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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 határidej ű határozatok 
 
A 10/2013. (I.21.) számú határozat végrehajtásáról szóló beszámoló az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képezi. 
 
A 30/2013. (II.21.) határozatunk I.3. pontjában foglalt komló-sikondai 07 hrsz-ú, 420 m2 
terület és a rajta található 50 m3-es víztároló Komló-Víz Kft-től történő ingyenes átvételről 
szóló döntést követően az ingatlant körülvevő termőföld tulajdonosa vételi szándékot jelentett 
be víztárolóra és a telekre. A magánszemélynek történő eladásról a Komló-Víz Kft. 
taggyűlése 14/2013. (V.15.) számú határozatával döntött, egyúttal a korábbi 16/2012. 
(XII.07.) számú határozat érintett ingatlanra vonatkozó részét hatályon kívül helyezte. 
Időközben az ingatlan vételi szándékától a magánszemély elállt, ezért a társaság ülés tartása 
nélküli döntéshozatal keretében ismételten döntött az ingatlan önkormányzatunk részére 
történő átadásáról. A szavazáson Komló Város Önkormányzata érintettség miatt nem vett 
részt, de a taggyűlés szavazó tagjai 74.2%-os többséggel elfogadták a határozati javaslatot. 
Ennek következtében a képviselő-testület 30/2013. (II.21.) határozata hivatkozott pontja 
szerint az ingatlan ingyenesen önkormányzatunk tulajdonába került, melyet a Földhivatal 
2013. december 19-i hatállyal bejegyzett. 
 
A 100/2013. (VI.20.) számú határozat részben került végrehajtásra. Az OTP Bank Nyrt. 
hozzájárulásával rendelkezünk, de földhivatali bejegyzéshez ismételt határozathozatalra van 
szükség, melyre jelen képviselő-testületi ülésen külön előterjesztés keretében kerül sor. 
 
A 101/2013. (VI.20.) számú határozat alapján a II. félévi kitüntetések a testület döntésének 
megfelelően átadásra kerültek. 
 
A 130/2013. (VIII.29.) számú határozathoz kapcsolódóan a Nemzeti Összetartozás jegyében 
állítandó emlékmű megalkotásához az Emberi Erőforrások Minisztere által nyújtott 1,5 millió 
forintos támogatással kapcsolatos szerződés aláírt példányát 2013. október  végén postázták 
részünkre, a nyertes alkotóval ezt követően aláírta a polgármester a vállalkozási szerződést. A 
támogatás későbbi elszámolásával kapcsolatos kérdések is tisztázásra kerültek a Nemzeti 
Kulturális Alappal. 2013. decemberében megtörtént az emlékmű alapozása is, a kivitelezési 
munkák tavasszal folytatódnak, 2014. június 4-re várhatóan elkészül az emlékmű.  
 
A 131/2013. (VIII.29.) számú határozat alapján a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 
tulajdonában lévő 093/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását a Földhivatal bejegyezte. 
 
A 160/2013. (X.24.) számú határozat alapján a Kulturális Közfoglalkoztatási Programhoz 
kapcsolódó együttműködési megállapodásokat aláírta. 
 
A 164/2013. (X.24.) számú határozat alapján a visszavásárlási jog gyakorlásához szükséges 
nyilatkozat elkészült és a Földhivatalhoz benyújtásra került, mely alapján az Önkormányzat 



tulajdonjogát bejegyezték. A bérleti szerződések megkötése az előterjesztés készítésének 
időpontjában folyamatban van. 
 
A 166/2013. (XI.28.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 169/2013. (XI.28.) számú határozat értelmében a polgármester élt a kapott felhatalmazással 
és a költségvetésben rendelkezésre álló források terhére a határozatban szereplő támogatási 
összegek kerültek jóváhagyásra és kiutalásra az érintetteknek. Részletes beszámolásra a 
költségvetés II. fordulóját megelőző visszamenőleges költségvetési rendeletmódosítás 
keretében kerül sor.  
 
A 171/2013. (XI.28.) számú határozat alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámla 
hitelfelvételéhez kapcsolódó alapítói határozat kibocsátása 2013.  november 28. napján, a 
hitelszerződés megkötése és közjegyzői okiratba foglalása 2013. decemberében megtörtént. 
 
A 172/2013. (XI.28.) számú határozat alapján a Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsön szerződés 
aláírása 2014. január 2. napján, a tagi kölcsön kiutalása pedig 2014. január 3. napján 
megtörtént. 
 
A 173/2013. (XI.28.) számú határozat alapján a Komló-Habilitas Kft. munkahely teremtési 
támogatás iránti kérelméhez kapcsolódóan a támogatási szerződés aláírására 2013. december 
18. napján került sor, a  támogatási összeg pedig ugyanezen a napon kiutalásra került. 
 
A 174/2013. (XI.28.) számú határozat alapján a Mecsek-Tex Kft. munkahely teremtési 
támogatás iránti kérelméhez kapcsolódóan a támogatási szerződés aláírására 2013. december 
17. napján került sor, a  támogatási összeg  kiutalása pedig december 31. napján történt. 
 
A 175/2013. (XI.28.) számú határozat alapján a Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahely 
teremtési támogatás iránti kérelméhez kapcsolódóan a támogatási szerződés aláírására 2013. 
november 29. napján került sor, a  támogatási összeg kiutalása pedig december 18. napján 
történt. 
 
A 179/2013. (XI.28.) számú határozat alapján a polgármester a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodását aláírta. 
 
A 181/2013. (XI.28.) számú határozat alapján a polgármester a „Jó Szerencsét” kiadvány 
kiadására, valamint Komló város honlapjának üzemeltetésére a HegyhátMédiaKft.-vel a 2014. 
január 1. napjától 2014. december 31. napjáig tartó határozott időre szóló megállapodást 
aláírta. 
 
A 184/2013. (XI.28.) számú határozat alapján a polgármester a Mecsekerdő Zrt-t és a 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t a képviselő-testület döntéséről a határozat egy-egy példányának 
megküldésével tájékoztatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 
 

A bizottságok 2013. november 25. óta végzett tevékenysége 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2013. november 25-i ülésén Komló Város 2014. évi költségvetési koncepciójáról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 
rendeletről tárgyalt a bizottság, majd zárt ülésen lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására 
vonatkozó kérelemről, szociális kölcsön-kérelemről és szemétszállítási díjtámogatások 
megállapításáról döntöttek. 
Rendkívüli bizottsági ülésre került sor 2013. december 10-én, melyen önkormányztai lakások 
bérbeadásáról döntött a bizottság. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
2013. november 25-i ülésén a Mecsek-Tex. Kft., a Völgyesi és Völgyesi Kft. és a Komló-
Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. munkahely-teremtési támogatás iránti kérelméről, a 
Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsön kérelméről, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló rendelet megalkotásáról és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahiteléről tárgyalt a 
bizottság. Napirenden szerepelt még Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója és a Mecsekjánosi-puszta 0177 hrsz. alatti híd felújítása. 
2013. november 28-án megtartott rendkívüli ülésén a dávidföldi területértékesítésről tárgyalt a 
bizottság. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
2013. november 26-án ülésezett a bizottság, melyen a HegyhátMédia Kft.-vel a „Jó 
szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről 
megkötendő megállapodásról, Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról, 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, a Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány megszűntetéséről, a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatóról és a nem költségvetési szervek támogatásáról 
tárgyalt a bizottság. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
2013. november 25-i ülésén a Mecsek-Tex. Kft., a Völgyesi és Völgyesi Kft., valamint a 
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. munkahely teremtési támogatási kérelméről, ez 
utóbbi tagi kölcsön kérelméről és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahiteléről tárgyalr a 
bizottság. Ezt követően a szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és 
szolgáltatásokról szóló rendelet, a DDOP-3.1.2/eF-2009-0017 azonosító számú és a TÁMOP-
3.1.4-08/2-2008-0034 azonosító számú projektek fenntartási időszakára szóló konzorciumi 
megállapodás, a HegyhátMédia Kft-vel a „Jó szerencsét!” kiadvány kiadásáról, valamint 
Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás, valamint a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása került a bizottság 
elé. Tájékoztató hangzott el a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról, majd a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása, a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány megszűntetése és a Mecsekjánosi 
puszta 0177 hrsz. alatti híd felújítása szerepelt napirenden. Döntött a bizottság az 
önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról, majd a helyi adókról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról, a Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági 



Társulás 2012. évi és 2013. I. félévi beszámolójáról és a 2014. évre szóló belső ellenőrzési 
tervről és a 2014-2018. évi stratégiai tervről tárgyaltak. Mindezeken túl Komló város 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, a Komló Város Önkormányzat 2013. évi 
pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató, a 2013. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslat és az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató is a 
bizottság napirendjén szerepelt. Végül a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és 
magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón” című 
projekthez kapcsolódó beszerzés elbírálásáról, majd zárt ülésen szakember letelepítésről 
döntött a bizottság. 
2013. november 28-án megtartott rendkívüli ülésén a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 
azonosító számú pályázat keretén belül „Komló Város Önkormányzata és intézményei 
számára szervezet- és szolgáltatásfejlesztési szolgáltatás és tanulmányok készítése” tárgyú 
beszerzési eljárás értékeléséről, a „Sikonda II sz. horgásztó károsodott völgyzárógát és 
árapasztó műtárgy helyreállítása” tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről és az ÁROP-1.A.5-
2013-0028 „Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című pályázathoz 
kapcsolódó szoftver beszerzés Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alóli 
mentesítéséről hozott döntést a bizottság. Ezt követen a Komló Város Önkormányzatának 
2014. évi költségvetési koncepciójához tett kiegészítésről és a 2014. I. félévi kitüntetési 
javaslatokról tárgyaltak. 
2014. január 9-én ismét rendkívüli ülést tartott a bizottság, melyen a „Komló Város 
Önkormányzatának szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások és tanulmányok 
készítése az ÁROP-1.A.5-2013-0028 pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásról döntött a bizottság. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2013. július 31. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2013. október 9. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2013. november 19. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2013. november 14. óta nem ülésezett. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2013. november 26-án tartott ülésén a részönkormányzat költségvetéséből 200.000.- Ft 
átadásáról döntött a részönkormányzat a Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat részére 
azzal, hogy a Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat azt a 2014. évi költségvetéséből 
adja vissza. Ugyanezen a napon lakossági fórum megtartására is sor került, melyen többek 
között az Internet kiépítéséről, esetleges térfigyelő rendszer rákötéséről, valamint a tavasszal 
esedékes parkosítási munkákról hangzott el tájékoztató. 
  
 
 
 
 



Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2013. november 27-én tartott ülésén a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat által 
felajánlott 200.000.- Ft összegű kölcsön elfogadásáról és annak visszafizetésére szóló 
kötelezettségvállalásról döntött a részönkormányzat. 
 
 

III. 
 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben: 
2013. november 25-én: 

− a Komló, Vörösmarty u. 18. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb 
bérleti szerződés megkötése iránti kérelmet egyhangúlag elutasította. 

− egy fő szociális kölcsön iránti kérelmét egyhangúlag elutasította, tekintettel arra, hogy 
a kérelmező nem került rendkívüli élethelyzetbe. 

− nyolc fő részére szemétszállítási díjtámogatást ítélt meg. 
 
2013. december 10-én döntött: 

− a Komló, Kazinczy u. 14. II/1. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Kazinczy u. 7. III/4. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Körtvélyes u. 11. AS/1. szám alatti 2,5 szoba összkomfortos és 
− a Komló, Kazinczy u. 8. /2. szám alatti 1 szoba félkomfortos lakás kiutalásáról. 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  
 
2013. november 25-én: 

− Komló Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítását 
az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyta. A bizottság utasította a 
jegyzőt, hogy a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján a 2013. évi közbeszerzési terv I. 
számú módosításának az önkormányzat honlapján történő közzétételéről intézkedjen.  
 

− A bizottság a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez kapcsolódó nyilvánosság 
biztosítása tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint döntött: 

 
1. A TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes. 
2. A HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 

ajánlata érvényes. 
3. A PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek utcája 38.) ajánlata érvényes. 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
tette. 

5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese a HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, 

Kossuth L. u. 21.).  
A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
A Bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 

− Döntött a Komló, Pécsi út 38. I/3. ajtószám alatti komfortos, a Komló, Móricz Zs. u. 
10. I/9. ajtószám alatti, a Komló, Gorkij u. 1. I/14., 15., 16. ajtószám alatti lakások 
szakember letelepítés címén történő bérbeadásáról. 



 

2013. november 28-án: 
− A TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 azonosító számú pályázat keretén belül „Komló 

Város Önkormányzata és intézményei számára szervezet- és szolgáltatásfejlesztési 
szolgáltatás és tanulmányok készítése” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését 
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:  

A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és jóváhagyta a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló nyertes ajánlattevőt az alábbiak 
szerint: 

       Nyertes ajánlattevő neve: GEO Research Nonprofit Kft., 

                                                  7635 Pécs, Csóka dűlő 19. 

       Egyösszegű nettó ajánlati ár: 14.145.000,- Ft. 
A Bizottság utasította a Jegyzőt, hogy az eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
értesítse. 
A Bizottság felkérte a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse 
meg. 
 

− A Komló-Sikonda II. sz. (alsó) horgásztó károsodott völgyzárógát és árapasztó 
műtárgy helyreállítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi 
határozatot hozta: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást megajánló TOM TRANS Kft-t (7300 Komló, Jó szerencsét 
u. 11.) 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 8.755.971,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

− Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 „Komló Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó nettó 3 MFt összegű szoftver 
beszerzési eljárás lefolytatását mentesítette Komló Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatában előírtak alkalmazása alól, arra való tekintettel, hogy a beszerzendő 
szoftverek speciális jellemzőkkel rendelkeznek. 

 
2014. január 9-én: 

− A „Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások és tanulmányok készítése az ÁROP-1.A.5-2013-0028 pályázat 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és 
jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

1. Agenda Projektház (1158 Budapest, Drégelyvár utca 7. 6. em. 38.) 

2. DFT-Hungária Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. ½. emelet) 

3. Humán Aspektus Kft. (1146 Budapest, Gyertyán utca 9-11. 2. em. 2.) 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 
történő megküldéséről intézkedjen.  
 
 
 
 



IV. 

Egyebek 

 
I. Az év eleji képviselő-testületi ülések és közmeghallgatás VÁRHATÓ időpontjai: 

 

2014. február 3-4. – a 2014. évi költségvetés első fordulós előterjesztésének kiküldése; 

2014. február 13. – a 2014. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása; 

2014. február 20. 17.00 óra– közmeghallgatás; 

2014. március 6. – rendes képviselő-testületi ülés, a 2014. évi költségvetés II. fordulós 
tárgyalása. 

 
II. Tájékoztató Kupás Tamás Levente felügyelő bizottsági tagságáról 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Tanácsa 2013. december 10. napján 7/2013. (XII.10.) számú határozatával a 
felügyelő bizottság korábbi tagját Arnold Jánost visszahívta és helyette ugyanezen naptól 
kezdődően Kupás Tamás Levente alpolgármester urat választotta meg. Az alpolgármester úr a 
szavazáson tartózkodott. A felügyelő bizottság ugyanezen napon tartott ülésén alpolgármester 
urat elnökévé választotta. A társulási tanács ülésének jegyzőkönyvi kivonata és a FEB ülés 
jegyzőkönyve a beszámoló 2. számú mellékletét képezi.  
  
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. (Ötv.) soron következő helyhatósági 
választásokig még hatályos, főállású alpolgármesterre is alkalmazandó összeférhetetlenségi 
szabályai [33/A. § (1a) b) pontja] alapján   alpolgármester csak a képviselő-testület 
hozzájárulásával lehet: 
ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, 
igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja, 

bb) gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy 
vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), 

bc) szövetkezet tisztségviselője, 

bd) alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője. 

A szabályozás tehát az (al)polgármester társulásbeli felügyelő bizottsági tagsága esetére nem 
írja elő a képviselő-testület hozzájárulásának szükségességét.  

 
 
III. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 

Az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi 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 év eleji képviselő-testületi ülések és közmeghallgatás VÁRHATÓ időpontjairól 
szóló tájékoztatást, 

− Kupás Tamás Levente felügyelő bizottsági tagságáról szóló tájékoztatást, 
− 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.  
 
 
 
Határid ő: 2014. február 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2014. január 15. 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 



1. sz. melléklet 
Beszámoló 

a Képviselő-testület 10/2013. (I.21.) határozatával – pályázatok előkészítésére –  
jóváhagyott 5 M Ft összegű keret felhasználásáról 

 
 
 

1. KEOP-5.5.0/A,B épületenergetikai korszerűsítési  
pályázatokhoz kapcsolódó előzetes felmérésre:    254.000,- 
valamint pályázat készítésére:      190.500,- 
Szerződő fél: ÉTER-1 Kft. (Budapest)    444.500,- 
 

2. KEOP-5.5.0/A közvilágítás korszerűsítés II. ütem  
tárgyú pályázathoz tanulmány készítésére:     508.000,- 
Szerződő fél: GOODVILL Kft. (Budapest) 
 

3. A 2. pontban foglalt pályázathoz szükséges  
közvilágítási korszerűsítés tervdokumentációjára:    254.000,- 
Szerződő fél: VILLPLAN Kft. (Pécsvárad) 
 

4. Kökönyös-Zobákpuszta közötti útszakasz felújításának  
tanulmányterve        1.450.000,- 
és csomópont kialakítás engedélyezési tervére:   1.080.000,- 
Szerződő fél: ZÁRÓVONAL Kft. (Pécs)    2.530.000,- 
 

5. „Energiaültetvény megvalósíthatósági lehetőségeinek felmérése 
meddőhányón Komló város Önkormányzatának területén” című 
megvalósíthatósági tanulmány:     101.600,- 
Szerződő fél: ECOSYNERGY Kft. 
 

6. Mecsekfalui szabadidőpark infrastruktúra fejlesztésének 
műszaki ellenőri munkáira:      99.060,- 
Szerződő fél: Gundrum László (Pécs) 
 

7. DDOP-2.1.1/A.B-12 pályázat keretében tervezett  
Sikonda és belváros közötti kerékpárút engedélyezési terveire: 254.000,- 
Szerződő fél: VIAPRODUKT Kft. (Pécs) 

  
8. DDOP-5.1.5/B belvízrendezési pályázat keretében hatósági  

előírás alapján állapot felmérési terv készítésére:    150.000,- 
 
9. Vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez 

szükséges dokumentáció:       245.250,- 
           
  

 
 
 

Felhasználva:     4.586.410,- 
Teljes keret:     5.000.000,- 
Maradvány:        413.590,- 



2. sz. melléklet 
 
 
 

Kivonat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2013. december 
10-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

7/2013. (XII.10.) sz. határozat 
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a társulás felügyelő bizottságának 
elnökét, Arnold Jánost a felügyelő bizottságból 2013. december 10. napjával visszahívja, és 
helyette a felügyelő bizottságba Kupás Tamás Leventét, Komló Város alpolgármesterét 
delegálja. 
 
Határidő: 2013. december 10. 
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 

  Ács Rezső 
Társulási Tanács elnöke 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Felügyelő Bizottságának 2013. 
december 10-én 10 óra 5 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalában (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) az I. emeleti Polgármesteri 
Tárgyalóban megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:   Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke, 

Szűcs Sándor Zomba Község Önkormányzatának 
polgármestere, 

    Gáncs István Tengelic Község Önkormányzatának 
polgármestere, 
 Kupás Tamás Levente Komló Város Önkormányzatának 

alpolgármestere, 
    Dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos, 
    Kovácsné dr. Kubik Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
A Felügyelőbizottság ülését Ács Rezső, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Tanácsának elnöke hívja össze, és vezeti le. A Társulási Tanács elnöke megállapítja, hogy a 
Felügyelőbizottság 3 tagja közül mindhárom tag az ülésen megjelent, a Felügyelőbizottság 
ülését 10 óra 5 perckor megnyitja. 
 
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Javasolja, hogy a felügyelőbizottság vegye fel 
napirendjére a felügyelőbizottság elnökének megválasztására vonatkozó szóbeli előterjesztést. 
 
A napirendre vonatkozó további módosító javaslat nem hangzott el. 
 
A levezető elnök szavazásra teszi fel a napirendre tett javaslatot, amelyet a Felügyelő 
Bizottság tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet 
állapították meg: 
 

NAPIREND 
 

1./ A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Felügyelőbizottsága elnökének 
megválasztása 
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke 

 
 
 
1./ A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Felügyelőbizottsága elnökének 

megválasztása 
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke 

 
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke: Elmondja, hogy a 9 óra 35 perckor tartott Társulási 
Tanács ülésen a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Felügyelő Bizottságában Arnold János 
tagságát megszüntették, és helyette Kupás Tamás Leventét, Komló Város Önkormányzatának 
alpolgármesterét választották meg tagnak. Javasolja, hogy a felügyelőbizottság válassza meg 
tagjai közül az elnököt.  
 
Szűcs Sándor felügyelőbizottsági tag: Javasolja, hogy Kupás Tamás Leventét válasszák 
meg a felügyelőbizottság elnökévé. 
 



További javaslat nem érkezett. 
 
A levezető elnök szavazásra teszi fel a felügyelőbizottsági elnök személyére tetti javaslatot, 
amelyet a Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1/2013. (XII.10.) számú határozat 
 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Felügyelőbizottsága elnökének Kupás Tamás 
Leventét, Komló Város Önkormányzatának alpolgármesterét választja meg. 
 

 
További kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök a Felügyelőbizottság ülését 10 óra 
10 perckor berekeszti. 
 
 
 

Ács Rezső 
Társulási Tanács elnöke 

Ülést levezető elnök 
 

A jegyzőkönyvet készítette: 
 
    Kovácsné dr. Kubik Andrea 
         jegyzőkönyvvezető 
 
 
 







 


