek állásáról szóló beszámolót, 
− a közfoglalkoztatásról szóló beszámolót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
Határidő: 2013. október 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

 

 

Komló, 2013. szeptember 16. 
  
 
         Polics József 
         Polgármester 



1. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal  
Komlói Járási Hivatal  

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
 

 
                                             
     B E S Z Á M O L Ó 
 
 
Tárgya:  
A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által 
Komló városának adott közfoglalkoztatási támogatásokról. 
 
Érintett időszak: 2013-ban kötött hatósági szerződések alapján változó időtartamban 
 

Start közfoglalkoztatás 
 
 
Belvízelvezetési projekt  
 
Időtartama:    2013. 03.01-2013.12.31.    
             
Szerződött létszám:   110 fő 
Bér+járulék támogatás:    97.734.660,- 
Közvetlen költség :   25.752.568,-  
Összesen:    123.487.228,- 
 
 
Földutak karbantartása, felújítása projekt 
  
Időtartama:    2013.03.01-2014.02.28.  
Szerződött létszám:   100 fő 
Bér+járulék támogatás:   105.811.620,- 
Közvetlen költség:     15.865.311,- 
Összesen:                             121.667.931,- 
 
                                                  
Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt 
 
Időtartama:    2013.03.01-2014.02.28.  
Szerződött létszám:   65fő 
Bér+járulék támogatás:   68.554.728,- 
Közvetlen költség:   9.133.082,- 
Összesen:    77.687.810,- 
 
Belterületi közutak járdák felújítása karbantartása 
 
Időtartama:    2013.03.01-2013.12.31.  
Szerződött létszám:   80fő 
Bér+járulék támogatás:   71.301.510,- 
Közvetlen költség:   22.720.141,- 
Összesen:    94.021.651,- 
 
 



 
Megújuló energiaterm. és felhasználás projekt 
 
Időtartama:    2013.03.01-2014.02.28.  
Szerződött létszám:   80 fő 
Bér+járulék támogatás:   81.810.126,- 
Közvetlen költség:   26.223.718,- 
Összesen:    108.033.844,- 
 
 
Önkormányzati erdők telepítése, művelése projekt 
 
Időtartama:    2013.03.01-2014.02.28.  
Szerződött létszám:   50 fő 
Bér+járulék támogatás:   51.626.397,- 
Közvetlen költség:   9.903.708,- 
Összesen:    61.530.105,- 
 
 
Ebtelep építése projekt 
 
Időtartama:    2013.03.01-2013.12.31.  
Szerződött létszám:   75 fő 
Bér+járulék támogatás:   66.424.652,- 
Közvetlen költség:   19.135.695,- 
Összesen:    85.560.347,- 
 
 
Gombatermesztési projekt 
 
Időtartama:    2013.03.01-2014.02.28.  
Szerződött létszám:   5 fő 
Bér+járulék támogatás:   5.244.408,- 
Közvetlen költség:   1.903.980,- 
Összesen:    7.148.388,- 
 
 
Önkormányzati lakások felújítása projekt 
 
Időtartama:    2013.03.01-2014.02.28.  
Szerződött létszám:   70 fő 
Bér+járulék támogatás:   77.409.576,- 
Közvetlen költség:   12.354.231,- 
Összesen:    89.763.807,- 
 
Magyarázat: A START közfoglalkoztatásban a közvetlen költségek között a projekt 
megvalósításához szükséges gépek, eszközök, szerszámok (kis és nagyértékű), továbbá 
anyagköltség, üzemanyagköltség, karbantartási, szakértői díj, fuvarköltség, munkaruházat 
értendő! 
 
A Start közfoglalkoztatásban a foglalkoztatás 8 órában történik.   
 
A Start közfoglalkoztatásban az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a megvalósítás, az 
elszámolás, a munkaerő kiválasztás, mindennemű adminisztráció a Komlói Városgondnokság feladata. 
 
Elszámolásaikat határidőre, a beruházások ütemszerű megvalósítása mellett megküldik. 



 
 
 
Hoszabbtávú „ hagyományos” közfoglalkoztatás  
 
E foglalkoztatási formában a támogatási paramétereink az alábbiak : 
Támogatható a munkavállaló bére, a hozzátartozó szociális hozzájárulási adó, változóan 2-4 
hónap időtartamban 70-100% -ig terjedően. A foglalkoztatás 6 órában történik. 
 
Városunknak és intézményeinek, továbbá a helyi Szent Kinga Caritas részére ebben az évben 
a hatósági szerződésekkel lekötött forrás  összesen  274 főre  41.004.977,-Ft 
 
 
Szociális Földmunka program 
 
E programban kirendeltségük kizárólag a foglalkoztatást támogatta 2013.12.14-2013.06.30-ig 
12 főre 5.129.347,- 
 
 
Komló,2013-07-30 
 
      Tisztelettel:      Götzerné Páva Mária 
                      kirendeltségvezető 
 
 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁG 
7300 Komló, Tompa M. u. 12. sz. Tel.: 72/483-030, fax 72/483-023    

 
 
 
 
 
 
 
 

B E S Z Á M O L Ó 
 

Startmunka-program 
2013. június 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogyay László 
intézményvezető 

 
 
 
 
 
 



2012. évben a Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága ismételten pályázott a 
Startmunka programra.  
A következő feladatok elvégzésére nyújtottunk be tervezetett a 2013-as évre: 
 

1. Belterületi közutak karbantartása- lépcsők, járdák felújítása projekt 
2. Belvíz-elvezetési projekt - Csapadékelvezető árkok kezelése 
3. Mezőgazdasági földutak rendbetétele 
4. Téli és egyéb értékteremtő projekt – Önkormányzati tulajdonban lévő erdők kezelése 
5. Téli és egyéb értékteremtő- Megújuló energiaforrás termesztése 
6. Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása 
7. Téli és egyéb értékteremtő projekt- Gombatermesztés 
8. Téli és egyéb értékteremtő projekt- Hatósági ebrendészeti telep építése 
9. Téli és egyéb értékteremtő projekt- Önkormányzati lakások 

 
A tavalyi évben a Startmunka –programban dolgozottak nagy része jelezte szándékát, hogy 
idén is részt szeretne venni a pályázatban. 
Idén is a tavalyi évhez hasonlóan munkavállalóinkat a Munkaügyi Kirendeltség közvetítette 
ki. Problémát jelentett a szakmunkás állások betöltése, azért is, mert az OKJ-s 
bizonyítvánnyal rendelkezők szakképesítése nem elfogadott a Start- programban. 
Hátrány az is, hogy a munkavállalóink zöme nő, a programjainkban viszont inkább férfiakra 
lenne szükség. Ez is mutatja, hogy városunkban a nők munkahelyzetét csak a Start oldja meg. 
 
A program alatt leszámoló dolgozók miatt kialakult létszámhiányt igyekeztünk – 
lehetőségeinkhez mérten- minél előbb pótolni, de a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat 
miatt néhány nap kieséssel tudtak munkába állni a munkavállalók. 
 
Számos hátráltató tényező nehezítette munkánkat, mint például, hogy márciusban nem 
megfelelő időjárási viszonyok voltak (intenzív havazás). Több visszatérő projektünk van, 
melyekre kevesebb támogatást kaptunk az elmúlt évhez képest, ezért már most megjelentek 
olyan problémák, miszerint fuvarjaink költségét nagymértékben kimerítettük. A kötelező 
védőoltásokat sem tudtuk beadni az országos készlethiány miatt. 
 
A fentiekkel ellentétben nagy könnyebbséget okoz, hogy munkavállalóink nem hetente 
kapnak bért, hanem havonta. A tavalyi évben számos konfliktushelyzet adódott a heti 
bérfizetésből. 
 
Intézményünk évek óta foglalkozik közmunkaprogramok lebonyolításával. Az évek alatt 
sikerült tapasztalatot szerezni és jó munkakapcsolatot kialakítani a Munkaügyi Kirendeltség 
dolgozóival. Így nem okozott különösebb problémát az elszámolások leadása és egyeztetése. 
 
 
Kihívást jelentett a közvetlen költségek tervezése és annak megvalósítása. A tavalyi évben 
némi tapasztalatot szereztünk, de az újonnan belépő projektek esetében, mint például az 



ebrendészeti telep építése, illetve az önkormányzati lakások felújítása során folyamatos 
problémákba ütköztünk. Az időközben bekövetkező árváltozások, illetve a be nem tervezett 
tételek hiánya elkerülhetetlenné teszi az átcsoportosítást. 
 
A projektekhez szervesen kapcsolódnak a következő feladatok: 
 

• munkafolyamatok tervezése, 
• közfoglalkoztatottak irányítása, 
• elvégzett feladatok dokumentálása, 
• munkás- és szerszámszállítás,  
• a projektek kiszolgálása fuvarral, 
• beszerzések koordinálása és lebonyolítása, 
• beszerzések nyilvántartásba vétele, azok kezelése, 
• havi jelentések elkészítése, 
• elszámolás bérrel és költségekkel,  
• munkaügyi feladatok, 
• havi utalás, stb. 

 
A projektek elengedhetetlen részét képezték a projektvezetői, munkafolyamat-vezetői, 
valamint adminisztrátori feladatok ellátása. A 635 fő „kiszolgálása” (védőital, megfelelő 
szerszámok, munkába szállítás stb.) nagy terhet ró az Intézmény dolgozóira. 
Szinte nincs olyan közalkalmazott, aki nem dolgozik azon, hogy a projekt zökkenőmentesen 
működjön. 
 
2013. I. félévben a startmunka-programban részt vevő dolgozók havi átlaglétszáma: 
 

Projekt Dolgozók 
száma 

Betegszabadság,táppénz 
miatt távolmaradók 

száma 

Egyéb okok 
miatt nem 

teljes 
hónapot 
dolgozók 

száma 
Gombatermesztés 5 - - 

Megújuló energiaforrás 
termesztése 83 6 1 

Hatósági ebrendészeti telep 76 76 6 

Önkormányzati lakások 
felújítása 70 - - 

Lépcsők, járda 81 12 11 

 
 
 
 



Projekt Dolgozók 
száma 

Betegszabadság, 
táppénz miatt 
távolmaradók 

száma 

Egyéb okok 
miatt nem 

teljes 
hónapot 
dolgozók 

száma 
Csapadékelvezető árkok 

kezelése 113 14 9 

Mezőgazdasági földutak 
rendbetétele 102 12 6 

Önkormányzati tulajdonban 
lévő erdők kezelése 52 5 4 

Illegális hulladék-lerakó 
helyek felszámolása 67 12 3 

Összesen: 649 137 40 

 
A projektek közvetlen költség terv és tényszámai az I. félévben az alábbiak szerint 
alakultak: 

 
 Tervezett Elszámolt Maradék 

Működési 45.610.129 23.427.935 22.182.194 
Beruházási 97.382.306 37.120.150 60.262.156 
Összesen: 142.992.435 60.548.085 82.444.350 

 
A projektek kezdetén a közvetlen költségek 70%-át intézményünk előlegként megkapta.  
Miután az előleget maradéktalanul felhasználtuk, a fennmaradó összeget elszámolás után 
utófinanszírozásban kapja meg intézményünk. 
 
A projektek kapcsán lehetőség nyílt 26. 662 ezer Ft értékben nagyértékű tárgyi eszköz 
beszerzésére. A tavalyi évhez hasonlóan idén is vásárolhatunk a Startban teherautót. 
Beszerzésre került többek közt két fűkasza, három motorfűrész, padkahenger, bontókalapács, 
ágaprító, két betonkeverő, lapvibrátor, aggregátor. 
 
1., Belterületi közutak karbantartása- lépcsők, járdák felújítása 
 
A program 2013. március 01 - december 31. közötti időszakban valósul meg.  
A munkavállalók létszáma 80 fő. A fent említett időszakban számos feladatot tűztünk ki célul: 
 

• meglévő burkolt járdák bontása, javítása burkolólapokkal 552m² 
• új járda kialakítása 
• meglévő lépcsők bontása, javítása 527m²-es területen 
• Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, lépcsők tisztítása és környezetének 

rendbetétele 
 



Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, lépcsők felújítása és karbantartása a város 
feladata. A tervezet szerint szeretnénk a járdák, lépcsők állapotának javítását és 
karbantartását elvégezni. A szükséges anyagokat a belvízelvezetési projektben állítjuk elő. 
 
A projektben szükséges munkafolyamatok: 
 

• meglévő járda bontása 
• ágyazat készítés, tömörítés 
• zúzott kő terítése 
• döngölés 
• térkő-illetve járdalap lerakás 
• fugázás 
• szegélyrakás 
• tereprendezés 
 

2013. június 30-ig az alábbi munkákat végeztük el: 
 

• Kisbattyánban a tervezett szakasz (720m²) térkővel való burkolása 
túlnyomórészt már megtörtént 

• a Nagy L. utca- Ipari utca közötti 160 m²-es lépcsősor helyreállítása 
megtörtént, illetve az Alkotmány utcában egy 20m²-es szakaszt javítottunk ki 
(a programban 527m² terveztünk be) 

• új járdákat kialakítottunk térkő burkolattal: a Kossuth L. utcában 180m², a 
Színház téren 70m², illetve a Piramis ház mellet is 20m², melyek a Startban 
nincsenek betervezve 

 
A projekt közvetlen költség terv és tényszámai az alábbiak szerint alakultak az első 
félévben: 
 

 Tervezett Elszámolt Maradék 
Működési 3.922.225 1.843.142 2.079.083 

Beruházási 18.797.916 2.512.909 16.285.007 
Összesen: 22.720.141 4.356.051 18.364.090 

 
2., Belvízelvezetési projekt- Csapadékelvezető árkok kezelése 
  
A projekt időtartama: 2013.március 01-december 31. 
A programban dolgozók létszáma 110 fő. A tíz hónapos program keretében a következő 
feladatokat valósítanánk meg: 
 

• meglévő földárkok burkolása 
• meglévő burkolt árkok helyreállítása, javítása 



• Önkormányzat tulajdonában lévő csapadékvíz elvezetők tisztítása és annak 
környezetének rendbetétele. 

• betonelem- és térkő gyártás 
• élő vízfolyások rendbetétele 
 

A 2012 év során a Start munka keretén belül sikerült megvalósítani számos övárok felújítását, 
illetve élő vízfolyások rendbetételét. Az idei évben újabb szakaszok rendbetétele a cél, ez által 
tovább javul a környezet állapota. Újdonság a tavai évhez képest, hogy a betonelem gyártás 
mellett már térkövet is öntünk. 
 
A program során végzett tevékenységek: 
 

• földárkok tisztítása, kommunális szemét szedés, hordalék eltávolítása 
• megfelelő méretű mederszelvény kialakítása 
• ágyazat készítés 
• burkoló lapok fektetése, betonozása 
• hézagolás 
• záró betonkészítés, zsaluzás, betonozás 
• kitermelt törmelék elszállítása 
• tereprendezés 
• burkoláshoz szükséges betonelemek és térkő gyártása 

 
2013. június 30-ig az alábbi munkákat végeztük el: 
 

• padka, partoldal tisztítás, elburjánzott növényzet irtása, kaszálás, élő vízfolyás, 
patakmeder tisztítás 

• a tervezett 1,58km hosszúságú földárok burkolásából mindössze 140m-t teljesítettünk 
(Erzsébet utca, Mecsekfalu, Munkácsy M.- Ipari utca) 

•  a meglévő burkolt árkok esetében a tervezett 0,9km-ből 350m-es szakaszt állítottunk 
helyre 

• az év első felében 9030db betonelem legyártására került sor, illetve 14450db térkövet 
állítottunk elő 

 
 
A projekt közvetlen költség terv és tényszámai az alábbiak szerint alakultak az első 
félévben: 
 

 Tervezett Elszámolt Maradék 
Működési 5.841.360 4.068.328 1.773.032 

Beruházási 19.911.208 6.369.720 13.541.488 
Összesen: 25.752.568 10.438.048 15.314.520 

 
 



3.) Mezőgazdasági földutak rendbetétele 
 
A projekt időtartama: 2013. március 01 – 2014. február 28. 
A programban 80 fő vesz részt. Célunk, hogy: 
 

• a város területéhez tartozó területeket gondozzuk, illetve megújítjuk a még nem kezelt 
területeket 

• illetve ezen földutak környezetének rendbetételét oldjuk meg 
 
Tavalyi évben a Start munka keretén belül már megvalósításra kerültek egyes területek. Idén a 
programban szeretnénk ezeknek a területek javítását, pótlását elvégezni, illetve az időjárás 
okozta károkat korrigálni. 
 
A mezőgazdasági utak rendbetételének munkafolyamata: 
 

• padkarendezés, padkák nyesése kézi erővel, 
• csapadék elvezetés biztosítása, 
• az utak mentén az űrszelvénybe belógó növényzet irtása (bozótirtás, fakivágás), 
• az utak környezetének kaszálása, padkakaszálás, rézsűkaszálás, 
• parlagfű irtása, 
• burkolatlan utak zúzott kővel való terítése, 
• kitermelt zöld hulladék, faanyag elszállítása 
   
 

2013. június 30-ig az alábbi munkákat végeztük el: 
 
 

Terület 

Tervezett feladatok 2013. jún 30-ig elkészült 

Út hossza Terület Út hossza Terület 

(km) (m2) (km) (m2) 

Somág kiskertek 2  6000 2 6000 

Cseresnyák kiskertek 3 9000 3 9000 

Víztorony kiskertek 2 6000 2 6000 

Dávidföld kiskertek 1 3000 1 3000 

Hamvas dűlő 2 6000 2 6000 

Sikonda-Trafó kiskertek 0,85 2550 0,85 2550 

Összesen 10,85 32550 10,85 32550 

 
 



A projekt közvetlen költség terv és tényszámai az alábbiak szerint alakultak az első 
félévben: 
 

 Tervezett Elszámolt Maradék 
Működési 6.382.126 3.471.623 2.910.503 

Beruházási 9.483.185 4.776.506 4.706.679 
Összesen: 15.865.311 8.248.129 7.617.182 

 
4.) Egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás- Önkormányzati tulajdonban levő 
erdők kezelése 
 
A projekt időtartama: 2013. március 01 – 2014. február 28. 
A projekt létszáma 50 fő volt. Az egy év alatt a következőket terveztük be: 
 

• 77,56 hektár erdőn belül, 25db különböző erdőrészletben kb. 8174m erdei út javítását 
és karbantartását 

• meglévő erdőállomány pótlását 8,58 hektáron 
• nyolc meglévő erdőrészletben mesterséges felújítást 
• fakitermelés „szociális tűzifának” 

 
Önkormányzati kezelésben lévő erdőkben 2011. év végéig semmiféle tevékenységet nem 
végzett az önkormányzat, mivel sem anyagi forrással, sem megfelelő munkaerővel nem 
rendelkezett. A tavaly évben a Start munkaprogram nagy előrelépést hozott e téren, amit az 
idei évben is folytatunk  

 
 A projekt során végzett tevékenységek elsősorban: 

• cserjék eltávolítása, gallyak kupacolása a közlekedő utak mentén 
• erdei utak karbantartása, befüvesedett padka megtisztítása, növények 

eltávolítása, padka lenyesése 
• elhalt, korhadt famaradványok összegyűjtése és szállítás céljából közlekedő út 

mellé kihordása, 
• padkáról leszedett gyep eltávolítása, elterítése 
• árkok tisztítása, kiszedett anyag elszállítása, elterítése 
• erdei út mélyedéseinek, kátyúk, vízfogók elegyengetése, síkba hozatala és 

tömörítése 
• illegális lakossági hulladék folyamatos összegyűjtése és elszállítás 

 
2013. június 30-ig az alábbi munkálatokat végeztük el: 
 

• 5 erdőrészletben 30,54 hektáron lett erdőtisztítás végezve 
• illegális lakossági hulladék folyamatos gyűjtése, kihordása 
• erdőszélek kaszálása 



A projekt közvetlen költség terv és tényszámai az alábbiak szerint alakultak az első 
félévben: 
 

 Tervezett Elszámolt Maradék 
Működési 4.774.536 3.076.900 1.697.636 

Beruházási 5.129.172 1.230.394 3.898.778 
Összesen: 9.903.708 4.307.294 5.596.414 

 
5.) Egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – Megújuló energiaforrás 
termesztése 
 
A projekt időtartama: 2013. március 01 – 2014. február 28. 
 A programban 80 főt foglalkoztatunk. Terveinkben szerepel: 
 

• fás szárú energia ültetvény kialakítása  
• 172.116db egyéves akáccsemete ültetése 
 

Komló város fekvéséből és gazdasági helyzetéből adódóan hosszútávon lehetőség nyílik a fás 

szárú energia ültetvényeken történő faanyagtermelésre, valamint a város tulajdonában lévő, 

rekultiválandó és ideiglenesen hasznosított területek rendezésére. 

 

Az ültetés folyamata: 

• terület megtisztítása, hulladék elszállítása 

• tuskók kiszedése, talajegyengetési munkák 

• pászták kijelölése zsinórral 

• facsemeték ültetése, gondozása 

2013. június 30-ig az alábbi munkálatokat végeztük el: 
 

• Komló- Kossuth akna 0289 helyrajzi 12,40 hektár területet készítettük elő ültetésre 

 

A márciusi intenzív havazás, majd a hirtelen bekövetkező nyár nem tette lehetővé az 

akáccsemeték elültetését, ezért az ültetési munkákat csak októbertől tudjuk folytatni 

A projekt közvetlen költség terv és tényszámai az alábbiak szerint alakultak az első 
félévben: 
 

 Tervezett Elszámolt Maradék 
Működési 7.827.130 2.530.420 5.296.710 

Beruházási 18.396.589 17.280.288 1.116.301 
Összesen: 26.223.719 19.810.708 6.413.011 



6.) Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása 

A projekt időtartama: 2013. március 01 – 2014. február 28. 
A tervezett létszám 65 fő. A projektben a következőket szeretnénk elérni: 

• 71.600m² területet megtisztítani a hulladéktól 

 

A 2012-es évben a vártnál nagyobb mennyiségű hulladék kitermelésére került sor.  Sajnos a 

hulladék a megtisztított területeken rövid időn belül újratermelődik, ezért fontos, hogy a már 

tiszta területeket fokozottan ellenőrizzük. A 2013-as évben a várható hulladék mennyisége 

meghaladhatja a 370m -t. 

A munkafolyamat a következő: 

• lerakóhely megtisztítása, cserjék, bozót kivágása, kaszálása 

• hulladék kitermelése és 5 m3-es konténerbe rakása folyamatosan, 

• 10 t- ás teherautóval a kitermelt hulladék folyamatos elszállítása Hulladék kitermelése 

és összegyűjtése, majd a keletkezett gödör földdel való feltöltése és a talaj takarása. 

2013. június 30-ig az alábbi munkálatokat végeztük el: 
 

• az első félévben a vártnál nagyobb mennyiségű 480m³ hulladékot termeltünk ki 

 

Az első féléves tapasztalatok alapján a vártnál nagyobb mennyiségű hulladék kitermelése 

történt meg. Ezzel összefüggésben a tervezettnél jóval magasabb összeget költöttünk zsákok 

beszerzésére és konténer (96db) ürítésére, fuvarköltségre. Az ezekre tervezett keretek nagy 

része kimerült. 

A program keretében hatalmas erőfeszítéseket teszünk meg az illegális hulladéklerakók 

megszüntetésének érdekében, ezért e munka eredményének fenntartásához azonban lakossági 

együttműködésre is szükséges volna.  

 
A projekt közvetlen költség terv és tényszámai az alábbiak szerint alakultak az első 
félévben: 
 

 Tervezett Elszámolt Maradék 
Működési 6.407.955 3.589.581 2.818.374 

Beruházási 2.725.127 1.979.619 745.508 
Összesen: 9.133.082 5.569.200 3.563.882 

 
 
 
 



7.) Egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – Gombatermesztés 
 
 A projekt időtartama: 2013. március 01– 2014. február 28. 
 A foglalkoztatásban 5 fő vesz részt. A programban a következő feladatott tűztük ki célul: 
 

• az önkormányzat tulajdonában lévő, mintegy 1,5km hosszú pincerendszerből álló 
80x3m-es szakaszon termesztünk két fajta gombát (csiperke, laska). 

 
A foglalkoztatásban vállaltuk, hogy a megtermelt gombát önköltségi áron átadjuk 
közétkeztetés céljára. 
Terveink szerint 800-800 zsák alapanyag laska és csiperkéből 6400kg gomba várható. 
 
2013. június 30-ig az alábbi munkálatokat végeztük el: 
 

• gombapince kitakarítása, villanyszerelési munkák, érintésvédelem  
• bejárati ajtó átalakítása, szellőztető rendszer kiépítése 
• 150 darab becsírázott alapanyag behordása az előzőleg kifertőtlenített pinceszakaszba 
•  folyamatos fűtés (24ºC), szellőztetés 
• Május végén elkezdtük a zsákok belső hőmérsékletét visszahűteni 
• Május hónap utolsó napjaiban megjelentek a termőtestek a zsákokon 
• Június hónapban leszedtünk 475,5kg gombát az első 150 termőzsákr 

 
A projekt közvetlen költség terv és tényszámai az alábbiak szerint alakultak az első 
félévben: 
 

 Tervezett Elszámolt Maradék 
Működési 145.585 80.131 65.454 

Beruházási 1.758.395 223.647 1.534.748 
Összesen: 1.903.980 303.778 1.600.202 

 
8., Egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás- Hatósági ebrendészeti telep 
kialakítása 
 
A program időtartama: 2013. március 31-december 31. 
A létesítmény kialakításához biztosított létszám 75 fő. Célunk: 
 

• 80m² alapterületű épület, illetve 
• 10db állattartó boksz építése 

 
 
A kóborló állatok több településen gondot okoznak, ezért fontos, hogy a problémát mielőbb 
kezelni lehessen. A 2012-es évben már megtörténtek a telep kialakítását célzó telekalakítások, 



tervezési munkálatok. Fontos megemlíteni, hogy a kivitelezés nem csak Start 
munkaprogramból történik, hanem az Önkormányzat is jelentős forrást biztosít. 
 
 
A munkafolyamat a következő: 
 

• tereprendezés 
• épület kijelölése 
• gépi földmunka, depózás 
• tükör kiszedése 
• alapásás, alapbetonozás 
• főfalazat építése, vasbeton koszorú kialakítása 
• kémény építése 
• tetőszerkezet kialakítása 
• belső munkálatok 

 
2013. június 30-ig az alábbi munkákat végeztük el: 
 

• munkaterület, telep kijelölése 
•  oszlopok helyének kiásása 
• oszlopok betonozása földbe 
• oszlopokra bilincsek felhelyezése 
• vezérhuzal elhelyezése 
• kerítésdrót felhelyezése és rögzítése 
• rögzítések megerősítése 
• vízóra helyének kimérése, kiásása 
• feszítő huzal megerősítése 
•  csádi irtása – elhordása 
• vadháló rögzítése 
• ideiglenes kapu készítése és elhelyezése 
• kerítésoszlopok tömörítése 
• járóút kialakítása – zúzalék terítése 
• munkagépek nyomvonalának kitűzése 
• ideiglenes földkábel kijelölése 
• konténer alapjának kijelölése és elhelyezés előkészítése 
• ideiglenes WC alapjának kijelölése és elhelyezés előkészítése 
• szerszámos konténer alapjának kijelölése és elhelyezés előkészítése 
• állattartó bokszok és kifutók helyének kijelölése 
• kerítés melletti föld feltöltése, tömörítése 
• kutyakenel-tükör elkészítése 
• föld folyamatos elhordása, depózása 
• vízóra akna mélyítése 



• vízórára akna fedlap elhelyezése 
• víznyomócső kiásása 
• árok visszatömedékelése, rétegenkénti döngölése 
• vízbekötés nyomvonalának visszatömörítése, rétegenkénti tömörítés 
• földmunkagépek, - tükör kijelölése 
• ideiglenes áram-elvezető árok visszatöltése 
• árok visszatömedékelése, rétegenkénti döngölése  
• zsinór – állás helyének kijelölése boxoknál  
• épület mögötti rézsű kiképzése  
• ideiglenes út kiegyengetése 

 
A projekt közvetlen költség terv és tényszámai az alábbiak szerint alakultak az első 
félévben: 

 
 Tervezett Elszámolt Maradék 

Működési 6.212.935 3.197.567 3.015.368 
Beruházási 12.922.760 1.556.839 11.365.921 
Összesen: 19.135.695 4.754.406 14.381.289 

 
9.,Egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás- Önkormányzati lakások felújítása 
 
A projekt 2013.márcuis 31- 2014. február 28-ig terjed. 
Foglalkoztatottak száma 70 fő. A tervezett felújítások a következők: 
 

• 10db üresen álló lakás felújítása, valamint 
• a Gorkij utcai volt óvoda és a KBSK irodahelyiségének a festése 
• a Gorkij utca 1. szám alatt, amely korábban a Nagy László Gimnázium által használt 

ingatlanból áll- négy új bérlakás kialakítására kerül sor 
 
Komló Város Önkormányzatánál 2012 júniusáig 465 fő lakásigénylési kérelmet tartottak 
nyilván. A tavaly már elkezdett felújítások után idén is szinte indokolja e program folytatását 
a nagymértékű lakásigénylési kérelmek száma. Megemlítendő, hogy a felújítás egy részét az 
Önkormányzat finanszírozza. 
 
A program során végzett tevékenységek: 
 

• falak kaparása, gipsztömedékelése, vakolása 
•  aljzat kitermelése 
• réselés, keletkezett törmelék lehordása 
• válaszfal lebontása,  
• kísérők réselése, takarítása 
• régi ajtók kibontása 



• falbontás 
• válaszfal - falazás 
• betonozás 
• hulladék törmelék és szemét lehordása 
• lakás és lépcsőház takarítása 
• meglévő ablakok kibontása 
• beépítendő ablakok helyének előkészítése 

  
2013. június 30-ig az alábbi munkákat végeztük el: 
 

• kilenc lakás teljes mértékű felújítása 
• a volt óvoda alsó épületében gipszkartonozás, festés 
• a KBSK épületében az irodahelyiségekben, öltözőkben festve és mázolva lett 
• a Gorkij utcai épületben meg lévő főfalakat és válaszfalakat illetve a régi nyílászárókat 

lebontották, a főfalak alapzatát bevasalták, válaszfalakat építettek 
• a pályázatban nem 10 lakás felújítása 

 
A projekt közvetlen költség terv és tényszámai az alábbiak szerint alakultak az első 
félévben: 
 

 Tervezett Elszámolt Maradék 
Működési 4.096.277 1.570.243 2.526.034 

Beruházási 8.257.954 1.190.228 7.067.726 
Összesen: 12.354.231 2.760.471 9.593.760 

 
 
Összességében elmondható, a Start munkaprogram által Komló város, és környezete láthatóan 

szebb és tisztább, illetve a lakások és a kutyatelep építése által fejlődik. 

 

Komló, 2013.július 26. 

 

 

 

                                                                                          Bogyay László 

                                                                                         intézményvezető 

 
 
 
 



4. sz. melléklet 
 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal  
Komlói Járási Hivatal  

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
 

 
Komló Város Önkormányzat    
Polgármestere, és Képviselőtestülete részére 
 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének teljes illetékességi területén a legfrissebb munkaerő-piaci adatok alapján a 
nyilvántartott álláskeresők száma 3992 fő, aránya 16,1%.  
 
A legfrissebb, szeptemberi adatok még nem állnak rendelkezésre. 
 

  2013. június 2013. július 2013. augusztus 

 
Komló város 1899 18,70% 1827 18,00% 1812 17,80% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

4254 16,7 4021 16,20% 3992 16,10% 

 
 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 1812 fő (-15 fő az előző hónaphoz képest), aránya 17,8% 
• Tartósan regisztrált: 715 fő (-3 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 105 fő (-31 fő) 
• FHT: 691 fő (+6 fő) 

 
 
Támogatások: 
Kirendeltségünk a július-augusztus hónapban működtetett nyári diákmunka program 
során 230 főre 24.467.742,- Ft támogatást nyújtott. A programnak rendkívül nagy sikere volt 
a diákok körében, hiszen e program segítségével némi kis pénzhez jutottak, segítve ezzel akár 
az iskolakezdést is. Javasoljuk a program jövő évi működtetését is! 
 
Változatlanul nagy az igény a TÁMOP 1.1.2. bér és bérköltség, Első munkahely garancia 
program, vállalkozóvá válási támogatás programjaira.  
Csak augusztus hónapban  34.312.945,-Ft támogatást adtunk, több mint 40 fő támogatására 
 
 
Munkaerőpiac: 
A Győri Audi Hungária Motor Kft szeptember 4-én tartott egy munkaerő toborzást. 
Kirendeltségünkről több mint 600 főt szólítottunk meg ezzel a lehetőséggel. Várjuk a 
visszajelzést a sikeresen pályázóktól. Akik e munkalehetőséget vállalják, és felvételt is 
nyernek, élhetnek a lakhatási támogatásunkkal, mellyel jelentősen hozzá tudunk járulni az 
albérlethez és annak rezsiköltségeihez. 
 
Közfoglalkoztatás: 
Újabb 150 fő foglalkoztatására kötöttünk hatósági szerződést a Városüzemeltetési 
Gondnoksággal 29.465.010,-Ft értékben. Továbbá a járásaink további településeit is 
összességében szintén 150 fővel támogattuk. 
A BM újabb felmérést kezdeményezett arra vonatkozóan, hogy a tervezett téli 
közfoglalkoztatásban  hány főre tartanak az illetékes településeink igényt. Városunk ebben is 
100 fő foglalkoztatását irányozta elő. 
A várossal közösen kiválasztásra és közvetítésre kerültek a „Segítő Kezek” Országos 
közfoglalkoztatási programban résztvevők. Városunk 20 főt foglalkoztat az idősek, 
rászorultak szociális segítésére. 
 
 
 
Komló, 2013.09.13. 
       Götzerné Páva Mária 
        Kir.vez. 
 



5. sz. melléklet 
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