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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 143/2013. (IX.26.) számú határozat alapján a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön 
visszafizetésének határidejére vonatkozó szerződésmódosítás aláírásra került. 
 
A 145/2013. (IX.26.) számú határozat alapján Horváth Lászlóné munkahely-teremtési 
támogatására vonatkozó támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kiutalása 
megtörtént. 
 
A 146/2013. (IX.26.) számú határozat alapján a Komló Állatvédő Egyesület helyiség-
használatba adási szerződése aláírásra került. 
 
A 152/2013. (X.24.) számú határozat alapján a korábban Kökönyösi Oktatási Központ 
Szakközépiskola által benyújtott TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 és TÁMOP-6.1.2-11/1-
2012-1489 azonosító számú pályázatokhoz kapcsolódóan a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre kerültek a közreműködő szervezetnek. 
A jegyző a lejárt határidejű határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 153/2013. (X.24.) számú határozat alapján az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási feladatokat elvégző szolgáltató kiválasztására irányuló nyilvános pályázati 
eljáráshoz kapcsolódó alapadatok 2013. november 14. napján az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában elektronikus úton megjelentetésre kerültek (a megjelentetés az Önkormányzat 
számára kiadást nem jelentett). 
 
A 155/2013. (X.24.) számú határozat alapján a polgármester a Cikói Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási megállapodását aláírta, a határozat megküldésre került azzal a 
tájékoztatással, hogy a szerződésben három település polgármestere helytelenül szerepelt. 
 
A 156/2013. (X.24.) számú határozat alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 számú, „Cikói 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel”elnevezésű pályázatra 
vonatkozó testületi határozatot a RE-KOM Kft. részére 2013. október 29. napján megküldtük. 
 
A 161/2013. (X.24.) számú határozat alapján a polgármester a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ igazgatóját a képviselő-testület döntéséről tájékoztatta. 
 
A 162/2013. (X.24.) számú határozat alapján a jegyző a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodája felé a változásokat átjelentette. 
 
A 165/2013. (X.24.) számú határozat végrehajtásáról szóló beszámoló jelen előterjesztés IV. 
Egyebek pontjának III. alpontjában kerül részletezésre. 
 

 
 



 
II. 

 
A bizottságok 2013. október 21. óta végzett tevékenysége 

 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2013. október 21-i ülésén a bizottság az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról tárgyalt, majd zárt ülés keretében önkormányzati 
lakások bérbeadásáról, szociális kölcsön megállapításáról és szemétszállítási díj támogatások 
odaítéléséről döntöttek. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Szintén október 21-én ülésezett a bizottság, melyen a Jobbik Komlói Szervezetének közterület 
használattal kapcsolatos építmény (kettős kereszt) kihelyezésének véleményezése, a Mohács-
Víz Kft. Komlói Üzemmérnöksége működési hiteléhez ingatlanfedezet felajánlása, a Mohács-
Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, a víziközművek átadásáról-átvételéről szóló 
megállapodás megkötése a Komló-Víz Kft.-vel, továbbá a KEOP-1.3.0/9-11  kódszámú, 
„Ivóvíz-minőség javítás” című pályázat benyújtásának előkészítése szerepelt napirenden. 
Tárgyalt a bizottság a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 számú, „Cikói hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című pályázatról, a települési szilárd hulladék kezelésével 
(gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról 
és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról és az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatásról. Állást foglalt a bizottság a kórház melletti garázstelek visszavásárlása és a 
Kossuth aknai terület értékesítése ügyében, majd döntöttek a „Piramis” 1. és 10. sz. 
üzlethelyiség bérbeadásáról. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
Október 22-i ülésén a Kulturális Közfoglalkoztatási Programról, a köznevelési intézmények 
Intézményi Tanácsának tagságáról szóló javaslatról, intézmények alapító okiratának 
módosításáról, az egyebek napirendi pont keretében pedig a tanévkezdés tapasztalatairól 
tárgyalt a bizottság. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Október 22-i ülésén a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és magánélet összehangolását 
segítő, helyi innovatív kezdeményezések Komlón” című projekthez kapcsolódó beszerzés 
elbírálásáról és közbeszerzési eljárás újraindításáról döntött a bizottság. Tárgyaltak a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról, az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásról, a Mohács-Víz Kft. 
Komlói Üzemmérnöksége működési hiteléhez ingatlanfedezet felajánlásáról és a Mohács-Víz 
Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásáról is. Napirenden szerepelt a víziközművek 
átadásáról-átvételéről szóló megállapodás megkötése a Komló-Víz Kft.-vel, a KEOP-
1.3.0/09-11 kódszámú, „Ivóvíz-minőség javítás” című pályázat benyújtásának előkészítése, 
valamint a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása. Állást foglalt a 
bizottság a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 számú „Cikói hulladékgazdálkodási rendszer 



fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című pályázatról, az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, továbbá tájékoztató hangzott el az 
intézményi kötelezettségek értékéről. 
Rendkívüli ülést tartott október 29-én a bizottság, melyen döntés született a KEOP-1.3.0/9-11 
kódszámú, „Ivóvíz-minőség javítás elvi engedélyezési terv és pályázati dokumentáció 
elkészítése” tárgyú beszerzési eljárásról. 
Újabb rendkívüli ülésen november 5-én fenti beszerzési eljárás eredményhirdetéséről hozott 
határozatot a bizottság. 
Ismételten rendkívüli ülésre került sor november 19-én, melyen a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-
0007 „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések 
Komlón” című projekthez kapcsolódó beszerzésről, valamint a Sikondai tó gátjának 
helyreállításáról tárgyalt a bizottság. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2013. július 31. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2013. október 9-én tartott ülésén előirányzat-módosításról döntött a részönkormányzat. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
November 19-én tartott ülésén a részönkormányzat a 2/2013. (IX.12.) sz. határozatát – 
melyben a Gesztenyési Klub Presszó üzemeltetési jogát 2014. január 1. napjával vissza 
kívánta adni Komló Város Önkormányzata részére – visszavonta. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2013. november 14-én megtartott ülésén a részönkormányzat személyi kérdésekről tárgyalt, 
beszámoló hangzott el a részönkormányzat munkájáról, majd a „Körtvélyesért Díj alapításáról 
és odaítéléséről, karácsonyváró és évzáró rendezvény szervezéséről és véradás szervezésében 
való részvételről egyeztettek. Tájékoztató hangzott el a Start-munkaprogramról, valamint 
döntés született a pénzügyi keret felhasználásáról. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2013. november 6-án tartott ülésén előirányzat-módosításról döntött a részönkormányzat. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2013. október 16-án tartott ülésén előirányzat-módosításról döntött a részönkormányzat. 
 

III. 
 

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

− a Komló, Hóvirág u. 1. I/10. szám alatti 2 szoba komfortos, 
− a Komló, Nagyszántó u. 1. IV/13. szám alatti 3 szoba összkomfortos, 
− a Komló, Kazinczy u. 10. II/2. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Kazinczy u. 12. I/3. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Körtvélyes u. 13. I/7. szám alatti 3 szoba összkomfortos és  



− a Komló, Kazinczy u. 1/B. II/1. szám alatti 2 szoba összkomfortos lakás 
odaítéléséről; 

 
− egy fő részére 60.000.- Ft szociális kölcsön megállapításáról 12 havi részletfizetés 

engedélyezésével, 
− egy fő kérelmének elutasításáról, tekintettel arra, hogy a kérelmező nem volt 

rendkívüli élethelyzetben, 
− egy fő részére 50.000.- Ft szociális kölcsön megállapításáról 12 havi részletfizetés 

engedélyezésével; 
 

− tizenöt fő részére szemétszállítási díj támogatás odaítéléséről (két fő kérelmét 
jövedelemtúllépés miatt elutasította a bizottság). 
 
 

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében: 
 

− a Jobbik Komlói Szervezetének keresztállítási kérelmét nem támogatta; 
− hozzájárult, hogy Komló Város Önkormányzata a Kossuth L. u. 79. szám alatti 

„Piramisház” földszintjén, a komlói 487/2/A/3 hrsz-ú üzletsoron lévő 1. számú, 
35,9 m2 nagyságú üzlethelyiséget bérbe adja az Investment Team Kft. (7678 
Abaliget, Bem u. 11.) részére 930 Ft/m2 + 27 % ÁFA, azaz 33.390,- Ft + 9.010,- 
Ft ÁFA (bruttó 42.400,- Ft) havi bérleti díjért. 

− hozzájárult, hogy Komló Város Önkormányzata a Kossuth L. u. 79. szám alatti 
„Piramisház” földszintjén, a komlói 487/2/A/3 hrsz-ú üzletsoron lévő 10. számú, 
20,65 m2 nagyságú üzlethelyiséget bérbe adja az AA-Lovász és Partnerei Kft. 
(7728 Somberek, Cselehegy 7/2.) részére 930 Ft/m2 + 27 % ÁFA, azaz 19.200,- Ft 
+ 5.190,- Ft ÁFA (bruttó 24.390,- Ft) havi bérleti díjért. 

 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  
 
Október 22-én 

− I. a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez kapcsolódó papír, írószer, toner, 
festékpatron beszerzési eljárásához kapcsolódóan az alábbiak szerint döntött: 
 
A TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes, 
Az Axidám Bt. (7300 Komló, Székely B. u. 33/3.) ajánlata érvényes, 
A CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu 5.) ajánlata érvényes, 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot TF Center 
Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) tette. 
Az eljárás eredményes volt, 
Az eljárás nyertese a TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1). 
 
A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
A Bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  
 
II. A bizottság jóváhagyta, hogy a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez 
kapcsolódó tervek, tanulmányok készítésének közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását  és az alábbi vállalkozók részére küldi meg:  
 
      a.) GEO Research Nonprofit Kft. (7635 Pécs, Csóka dűlő 19.) 
      b.) Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. (7361 



Kaposszekcső, Liget ltp. 10.) 
      c.) AACM Central Europe Llc (1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/1-45.) 
 
A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívást a fenti vállalkozók 
részére küldje meg.  

 
Október 29-én 

− a KEOP-1.3.0/09-11 számú, „Ivóvízminőség javítás” című pályázati konstrukcióhoz 
szükséges elvi engedélyezési terv és pályázati dokumentáció elkészítésével 
kapcsolatos ajánlattételi felhívást megvitatta és jóváhagyta, hogy Komló Város 
Önkormányzata az alábbi cégeket kérje fel ajánlattételre: 
 

a. KTSZ Tervszerv Kft. 1027 Budapest, Frankel Leó u. 9. 
b. Erdőért 2006 Kft. 7673 Kővágószőlős, 0147 hrsz 
c. Gold-Black Hungary Kft. 1063 Budapest, Szív u. 33. 

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

November 5-én 
− a KEOP-1.3.0/09-11 „Ivóvízminőség javítás” című projekt elvi engedélyezési tervének 

és pályázati dokumentációjának elkészítés tárgyú beszerzési eljárás eredményét a 
bíráló bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint állapította meg: 
A bizottság az eljárást eredményesnek nyilvánította és az eljárásban a legalacsonyabb 
árat megajánló Erdőért 2006 Kft-t (7673 Kővágószőlős, 0147 hrsz) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattevőket a döntésről tájékoztassa. 
 

November 19-én 
−  
− A bizottság a Komló – Sikonda II. sz. (alsó) horgásztó károsodott völgyzárógát 

helyreállítása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és 
jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérje fel a beszerzési 
eljárás keretében ajánlattételre. 
 
„TOM” Trans Kft. (7300 Komló, Jó Szerencsét u. 11.) 
SMITU-TRANS Kft. (7300 Komló, Pécsi út 39.) 
FESPED Kft. (7304 Mánfa, 0531/21 hrsz) 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen. 

 
IV. 

Egyebek 
 

I. Tájékoztató a pályázatokról 
 
 

1) KEOP-7.1.0/11-2011-0014 kódszámú (előkészítési), valamint KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0054 számú (megvalósítási), „Komló város ellátatlan területeinek 



szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű 
pályázat. 
 
A pályázat második körös, megvalósításra vonatkozó anyaga a Közreműködő 
Szervezet felé benyújtásra került, amit 2013. június 28-al befogadtak. A pályázat 
bírálata során a KSZ hiánypótlást írt elő, valamint tisztázó kérdéseket tett fel. Ezen 
hiánypótlásokat 2013. szeptember 23-án megküldtük a KSZ részre. A pályázat 
jelenleg elbírálás alatt van. 

A pályázat megvalósítási részéhez szorosan kapcsolódik az Esze Tamás utcában a 
közterület Szabályozási Terv szerinti 8,00 m szélességűre történő kiszélesítése, 
amelyhez az Attila utcai érintett ingatlantulajdonosoktól vásárolta meg az 
önkormányzat a szükséges területet. A telekalakítási eljárás lefolytatásához a 
kapcsolódó adásvételi szerződéseket, valamint a telekalakítási vázrajzot benyújtottuk a 
Földhivatal felé. Egy ingatlan vonatkozásában szükséges volt az egyik pénzintézettől a 
hozzájárulásuk megkérése. A június végén benyújtott kérelmünkre végül november 
14-én adták ki a hozzájárulásukat. Ezt követően a telekalakítási eljárás lefolytatható, 
majd az új telekhatárok kitűzését követően a kerítések áthelyezése is megtörténhet – 
ezen költségek a szennyvíz beruházási pályázatban, mint előkészítési költségek 
szerepelnek. 

A pályázat második fordulós bírálatával párhuzamosan folyik a kivitelezés 
megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációjának az ellenőrzése a 
Közreműködő Szervezet részéről. A két körös ellenőrzés első része megtörtént, a 
hiánypótlásokat követően a KSZ elfogadta a közbeszerzési dokumentáció anyagát. 
Amennyiben az ellenőrzés második fordulója is lezárul, akkor – a pályázat 
elbírálásának időbeni állásától függően – elindulhat vagy az „éles”, vagy a feltételes 
közbeszerzési eljárás. 

A pályázat előkészítési részének a lezárását is elindítottuk a KSZ felé, illetve helyszíni 
záró ellenőrzésre is sor került a Közreműködő Szervezet részéről. Az ellenőrzés során 
mindent rendben találtak, a záró beszámolóval kapcsolatban még nem jött tájékoztatás. 
 

2) DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 kódszámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése Komló város területén” megnevezésű pályázat. 
 
A projekttel érintett öt helyszín közül négy esetében már befejeződtek az építési 
munkák, a műszaki átadás-átvételi eljárások is lefolytatásra kerültek. Ezeken a 
helyszíneken a kivitelező a szerződésben vállalt befejezési határideig elvégezte a 
kiviteli munkákat.  

Az Attila és Esze Tamás utcákban is a tervezett csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítése befejeződött. Az Esze Tamás utcában a felszíni csapadékvizek elvezetését 
egy vápás kialakítású beton burkolatú út biztosítja. Tekintettel arra, hogy ezen a 
területen szennyvízcsatorna is épül a szennyvízcsatornázási pályázat keretében, ezért a 
betonburkolatú utat – az állagának a megóvása érdekében – a szennyvízcsatorna 
kiépítését követően célszerű kialakítani. Ezen indokok miatt a Közreműködő 
Szervezettől kértük a belvízrendezési projekt befejezési határidejének a módosítását, 
amely módosítás összhangban van a szennyvízelvezetési projekt befejezési 
határidejével. A határidő módosítási kérelmet a támogatást nyújtó szervezet elfogadta, 
az erre vonatkozó támogatási szerződés módosítás aláírása folyamatban van. A 
módosítással a belvízrendezési projekt befejezési határideje 2014. december 31.  
 

3) TÁMOP-5.3.6-11/1 „Esély a kibontakozásra” 
 



A projekt komplexitása miatt konzorciumi együttműködésben valósul meg. Az egyes 
konzorciumi partnerek az alábbiak: 

• Komló Város Önkormányzat 
• Türr István Képző és Kutató Intézet 
• Belső Tűz Egyesület 
• Szent Kinga Caritas Alapítvány 
• Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
• Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 
A projekt teljes költségvetése bruttó    150.000.000 Ft 
A projekt kezdésének időpontja:    2013.02.01. 
A projekt befejezésének időpontja:    2015.01.31. 
 
Partnerenkénti bontásban:  
Komló Város Önkormányzat:    37.491.100 Ft 
Türr István Képző és Kutató Intézet:   50.839.546 Ft 
Belső Tűz Egyesület:     17.613.520 Ft 
Szent Kinga Caritas Alapítvány:    13.621.120 Ft 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:  18.732.980 Ft 
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat:  11.701.734 Ft 
 
A tervezett fejlesztések megvalósulásának pontos helyszínei 
A „Csillag-Cserhaj” szolgáltatóház helyszíne: Dankó Pista Közösségi Ház –  
7300 Komló Zrínyi tér 2. 
Az 1. számú „Csillag Szolgáltatópont” helyszín: Belső Tűz Egyesület oktatóterme –  
7900 Komló Kossuth Lajos utca 117.  
A 2. számú „Csillag Szolgáltatópont” helyszíne: Szent Kinga Caritas Alapítvány 
Közösségi háza - 7300 Komló Vörösmarty utca 6. Hrsz: 2985/A/80 
 
A program kapcsán 105 fős célcsoport kerül meghatározásra.   
 
Képzések: 
Targoncavezető képzés   2013.06.19-2013.07.02 15/15fő végezte el 
Hegesztő képzés    2013.08.29-én kezdődött 13 hallgató  
Motorfűrész kezelő képzés   2014 február 
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó képzés 2013.08.30-án kezdődött 12 fővel 
Kerti munkás képzés    2013.06.03-2013.08.09 11/11fő végezte el 
Tehergépkocsi vezető képzés   2014 május 
Betanított kőműves és festő képzés  2013.06.11-2013.09.20 12/8fő végezte el 
 
A szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi programok  
Segítő kéz nyújtása 
Mentálhigiénés programok, mediáció, mentális állapotjavító programok 
Alapvető higiéniai szolgáltatások 
Jogi és adósságkezelői tanácsadás 
Tanácsadó szolgálat 
Higiénia és egészség program 
Életmód program 
Mama-baba program 
Szenvedélybetegségekkel kapcsolatos egészségnevelő program, egészségfejlesztés 



Egészségnap a szűrővizsgálatok jegyében 
Egészségklub 
Hittan és egyházi programok 
Hagyományőrző programok (nyelvtanulás, kézművesség) 
Tánc és zene klub 
Tanoda 
Iskolai felzárkóztató program, délutáni napközi 
Kézműves foglalkozás, oktatás 
Beszédtechnikai tréning 
Nyári táboroztatás 
Kirándulások 
 

4) Mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése 
 
A beruházás elkészült, a használatbavételi eljárás folyamatban van. Az engedély 
birtokában nyújtható be a záró kifizetési kérelem és zárható le a projekt.  
 

5) KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 „Környezettudatosság népszerűsítése Komló város 
lakosai körében” (Polgármesteri Hivatal a pályázó) 

 
2013. 06. 24. napján megkötött támogatási szerződés alapján Komló Város 
Önkormányzata a Komlói Napok rendezvénysorozat keretében megrendezésre került 
projektre 14.431.112,-Ft bruttó összköltséghez 13.709.556,- forint támogatásban 
részesült. A projekt célja a fenntartható életmód ösztönzése, a környezettudatos 
viselkedésminták bemutatása, a megújuló energiák népszerűsítése, a fenntartható 
hulladékgazdálkodás elemeinek bemutatása, a környezetkímélő szabadidő-eltöltési 
formák népszerűsítése volt. A projektben vállalt célok elérése különböző látványos, 
érdekes, interaktív játékkal történt, melyek során a lakosság aktív, játékos formában 
ismerkedhetett meg a környezettudatos életmóddal.  
 

6) DDOP-1.1.1/AC-11-2012-0008 „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési 
környezet fejlesztése – ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak 
támogatása” – komlói Ipari Park alapinfrastruktúra fejlesztése (Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. a pályázó) 
 
A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Új Széchenyi 
Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül „Az üzleti infrastruktúra és a 
befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak 
támogatása” (DDOP-1.1.1/A és C-11) tárgyú pályázaton támogatást nyert el, melyet 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában használhat fel. A projekt 
legfontosabb adatai: 
- Kedvezményezett neve: KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
- A projekt neve: Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése 
- Megvalósítási időszak: 2013.04.01-2013.11.30. 
- Támogatás mértéke: 50%; 
- pályázat kódszáma: DDOP-1.1.1/AC-11-2012-0008 
- Támogatás összege: 78 157 464 Ft 

 - Projekt költség: 156 314 929 Ft 
- Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

 



A Projekt jelenlegi állása: 
1. Tröszt utca 2314/40 hrsz alatti ingatlanon már meglévő szilárd burkolatú útszakasz 

bővítéseként elkészült a 230 fm hosszú, 6,5 m széles útszegéllyel határolt, aszfaltburkolatú 
út. Az út mellett két oldalon 2x230 fm hosszban 1,5-1,5 m széles járda aszfaltozása 
folyamatban, befejezési határidő: 2013.11.23. . Az út csapadékvíz elvezetését újonnan 
kialakított zárt rendszer biztosítja. Megépült a Solar Energy Systems Kft. 2db 
útcsatlakozása, valamint a Trilak festékbolt útcsatlakozása is.  
Fenti szakaszon, teljes hosszban közvilágítási hálózat kiépítésére is sor került 8 db 
közvilágítási oszlop és lámpatest, valamint 4 x16 mm2 kábel fektetésével.  A közvilágítási 
hálózat EON hálózatra történő csatlakozása 2013.11.21-én történik meg. A szükséges 
méréseket Vállalkozó 2013.11.22-én elvégzi. A munkák készültsége a 47. hét végéig 
100%-os. További tereprendezési munkákat Vállalkozó 2013.11.30-ig elvégzi. 

2. Az Altáró u. 2413/33 hrsz alatti ingatlan 90 fm·es szakaszán átlag 4.80 m szélességben 
útfelújításra kerül sor 1·1 m széles padka és egyoldali burkolt folyóka kialakításával. A 
Ckt út alapréteg elkészült, az aszfaltozási munkák 2 ütemben történnek. 1 ütem: 
2013.11.19-20. 2. ütem: 2013.11.24-25.   

3. Az Altáró út és Patak utca burkolt útja közötti szakaszon lévő 2413/78 hrsz-ú ingatlanon 
385 fm hosszban kerül sor új aszfaltburkolatú út építésére az Altáró úti 90fm hosszban 
kialakítandó útcsatlakozással együtt, ami a Patak utcai szakasszal együtt került tervezésre 
és engedélyezésre. Az út szélessége 3m és 7 m között változó, az adottságokhoz igazodva. 
A csapadékvíz elvezetését az egyes szakaszokon különböző műszaki megoldások 
biztosítják. (döntött terelő szegély, nyílt burkolt árok, fedlapos átereszek) A felszíni vizek 
befogadója a tervezett út környezetében folyó Kaszárnya patak. A Ckt út alapréteg 
elkészült, az aszfaltozási munka 2013.11.20-24. között van betervezve. A Patak utcában 
lévő folyóka és árok építése folyamatban van, várható befejezés 2013.11.28-ig.  

4. Az Altáró út 2413/28 hrsz. 2413/33 hrsz. alatti szakaszán, valamint a 2413/78 hrsz alatti 
ingatlanon az Altáró út egy részén már meglévő közvilágítási hálózat bővítése 30 db 
közvilágítási oszloppal és lámpatesttel valamint 960 fm hosszúságú 4 x16 mm2 KZV 
földkábellel. A közvilágítási oszlopok állítása folyamatban, várható befejezés 2013.11.30. 
A forgalomtechnikai elemek elhelyezése 2013.11.25-30. között. 
A munkák tervezett készrejelentése a vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően: 
2013.11.30. 
Műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontja: 2013.12.09. 

 
7) TÁMOP-2.4.5-12/3-2013-0007 A rugalmasságot növelő helyi, innovatív 

kezdeményezések támogatása 
 

Munka és magánélet összehangolását segítő helyi, innovatív kezdeményezések 
Komlón projekt keretében Komló Város Önkormányzata 38.482.330 forint 
támogatásban részesült. A projekt keretében tervek, tanulmányok készülnek, melyhez 
kapcsolódóan helyi szövetségek kialakítására, megvizsgálásra kerül a szolgáltatók, 
hivatalok, intézmények nyitvatartási és ügyintézési idejének a munkavállalók 
igényeihez történő igazításának lehetősége, megvizsgálásra kerül a család- és 
bababarát intézmények kialakításának lehetősége (pelenkázó, babakocsis közlekedést 
segítő megoldások). 
 

8) TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatás fejlesztése érdekében 
 
A 2012. december 13-án megkötött támogatási szerződés alapján Komló Város 
Önkormányzata 20.468.722 forint támogatásban részesült kulturális szakemberek 
továbbképzésére. A projektben a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, 
valamint a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény dolgozóinak 
képzésére kerül sor. A projektben a képzések lebonyolításában közreműködő 
szolgáltatók kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében került sor. A képzések közül 



az angol és a német nyelvi képzések, valamint a kulturális rendezvényszervező 
képzések 2013. szeptemberében megkezdődtek.  
 

9) Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai 
klaszterek létrehozása és fejlesztése (DDOP-2.1.3/A-12, DDOP-2.1.3/B-12, DDOP-
2.1.3/C-12) 

 
A Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület által benyújtott a „Turisztikai desztináció 
menedzsment szervezet létrehozása és fejlesztése Komlón és környékén a turisztikai 
potenciál hatékony kihasználása érdekében” című projekt hivatalosan 2013. március 
8-án aláírt támogatási szerződéssel elkezdődött. Az elnyert támogatás összege 
49 999 495 Ft, amely 84,999914%-os támogatottságot jelent, ami a 8 823 500 Ft-os 
saját forrás biztosításával 58 822 995 Ft összeget tesz ki, ami a projekt teljes 
költségvetése. 
A projekt megvalósítás első időszakában a kiválasztott projektmenedzser – Benovics 
Gábor – és a projekt asszisztens – Benke Nikolett – feladata a megfelelő 
munkakörülmények megteremtése, a forrásokhoz való hozzáférés biztosítása volt. Az 
projekt megvalósítás első időszakában a TDM szervezet munkatársai a saját 
erőforrásaik igénybevételével végezték munkájukat, hiszen számítástechnika, 
nyomtató, internet, telefon stb. nem állt rendelkezésre. Elsődleges feladat volt ennek 
megoldása, amely kb. két hónapot vett igénybe. Ezután meg kellett teremteni a 
hozzáférést az előleg lehívásához, hogy a források segítségével lehetőség legyen 
elkezdeni az érdemi munkát. Ennek két feltétele volt: 
• A saját forrás igazolása 
• A projekt támogatás összegének fedezete biztosíték formájában, miután a 

projektben az eszközbeszerzések összege meghaladta a költségvetés 50%-át. 
A feltételeknek való megfelelés elhúzódott, mert a biztosítékot hosszú időn keresztül 
nem tudtuk előteremteni, végül Magyarszék önkormányzata tudott egy ingatlanra 
ilyen nagyságrendben jelzálogot bejegyeztetni, azzal a feltétellel, hogy 2013. év vége 
előtt Komló városa ezt átvállalja, valamint Komló Város Önkormányzata biztosította a 
saját forrást.  
Ezek birtokában elindulhatott az érdemi munka, le kellett bonyolítani a beszerzéseket, 
illetve a marketing elemekre – amely a TDM működésének alapja és a 
költségvetésben a legnagyobb önálló tételt jelenti – kiírtuk a közbeszerzést. A 
közbeszerzési eljáráson a Ferling PR Kft. nyerte el a kommunikációs és marketing 
feladatok kivitelezését, a szerződéskötésre – betartva a rendkívül szigorú 
jogszabályokat – végül 2013. augusztus 12-én került sor.  
 
Még június hónapban hozzájárultunk a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál finanszírozásához, és népszerűsítéséhez. Augusztus végén a TDM már 
megjelent – bár még a megfelelő eszközök nélkül – a Komló Expo-n, ahol a tagokat 
igyekezett népszerűsíteni. Itt került sor az „okospontok” kialakításához az alapító 
önkormányzatok, valamint a Síkfürdő Kft. részére a számítógépek, monitorok 
átadására. Szeptember 12-én átvettük a Gazdaságfejlesztő és Tanácsadó Kft-től a 
Mecsek-Hegyhát TDM szervezet vendégkörkutatásának és a vonzerőleltár 
megalapozó adatgyűjtés anyagát. A stratégia kivitelezésével nem voltunk elégedettek, 
ezért azt további kidolgozásra visszaküldtük, mert komoly szakmai hiányosságokat 
találtunk benne. Ezt végül a kivitelező pótolta, és október 31-vel egy megfelelően 
megalapozott és szakmailag vállalható anyagot kaptunk. Időközben elindult a 
marketing munka, és kialakításra került az Arculati kézikönyv, létrejött a Facebook 
oldal, valamint a Mecsek-Hegyhát TDM honlapja is kivitelezésre került november 
elejére. Megkaptuk a kiállításokon, szakmai fórumokon stb. való megfelelő 



megjelenéshez a Roll-Up-ot, a sajtófalat, és információs pultot is. Megtörtént a 
térképtér feltöltése, az információs táblák elkészítése. Megtörtént az árajánlatok 
bekérése a fesztivál és pavilonsátrakkal kapcsolatban, és ezt is kedvező áron tudtuk 
beszerezni. A tagok köre már elkezdett bővülni, és felvettük a kapcsolatot több 
szervezettel, szolgáltatóval és önkormányzattal a régióban. Többen jelezték belépési 
szándékukat a TDM szervezetbe. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a Magyar 
Turizmus Zrt-vel, és a többi TDM szervezettel (Pécs, Szigetvár, Orfű elsősorban). 
Számos szakmai fórumon vettünk részt, többek között Szekszárdon, Pécsen, és 
november 11-én megszerveztük a tagok számára egy marketing fórumot, ahol a 
Ferling PR Kft-vel közösen kialakítottuk azt a koncepciót, amellyel a desztináció meg 
fog jelenni a jövőben a magyar turizmus színes palettáján, képviselve a régiót. Két 
tagunk kérésére elindítottuk a „fürdőjáratot” amely a magyarhertelendi és sikondai esti 
fürdőre viszi az utasokat. Ennek népszerűsítésére igyekeztünk minden eszközt bevetni 
(média, újságcikk, TV riport, Facebook kampány, plakátolás, szórólap) Végül 
november 16-án elindulhatott az első buszjárat.  
 

10) Hatósági ebtartó telep létesítése  
 

A beruházás folyamatban van. Várhatóan a munkálatok november végéig 
befejeződnek. A használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok 
rendelkezésre állását követően az eljárást megindítják. 
 

11) Gorkij u. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakások kialakítása 
 

A kivitelező a lakások befejező szakipari munkáit végzi, hó végéig a beruházás 
befejeződik. A szükséges dokumentumok beszerzése folyamatban van, rendelkezésre 
állásukat követően a használatbavételi eljárás megindítható. 
 

12) DDOP-4.1.2/B-12 „Lakhatási integrációt modellező szociális célú település-
rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása, regisztrációs pályázat benyújtása 

 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. decemberében regisztrációs felhívást tett 
közzé a „Lakhatási integrációt modellező szociális célú település-rehabilitációs 
kísérleti projektek” című pályázati felhívás előkészítése érdekében. 
Komló Város Önkormányzata idén februárban a regisztrációs pályázatra egy 
projektkoncepciót nyújtott be, amit a szakmai testület projektfejlesztésre javasolt. 
Kedvezményezettként a projektjavaslat részletes kidolgozását követően lehetőségünk 
van pályázatot benyújtani, a 2013. október végén meghirdetésre került pályázati 
felhívásban megfogalmazottaknak megfelelően. 
A felhívás célja, hogy a marginalizált közösségeket érintően, azon belül is a térben 
elkülönült szegregátumok esetében kísérleti programok segítségével modellezzen új 
típusú, deszegregációs céllal megvalósuló, lakáspótláshoz kapcsolódó lakáscélú 
beavatkozásokat. 
A projektben igényelhetett támogatás mértéke 300 millió forint, mely 100%-ban 
támogatott.  
A projektterv tartalmát tekintve a Sportvölgy „barakk épületeinek” (Sportvölgy u. 5-
6.) bontása történne meg, illetve Szállásfalu településrészen a Vak Bottyán 17-18. 
épületek felújítására, infrastruktúra fejlesztésére és közösségi tér kialakítására kerülne 
sor.  
A város nem szegregált területein a tervek szerint 17 db komfortos lakás vásárlása és 
felújítása történne meg. 



A projektben kötelező az arra felkészített és az integrált együttélésre alkalmas 
családok kiköltöztetése a szegregált lakókörnyezetből a település integrált 
lakókörnyezetébe.   
A pályázóknak 2014. január 31-ig van lehetőségük elkészíteni és benyújtani a 
pályázatukat. A pályázati anyag előkészítése folyamatban van, a képviselő-testület 
2014. januári ülésén kerül napirendre. 
 

13) TIOP-3.2.3.A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása 
 

TIOP-3.2.3.A-13/1 „Lakhatási beruházások támogatása” című projekt a korábbi 
TÁMOP-5.3.6-11/1 „Komplex telep-program” című konstrukció infrastruktúrális 
fejlesztéseit támogatja. 
A projektterv a TÁMOP projekt keretében megcélzott szegregátumban élő 
célszemélyek lakhatási körülményeinek javítása, illetve lakókörnyezetük javítása, 
továbbá tervezett fejlesztések következtében a lakóingatlan fenntartási költségeinek 
optimalizálása. 
A projektben igényelhetett támogatás mértéke 200 millió forint, mely 100%-ban 
támogatott.  
A projektben megjelölt akció terület, a TÁMOP-5.3.6 „Komplex telepprogram” 
pályázati felhívásban szereplő szegregátum, azaz a Vörösmarty utca, az Arany János 
utca, illetve a Zrínyi utca. 
A pályázat keretein belül összesen 20 lakás kerülne felújításra. A szegregált területen 
10 önkormányzati bérlakás felújítását tervezzük, illetve az akció területen és az 
integrált környezetben 10 lakás vásárlása és felújítására kerül sor. A tervezett 
fejlesztések 80 ember életkörülményeit javítaná. 
 A pályázat benyújtási határidejét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghosszabbította 
2013. november 30-ig. 
A lakhatási beavatkozási terv elkészült, a pályázat 2013. november 30-án kerül 
beadásra. 
 

14) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése 

 
A projekt keretében a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal szervezetfejlesztését és 
hatékonyságnövelését elősegítő pályázaton az önkormányzat 39.928.800 forint 
támogatást nyert. 
 

15) SZOC-FP-13-A-0004 Komlói szociális földprogram III. 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő 2013-ban is nyílt pályázatot hirdetett szociális 
földprogramok megvalósításának támogatására. 2013. 07. 05. napján a Komlói 
szociális földprogram III. elnevezésű pályázatot beadtuk, 2.250.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást igényeltünk. A pályázatot érvényesnek nyilvánították, a SZOC-
FP-13-A-0004 azonosítószámot kapta. Az előírt hiánypótlási kötelezettségünknek 
eleget tettünk. 2013. szeptember 23. napján érkezett levélben az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő arról értesítette az önkormányzatot, hogy a projektet az emberi 
erőforrások minisztere 2.250.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van, a 
szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat postára adtuk. A pályázathoz 
kapcsolódó foglalkoztatásra vonatkozó kérelmet a Baranya Megyei 



Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez 
2013. szeptember 18. napján beadtuk. 
 
 

16) TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok 
a Körtvélyesi óvodában és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló programok a Sallai óvodában 

 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola pályázatott nyújtott be a Sallai 
Óvoda, illetve a Körtvélyesi Óvoda tagintézményekre, egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programokra a TÁMOP-6.1.2/11-1 kódszámú „Egészségre 
nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázati 
konstrukcióra.  
A Körtvélyesi Óvoda „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a 
Körtvélyesi óvodában” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 azonosító számú 
pályázatával 9.989.640 Ft összegű támogatást nyert.  
A Sallai Óvoda „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Sallai 
Óvodában” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 azonosító számú pályázatával 
9.992.352 Ft támogatást nyert.  
A pályázat benyújtását követően a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola, 
önállóan működő és gazdálkodó köznevelési intézmény átszervezésre került. A 
pályázatokkal érintett köznevelési intézmények jelenleg a Komló Városi Óvoda 
önállóan működő köznevelési intézmény tagintézménye, melynek gazdálkodását a 
GESZ látja el.  
A pályázati felhívás értelmében a pályázó önállóan működő (nem önálló 
gazdálkodású) intézmények esetében a pályázatot a fenntartó nyújthatja be.  
Mivel a pályázattal érintett két feladat-ellátási hely nem önállóan gazdálkodó 
intézmény tagintézménye ezért szükséges volt, hogy az Önkormányzat átvegye 
kedvezményezettként ezen pályázatokat.  
A két fent említett pályázat támogatási intenzitása 100%-os, így ez plusz költséget 
nem jelent az Önkormányzat számára.  

 
Az alábbi pályázatok elbírálás alatt állnak: 
 
- TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés pályázat 
 
- Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési program 

keretében kiírt pályázat 
 

- TÁMOP-2.4.5-12/7-Rugalmas munkahelyek (Polgármesteri Hivatal a pályázó) 
 

- Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény a pályázó) 

 
- DDOP-2.1.1/A.B-12 Kerékpárút fejlesztés (Turisztikai attrakciófejlesztés) 
 
- „Villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KVÖ 

intézményeiben” KEOP-2012-4.10.0/A 
 

o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1214 Komló és Térsége Óvodái 
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1256 Városgondnokság 
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1190 KIK-KÖOK Szakiskola (Ságvári u. 1.)  



o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1237 KIK-Szilvási Általános Iskola  
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1217 EFAMI  
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1215 Sportközpont  
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1219 József Attila Városi Könyvtár  
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1204 Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Ált.Isk. 
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1212 KIK-Kenderföld-Somági Általános Iskola 
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1250 KIK-KÖOK Szakközépiskola 
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1221 Polgármesteri Hivatal 
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1209 Komló Városi Óvoda 
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 Nagy László Gimnázium 
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 KBSK 
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 Közösségek Háza 
o KEOP-4.10.0/A/12-2013-1225 Gagarin Általános Iskola 
 

- KEOP-6.2.0/B/11-2013-0012 Környezettudatos Könyvtár a fenntarthatóbb fejlődésért 
Komlón 

 
- Közvilágítás korszerűsítés KEOP-2012-5.5.0/A 

 
- Épületenergetika KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0356 (Szakiskola Ságvári u. 1.) 

 
- KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0191 Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva (KBSK futófolyosó) 
 

- KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0179 Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva (KBSK tornaterem) 
 

- Közterületi térkamera rendszer telepítése Komló belvárosában 
 
II. Tájékoztató a DDOP-4.1.2/B-13 kódszámú pályázatról 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a DDOP-4.1.2/B-13 kódszámú pályázat 

tekintetében a program tervezése és megvalósítása során alapkövetelmény, hogy a 
támogatható tevékenységek összeállításában és a megvalósításához kapcsolódó 
egyeztetésekbe bevonásra kerüljenek a releváns szervezetek (pl: szociális 
intézmények, oktatási intézmények, a területen tevékenykedő, a projekt szempontjából 
releváns civil vagy helyi szervezetek) valamint a lakosság. A projektet támogató, a 
megvalósítást elősegítő szereplők részvételével úgynevezett támogatói csoportot kell 
létrehozni, amelynek tagjai szervesen részt vesznek az előkészítésben és 
tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást.  

  
A támogatói csoportba kötelezően bevonandó Országos Roma Önkormányzat, valamint a 
Türr István Képző és Kutató Intézet mellett az alábbi szervezeteket, intézményeket, 
személyeket kértem fel a támogatói csoportban való részvételre:  

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat;  

- Kenderföld - Somági Általános Iskola;  

- Komló Városi Óvoda;  

- Szent Kinga Caritas Alapítvány;  

- Komló Városi Rendőrkapitányság;  

- Munkaügyi Központ;  



- Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat;  

- Molnár Zoltánné képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke;  

- Posta Róbert társasházi képviselő;  

- Szomler Rudolfné társasházi képviselő. 

 
III. Tájékoztató a Komló-Víz Kft. taggyűléseiről 
 
A legutóbbi testületi ülésen felhatalmazást kaptam a Komló-Víz Kft. könyveiben szereplő, de 
a Vksztv. 79.§ (2) bekezdése alapján átadandó víziközművek tulajdon átruházására vonatkozó 
megállapodás megkötésére.  

A Komló-Víz Kft. 2013. október 30-án tartott taggyűlésén megtárgyalta valamennyi érintett 
önkormányzatnak történő eszközátadás-átvétel kérdését, de érvényes határozatot egyik 
település tekintetében sem hozott, megállapodások nem születtek. Ennek oka, hogy a szakmai 
befektető tulajdonosok (DRV Zrt. Aquainvest Kft. és Pécsi Vízmű Zrt.) nem értenek egyet a 
víziközművek ingyenes átadásával, de nem értenek egyet az átadandó eszközök érték 
meghatározására vonatkozó módszerben sem.  

A jelenlegi helyzet szerint a DRV Zrt. az eszközök könyv szerinti értéken történő átadását 
támogatná, míg az Aquainvest Kft. a vízközművek vagyonértékelésének módszeréről szóló 
24/2013. (V.29.) NFM rendelet alapján meghatározandó értéken adná át az eszközöket.   

Mivel a szakmai befektetők képviselői kötött mandátummal érkeztek a taggyűlésre, a 
határozati javaslatok módosítására a helyszínen nem volt lehetőség. Erre tekintettel 
valamennyi jelenlévő tartózkodott a napirendi pontban szereplő határozati javaslatok 
szavazásakor, így egyetlen érvényes taggyűlési döntés nem született. 

A törvény vonatkozó rendelkezése 2013. október 31. napjában jelölte meg a megállapodások 
megkötésének határidejét. Ennek elmaradása miatt megnyílt az önkormányzatok 
víziközművek kisajátítására vonatkozó joga, amit 2014. május 31-ig gyakorolhatnak. Ezt 
követően az állam indíthat kisajátítási eljárást.  

A törvény ugyanakkor nem zárja ki a megállapodás lehetőségét október 31-ét követően sem. 
A társaság taggyűlése ezért 2013. november 20. napján tartandó taggyűlésén ismételten 
tárgyalja a kérdést. A tárgyalások és a taggyűlés döntéseiről a Tisztelt Képviselő-testületet 
folyamatosan tájékoztatom.  

A taggyűlés 2. napirendi pontja keretében az ügyvezető beszámolt a társaságot érintő egyéb 
ügyekről is. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a taggyűlést követő napon az ERSTE Bank 
Hungary Zrt. vitatható körülmények között felmondta a társaság 2006-ban víziközmű 
beruházásra felvett svájci frank alapú hitelét.  

A társaság – az ügyvezetés azonnali intézkedésének köszönhetően – el tudta kerülni a 
fizetésképtelenségi helyzet kialakulását, és a hitel visszaállítása érdekében azonnal 
tárgyalásokat kezdeményezett a pénzintézettel. A tárgyalásokban személyesen is 
közreműködöm.  

A bank nem zárkózik el új hitel folyósításától, de az álláspontok közelítése érdekében további 
egyeztetésekre lesz szükség.  

A Komló-Víz Kft. taggyűlése jelen előterjesztés szerkesztését követő napon (november 20-
án) tárgyalja a hitelszerződés ügyét. Ez ügyben is folyamatosan tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet. 



Az előterjesztés tárgyát képező taggyűlésről készült jegyzőkönyvet és a taggyűlés egyéb 
írásos dokumentumait a képviselők és a bizottsági tagok hivatali időben megtekinthetik a 
Polgármesteri Hivatal 228. számú szobájában. 

 
 
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 pályázatok állásáról szóló tájékoztatót, különös tekintettel a DDOP-4.1.2/B-13 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó támogatói csoport összetételére és  

− a Komló-Víz Kft. taggyűléseiről szóló tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
Határidő: 2013. december 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
Komló, 2013. november 21. 
 
         Polics József 
         Polgármester 



Polgármesteri beszámoló 
 

 
- Soltész Miklós Államtitkár Úrral átadtuk a volt Nagy László gimnázium épületében a 

Főkefe Nonprofit Kft. által végrehajtott legújabb fejlesztést, ami foglakoztatás 
bővítéssel párosul. 

- Az október 23-i ünnepségen részt vettem, koszorút helyeztem el. 
- A 2014-2020 közötti tervezési időszak fejlesztési programjáról egyeztettem az 

érintettekkel. 
- Mindenszentek napi rendezvényen vettem részt és a város nevében koszorút 

helyeztem el. 
- A Munkaügyi Központ és a KLIK vezetőivel több fordulóban tárgyaltunk a téli 

közfoglalkoztatásról. 
- A HÉLIX Sport Egyesület által szervezett úszóversenyt nyitottam meg. 
- A polgárőröket és családtagjaikat köszöntöttem rendezvényükön. 
- Az ESZA-val egyeztettem a nyertes és a folyamatban lévő pályázatainkról. 
- A Komló-Víz Kft. taggyűlésén képviseltem az Önkormányzatot. 
- Dr. Síkfői Tamással a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkárával 

egyeztettem képzéseket érintő kérdésekről. 
- Az ivóvízminőség javító programról egyeztettem az érintettekkel. 
- Pályaválasztási szülőértekezleteken vettem részt. 
- Erste-Bank képviselőivel egyeztettünk a Komló-Víz Kft. hosszúlejáratú hiteléről. 
- A Pannon Power Zrt. biomassza kazán átadásán vettem részt, ahol Németh Lászlóné 

miniszter asszonnyal egyeztettem. 
- Czomba Sándor, Dr. Hoffmann Imre, Héjj Dávid, Tállai András, Dr. Fónagy János, 

Illés István, Soltész Miklós, Homolya Róbert államtitkárokkal, helyettes 
államtitkárokkal tárgyaltam folyamatban lévő ügyekről. 

- Folyamatban lévő és új befektetésekről egyeztettem, de még végeredményről nem 
tudok beszámolni. 

- A Szociális munka napja alkalmából köszöntöttem a szociális területen dolgozókat. 
- A cégvezetőkkel tárgyaltam az aktuális kérdésekről. 
- Állampolgársági esküt vettem ki. 
- A Munkaügyi Központ által szervezett „Szakmatúra” rendezvényen vettem részt. 
- A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület által szervezett évzárón vettem részt. 
- Az EFAMI tanárai által szervezett Cecília napi ünnepi hangversenyt hallgattam meg. 
 

 
 
Komló, 2013. november 25. 
 
 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester  



Alpolgármesteri beszámoló 
 

 

- A Szilvási Általános Iskola pályaválasztási szülőértekezletén vettem részt. 

- Részt vettem a volt Nagy László gimnázium épületében a Főkefe Nonprofit Kft. által 

végrehajtott legújabb fejlesztésen, amelyet Soltész Miklós Államtitkár Úr és 

Polgármester Úr adott át, ez foglakoztatás bővítéssel párosul.  

- Többször vettem részt területbejáráson. 

- Az október 23-i ünnepségen részt vettem, koszorút helyeztem el. 

- A 2014-2020 közötti tervezési időszak fejlesztési programjáról egyeztettem az 

érintettekkel. 

- A cégvezetőkkel tárgyaltam az aktuális kérdésekről. 

- Többször egyeztettem a TDM vezetőjével. 

- Sportvezetőkkel egyeztettem aktuális kérdésekről. 

- Civil Vezetők Fórumán vettem részt. 

- Fiatal Alkotók kiállításán vettem részt a Könyvtárban. 

- Dr. Síkfői Tamással a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkárával 

egyeztettem képzéseket érintő kérdésekről. 

 
 

 
 
Komló, 2013. november 27. 
 
 
 
 
 
         Kupás Tamás Levente 
              alpolgármester  



 
 

 

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 3959 fő, aránya 16%.  
 
 

  2013. augusztus 2013. szeptember 2013. október 

 
Komló város 1812 17,80% 1617 15,90% 1591 15,60% 

Teljes illetékességi területünk 3992 16,1% 3767 15,20% 3959 16,0% 

 
 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában  
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• Nyilvántartott álláskereső: 1591 fő (-26 fő az előző hónaphoz képest), aránya 15,6% 



• Tartósan regisztrált: 557 fő (-46 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 159 fő (+39 fő) 
• FHT: 511 fő (-25 fő) 

 
 
Támogatások: A TÁMOP 1.1.2. program által biztosított támogatások beadása folyamatos. 
Október hónapban 46 fő támogatott foglalkoztatása valósult meg (ebből komlói munkavállaló 
36 fő) az elsődleges munkaerőpiacon.  
 
Munkaerőpiac: Változatlanul nagy erővel toboroz az AUDI győri gyáregysége, az általa 
meghatározott munkakörökben. Fém, és villamosipari, autóipari végzettségű munkavállalókat 
keres. 
 
 
Közfoglalkoztatás: 
 
Kormány 2013. október 15-én döntött a téli átmeneti közfoglalkoztatás megvalósításáról. 
Kirendeltségünk illetékességi területén a foglalkoztatottak, majd képzésben résztvevők  
száma: 921 fő. 
 
Ebből Komló városát érintően: alapkompetencia képzésben: 179  fő 
          ECDL felkészítő képzésben:            20 fő 
          Faipari gépkezelő képzésben:          19 fő 
           Egészségőr ( szociális segítő)          20 fő 
                                           Hulladékválogató és feldolgozó      18 fő 
                                           Kisteljesítményű kazánfűtő             19 fő 
                                           Motorfűrész kezelő                           33 fő 
          Textiltermék összeállító                    24 fő 
                                           Kulturális rendezvény szervező        16 fő   
Mindösszesen:                  348 fő 
 
A képzések 2013.12.02-2014.03.31-ig tartanak, majd azt követően 2014.04.01-2014.04.30-ig 
közfoglalkoztatásban dolgoznak. 
A jelenleg  közfoglalkoztatásban dolgozók nagy része a téli hónapokra ismét munkát kaphat: 
- 50 fő 2013.12.30-2013.01.31-ig 
- 50 fő 2013.12.30-2013.02.28-ig  8 órában 100 % -os támogatás mellett. 
 
 
Komló, 2013.11.27. 
       Götzerné Páva Mária 
        Kir.vez. 
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