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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 képviselőtestület a 40/2006. (II.23.) számú határozatával jelölte ki értékesítésre a Nagy 

László utcában található 2336 hrsz-ú lakótelket. 

Több sikertelen licit után a 2014. június 13-án tartott liciten Sulyok Sándor és Sós Beáta 

jogosult az ingatlan megvásárlására. 

Az adásvételi szerződés elkészült, a napokban történik meg az aláírása és a teljes vételár 

befizetése. 

 

A 33/2013. (II.21.) számú határozatával döntött a képviselő-testület az Auctus 2005. Kft.-vel 

a komlói 1502/2 helyrajzi számú, természetben 7300 Komló, Mecsekfalui út mellett található 

11.712 m
2
 területű, kivett beépítetlen területre megkötött adásvételi szerződés felbontásáról. 

2014. augusztus 1-jén az Auctus 2005. Kft. felszámolás alá került. A határozat 2. pontjában 

jelzett, az Auctus 2005. Kft., valamint a Bora Trade & Build Kft. között az engedményezés 

alapján a megállapodás nem került aláírásra. Az ügy rendezése érdekében felvesszük a 

kapcsolatot az Auctus 2005. Kft. kijelölt felszámolójával. 

 

A 26/2014. (III.6.) számú határozat alapján a belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló 

vízfolyások, csatornák üzemeltetésének és fenntartásának ellenérték nélküli felajánlásáról 

szóló tájékoztató levél a megadott határideig megküldésre került a Dél-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóságnak. Az Igazgatóság által előírt hiánypótlást az önkormányzat 2014. május 7-én 

benyújtotta. Ezt követően az Igazgatóság az 1. számú mellékletként csatolt, 2014. június 25-

én kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a felajánlott vízfolyásokat nem áll 

módjukban üzemeltetésre átvenni. 

 

A 39/2014. (V.15.) számú határozat alapján a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának 3. számú módosítása aláírásra került 

 

A 48/2014. (V.15.) számú határozathoz kapcsolódóan a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását valamennyi 

tagönkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta és polgármestereik ennek megfelelően alá is 

írták.  

A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága a törzskönyvi nyilvántartásban a 

változásokat átvezette 2014. július 1-jei hatállyal a 2014. június 6. napján kelt 02-TNY-3229-

3/2014-556749 iktatószámú és a 2014. június 10. napján kelt 02-TNY-3232-2/2014-556749 

iktatószámú határozataival. 

  

A 70/2014. (V.15.) határozatban lejárt határidőkre a lakáscélú támogatási, és egyben 

jelzálogjog szerződések elkészültek, és a folyósítások is megtörténtek. 

 

A 71/2014. (VI.19.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Pénzügyi, jogi és 

ellenőrzési bizottságban bekövetkezett személyi változást az SZMSZ függelékén átvezettette. 

 



A 72/2014. (VI.19.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 

 

A 73/2014. (VI.19.) számú határozat alapján az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló rendeletnek megfelelően a kérelmek benyújtásra kerültek. A jegyző az 

előirányzat-változást a költségvetési rendeleten átvezettette. 

 

A 75/2014. (VI.19.) számú határozat alapján a DDOP-3.1.3/G-14 „Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése” című pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

A Képviselő-testület 77/2014. (VI.19.) számú határozatának felhatalmazása alapján a 

polgármester – mint Komló Város Önkormányzatának, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli 

részvényesének képviselője – az 1-4/2014. sz. alapítói határozatokat kibocsátotta. 

 

A Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlanvásárlási kérelmére született 82/2014. (VI.19.) számú 

határozatban foglalt tervezett telekalakítás nem felel meg a HÉSZ előírásainak, ezért a 

határozat módosításáról jelen képviselő-testületi ülésen külön előterjesztés keretében tárgyal a 

Tisztelt Képviselő-testület. 

 

A Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlására vonatkozó 83/2014. (VI.19.) számú 

határozatról a címzetes főjegyző a telek tulajdonosát tájékoztatta. 

 

A 84/2014. (VI.19.) számú határozat alapján az IPA pályázathoz kapcsolódó önkormányzati 

finanszírozású építési beruházás elkészült. Az átadás-átvételi eljárás a Városgondnokság és a 

vállalkozó között folyamatban van.  

 

A 86/2014. (VI.19.) számú határozathoz kapcsolódóan a Szilvási út útburkolat helyreállítását 

célzó vis maior támogatási igény a Belügyminisztériumhoz benyújtásra került, a támogatási 

igényt teljes összegben elfogadták. Jelenleg  a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési 

eljárása folyik. A Sikonda II. számú (alsó) tó völgyzáró gát és árapasztó műtárgy beruházása 

befejeződött, a pályázat elszámolása megtörtént.  

 

A 87/2014. (VI.19.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Neckartenzlingenbe való 

hivatalos kiutazáshoz  szükséges repülőjegy költségeiről, valamint valuta kiutalásáról 

gondoskodott. 

 

A 88/2014. (VI.19.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző utólagosan gondoskodott a 

Beregszászi kiküldetéshez szükséges utazás költségeiről, valamint valuta kiutalásáról. 

 

A 89/2014. (VI.19.) számú határozat szerint elkészült és aláírásra került a megállapodás, de a 

folyósítás feltétele még nem következett be, mivel a kérelmező a munkáltatói kölcsönét is 

intézi párhuzamosan. Valamennyi lakáscélú támogatás esetében akkor kerülhet sor 

folyósításra, ha teljes értékűen bizonyított, hogy a vevő tulajdonossá válik és a jelzálogjogunk 

bejegyzésre kerül. 

 

A 91/2014. (VIII.14.) számú határozat alapján az érintett önkormányzatok részéről a 

Baranya-Víz Zrt. átdolgozott egyesülési-átalakulási dokumentációjának aláírása megtörtént. 

Ahhoz, hogy a dokumentáció a Pécsi Törvényszék Cégbíróságához benyújtásra kerüljön, 

szükség van a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) engedélyére. 

Jelenleg a MEKH engedélyére várunk. 

 



A 94/2014. (VIII.14.) számú határozat alapján a Járási Hivatal és KIK részére garázs 

ingyenes használatba adására vonatkozó megállapodás-módosítás aláírása folyamatban van, a 

garázsok átadása megtörtént. 

 

A 96/2014. (VIII.14.) számú, a „Lakhatási integráció Komlón” című projekt megvalósításáról 

szóló határozattal kapcsolatban jelen képviselő-testületi ülés keretében új előterjesztést tárgyal 

a képviselő-testület. 

 

A 97/2014. (VIII.14.) számú határozat alapján a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 azonosító 

számú pályázat keretében beszerzésre kerülő ingatlanokra az adás-vételi szerződések aláírásra 

kerültek. 

 

A 98/2014. (VIII.14.) számú határozat alapján a közfoglalkoztatási programokhoz biztosított 

pótlólagos forrással kapcsolatos előirányzat átvezetése megtörtént. A tárgyi beruházások 

folyamatban vannak, befejeződésüket követően kerül sor az intézményi finanszírozásra. 

 

A 99/2014. (VIII.14.) számú határozat alapján a Városi Sportközpont öltözőinek felújításához 

szükséges önkormányzati saját forrás résszel kapcsolatos fejlesztési célú pénzeszköz átadás-

átvételi megállapodás megkötése folyamatban van. A beruházás megkezdődött. 

 

A 100/2014. (VIII.14.) számú határozat alapján a KEOP-2014-4.10.0/N pályázat nem került 

benyújtásra, mert ugyan a Komlói Közös Hivatal költségvetési szerv, de a gazdálkodási forma 

kódja nem 322, hanem 325, így nem pályázhatott. Az előterjesztésben említésre került, hogy a 

Városgondnokság lenne a másik költségvetési szerv, amelyik pályázhatott volna, azonban a 

Városgondnokság projektköltségvetése nem érte volna el a pályázati felhívás szerinti 

minimum összeget. 

 

A 101/2014. (VIII.14.) számú határozat alapján a közvilágítás fejlesztési munkákkal 

kapcsolatos vállalkozói szerződéseket az önkormányzat megkötötte, a munkák egy része 

megkezdődött.  

 

A 102/2014. (VIII.14.) számú határozat értelmében a 2468 hrsz alatti önkormányzati 

tulajdonú híd felújításával kapcsolatos háromoldalú szerződést a Ratipur Kft-vel és a nyertes 

kivitelezővel megkötöttük. A felújítás október elejéig fejeződik be.  

 

A 103/2014. (VIII.14.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a megválasztott helyi 

választási bizottsági tagok, póttagok eskütételének megszervezéséről gondoskodott, a tagok a 

polgármester előtt az esküt letették. 

 

A 105/2014. (IX.3.) számú határozat alapján a fejlesztési tervek határidőre benyújtásra 

kerültek, a hatósági szolgáltatási díj önkormányzatokra jutó – felhasználói egyenérték alapján 

felosztott – arányos részösszegét üzemeltető az érintetteknek utólag kiszámlázza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

 

A bizottságok 2014. június 16. óta végzett tevékenysége 

 

Egészségügyi és szociális bizottság: 

 

2014. június 16-i ülésén az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról tárgyalt a bizottság. Az egyebek napirendi pont 

keretében önkormányzati lakások kérdésében egyeztettek, majd a Családsegítő Szolgálat adott 

tájékoztatást az E-ON „Háló Program” pályázati felhívásáról. Ezt követően zárt ülésen a 

2014. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásáról foglalt állást, majd szociális kölcsön 

megállapításáról és szemétszállítási díjtámogatások odaítéléséről döntött a bizottság. 

Július 18-án rendkívüli ülést tartott a bizottság, melyen önkormányzati lakások bérbeadásáról, 

majd szociális kölcsön megállapításáról döntöttek. 

Az augusztus 11-én megtartott ülésen a szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, 

támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása, a közfoglalkoztatási programok önkormányzati finanszírozása és a tulajdonosi 

háttérfelelősségből fakadó kötelezettségek tárgyú előterjesztések szerepeltek a bizottság 

napirendjén. 

 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 

 

A 2014. június 16-i ülésen a Komlói Temetkezési Kft. beszámolója, a Komló-Víz Kft., majd a 

Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának jóváhagyása, a 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. határozatainak jóváhagyása, valamint a vezető 2013. évi 

prémiumfeladatai, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolója, 

határozatok jóváhagyása, valamint a vezető 2013-2014. évi prémiumfeladatai, valamint a 

Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának 

jóváhagyása szerepeltek napirenden. Tárgyalt a bizottság a Lakiter Hungária Európa Kft. 

ingatlanvásárlási kérelméről, a Flóra utca 4. szám alatti lakótelek visszavásárlásának 

kérdéséről,a DDOP-3.1.3/G-14 számú, az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című 

pályázat benyújtásáról, az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosításáról, valamint 

vis maior támogatási igény benyújtásáról (Szilvási út útburkolat helyreállítására) és a sikondai 

II. tó völgyzárógát helyreállítás bekerülési költségének módosításáról. Végezetül az IPA 

pályázattal kapcsolatos saját forrás kiegészítéséről született döntés. 

Július 28-án rendkívüli ülés keretében a városi felújítási keret felosztásáról döntöttek. 

Augusztus 11-én a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” című 

pályázat megvalósításáról, a közfoglalkoztatási programok önkormányzati finanszírozásáról, a 

Városi Sportközpont öltözőinek felújításáról és közvilágítás fejlesztésekről tárgyalt a 

bizottság. Ezek után a komlói 2468 hrsz alatti híd műszaki állapota, a Baranya-Víz Zrt. 

átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala II., a Santex Komlói Kft. munkahely-

teremtési támogatási kérelme és a bajai üdülő értékesítéséről szóló 4/2014. (III.3.) sz. GTB. 

határozat módosítása szerepelt napirenden, de tekintve, hogy a bizottság nem volt 

határozatképes, állást nem foglalt a kérdésekben. 

 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 

 

2014. június 17-én tartott ülést a bizottság, melyen a 2014. évi költségvetési rendelet 

módosítása, a nem költségvetési szervek támogatásából sportcélra tartalékba helyezett összeg 

felosztása, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj-támogatásról szóló rendelet elfogadása, 

valamint a beregszászi kiküldetés tárgyalása szerepelt napirenden. 

 



Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  

 

A 2014. június 17-én megtartott ülésen az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről 

szóló önkormányzati rendelet módosítása, a törvényességi észrevételnek megfelelő helyi 

adórendelet módosítása, a Komlói Temetkezési Kft. beszámolója, a Komlói Bányász Sportkör 

Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának jóváhagyása, a Komlói 

Fűtőerőmű Zrt. határozatainak jóváhagyása, valamint a vezető 2013. évi prémiumfeladatai 

tárgyú előterjesztések szerepeltek napirenden. Állást foglaltak a Komlói Városgazdálkodási 

Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolója, határozatok jóváhagyása, valamint a vezető 2013-2014. 

évi prémiumfeladatai, a Mohács-Víz Kft., valamint a Komló-Víz Kft. taggyűlési 

határozatainak és 2013. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint az önkormányzati 

szakképzési ösztöndíj-támogatásról szóló rendelet kérdésében. Ezt követően a DDOP-

3.1.1/G-14. számú, az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázat benyújtásáról, az 

IPA pályázattal kapcsolatos saját forrás kiegészítéséről és az önkormányzat Beszerzési 

Szabályzatának módosításáról tárgyaltak. Döntöttek a szilvási út útburkolat helyreállításához 

benyújtandó vis maior támogatási igény benyújtásáról, valamint a sikondai II. tó völgyzárógát 

helyreállítás bekerülési költségének módosításáról, önkormányzati tulajdonú lakások 

kéményfelújításáról, a Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz-ú patakon átívelő műtárgy építésével 

kapcsolatos beszerzésről, majd állást foglaltak a beregszászi kiküldetésről és a 

neckartenzlingeni falunapokon való részvételről szóló előterjesztésről. Napirenden szerepelt 

még a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsági tag választása, a 2014. évi költségvetési 

rendelet módosítása, majd tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről. 

Zárt ülésen a 2014. év II. félévi kitüntetési javaslatokról tárgyalt a bizottság. 

A július 4-i rendkívüli bizottsági ülés témája a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás volt. 

Újabb rendkívüli ülésre került sor július 17-én, melyen a Magyarország-Horvátország IPA 

határon átnyúló együttműködési program keretében elnyert pályázathoz kapcsolódó 

kivitelezési munkákról, a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési 

program keretében támogatott pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyú 

beszerzési eljárás értékeléséről, a Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz-ú patakon építendő műtárgy 

kivitelezésével kapcsolatos beszerzési eljárás értékeléséről, valamint önkormányzati tulajdonú 

lakások kéményfelújításával kapcsolatos beszerzés értékeléséről született döntés. 

A július 23-i rendkívüli ülésen a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004. számú pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzés és beszerzésekről döntött a bizottság. 

Az augusztus 12-én sorra került bizottsági ülésen a szociális és gyermekvédelmi ellátási 

formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 32/2013. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, a tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségekről, a 

SANTEX Komlói Kft. munkahely-teremtési támogatás iránti kérelméről, majd garázsoknak a 

járási hivatal és KIK részére történő ingyenes használatba adásáról tárgyalt a bizottság. Állást 

foglaltak a Törppicur Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződésről, 

a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón”, majd a TIOP-3.2.3.A-13/1-

2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” című pályázatok megvalósításáról. A napirendi 

pontok között szerepelt még a közfoglalkoztatási programok önkormányzati finanszírozása, a 

Városi Sportközpont öltözőinek felújítása, a KEOP-2014-4-10.0/N pályázat benyújtása, a 

közvilágítás fejlesztésekről és a komlói 2468 hrsz. alatti híd műszaki állapotáról szóló 

előterjesztések, valamint a helyi választási bizottság tagjainak megválasztása. Döntés született 

a „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás értékeléséről, a DDOP-

4.1.2/B-13/2014-0003 pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokról, a TIOP-3.2.3.A-13/1-

2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” című projekthez kapcsolódó beszerzések 

elbírálásáról és az Arany Alkony Idősek Napközi Otthona akadálymentesítésével kapcsolatos 

beszerzésről. 



Az augusztus 14-i képviselő-testületi ülés előtt megtartott rendkívüli bizottsági ülésen a 

„Baranya-Víz Zrt. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala II.” című előterjesztéshez 

kapcsolódó kiegészítésről, az ÁROP-1.A.3-2014. kódszámú, „Területi együttműködést segítő 

programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat 

benyújtásáról, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és 

szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó módosító 

javaslatról foglaltak állást. 

Szeptember 3-án ismét rendkívüli bizottsági ülésre került sor, melyen a DDOP-4.1.2/B-

13/2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón” című projekthez kapcsolódó beszerzések 

elbírálásáról, a DDOP-4.1.2/B-13/2014-0003 pályázathoz, majd a Szilvási út helyreállításához 

(vis maior) kapcsolódó közbeszerzések megindításáról, az Arany Alkony Idősek Klubja 

akadálymentesítésével kapcsolatos beszerzés eredményhirdetéséről, a Komló belvárosába 

telepítendő térkamera rendszerről hozott határozatot a bizottság. Állást foglaltak a Mohács-

Víz Kft. részére KEOP pályázathoz nyújtandó fedezet-felajánlásról, majd szakember-

letelepítés ügyében hoztak döntést. Az utolsó napirendi pontot – a vízi közmű szolgáltatásra 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyásáról szóló előterjesztést – a Gazdasági, 

településfejlesztési bizottsággal együttesen tárgyalták. 

 

Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 

2014. június 11. óta nem ülésezett. 

 

Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 

 

2014. április 24. óta nem ülésezett. 

 

Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 

 

2014. június 10. óta nem ülésezett. 

 

Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 

2013. október 9. óta nem ülésezett. 

 

Sikonda Településrészi Önkormányzat 

 

2014. április 16. óta nem ülésezett. 

 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 

 

2013. november 14. óta nem ülésezett. 

 

III. 

 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 

Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 

2014. június 16-i ülésén: 

 egy fő részére 60.000.- forint szociális kölcsön megállapításáról 24 havi 

részletfizetéssel, 

 tizenhat fő részére szemétszállítási díjtámogatás odaítéléséről. 

2014. július 18-i ülésén: 

 a Komló, Kazinczy u. 8. fsz. 1. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 



 a Komló, Kazinczy u. 1/D. I/6. szám alatti 1 szoba összkomfortos, 

 a Komló, Vörösmarty u. 22. fsz. 6. szám alatti 1,5 szoba komfortos és 

 a Komló, Nagyszántó u. 6. III/10. szám alatti 2,5 szoba összkomfortos önkormányzati 

bérlakás kiutalásáról, 

 egy fő részére 33.943.- forint szociális kölcsön megállapításáról. 

 

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében: 

Június 16-i ülésén: 

 a város szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának 

megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) Önkormányzati rendelet V. fejezet 36. §-a 

alapján a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program 

keretében a komlói 2438/6 hrsz alatti közterületen megépülő bányászati emlékmű 

létesítéséhez az engedélyezési tervdokumentáció szerint hozzájárult. 

Július 28-i ülésén: 

1. A bizottság a polgármester által a városi felújítási keret terhére tett 

1.000.000,-Ft alatti kötelezettségvállalásokról tájékozódott és azokat 

az alábbiak szerint tudomásul veszi: 

 

- Szent Borbála Otthon Komló, Jó szerencsét u. 32. sz. alatti telephelye 

járdajavítási, csapadékelvezetési munkái:   180.000,-Ft 

 

- Ifjúság utcai volt általános iskola helyiségének az országgyűlési 

választásokhoz kapcsolódó felújítási munkái   108.611,-Ft 

 

2. A bizottság a tárgyi keret terhére az intézményekhez kapcsolódó 

felújítási munkák fedezetéül az alábbi összegeket biztosítja:  

 

a.) Kenderföldi Általános Iskola: 

- tornateremben üvegtégla fal helyén 8 db ablak beépítése motoros 

távirányítóval, szertár ablak távirányítós nyitása-zárása:  

         1.000.000,-Ft 

- udvar, térburkolatának részleges bontása, felújítása (150 m
2
):  

        1.800.000,-Ft 

 

b.) Felsőszilvási Általános Iskola: 

- tornaterem mögötti járda és udvari lépcső felújítása, homlokzati 

szigetelés javítása:      448.183,-Ft 

 

c.) Alsószilvási Általános Iskola: 

- beltéri oldalfalon vakolatcsere, udvari folyóka építése:  244.285,-Ft 

- tornaterem bádogos szerkezetének felújítása, átalakítása:  

        237.838,-Ft 

 

d.) Gagarin Általános Iskola (Bányász u. 1.)  

- épület előtti udvari labdafogó háló felújítása:  450.000,-Ft 

 

e.) Körtvélyesi óvoda 

- konyha és tálaló falainak javítása burkolat-felújítása:  853.302,-Ft 

- udvari terasz helyreállítási munkái:   700.000,-Ft 

- tűzvízhálózathoz kapcsolódó kiváltási, felújítási munka 

        341.812,-Ft 

f.) Jó szerencsét utca 1. szám alatti óvoda: 



óvoda udvarán térburkolat készítése   600.000,-Ft 

 

3. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az előirányzat átvezetéséről a 

költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon. 

 

 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  

Június 17-én: 

 jóváhagyta a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 

Programhoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását és hozzájárult, hogy az önkormányzat az alábbi szolgáltatókat kérje fel 

ajánlattételre: 

 

1.) Tax Computer Bt. (7300 Komló, Mecsekfalui út 2/2.) 

  

2.) HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 21.) 

  

3.) PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek utcája 38.) 

 

4.) Pannon Castrum Kft. (7635 Pécs, Csóka dűlő 19.) 

 

A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások fenti szolgáltatók 

részére történő megküldéséről intézkedjen.  

 
 a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kéményfelújításához 

kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 
alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

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

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

 
 a Komló, Mecsekjánosi-puszta 0177 hrsz. alatti vízfolyáson építendő közlekedési 

műtárgy építéséhez kapcsolódó beszerzés ajánlattételi felhívását megvitatta és 
jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

 
1. TomTrans Kft.     7300 Komló, Jószerencsét utca 11. 
2. Mohács-Víz Kft.     7300 Komló, Kossuth L. u. 9. 
3. Baranya-csatorna menti Vízi Társulat  7370 Sásd, Kossuth L. u. 1. 

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

 
Július 4-én: 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását megvitatta és a mellékelt formában jóváhagyta.  Utasította a jegyzőt, hogy 

az ajánlattételi felhívás közzétételéről intézkedjen. 

 

Július 17-én: 
 a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Programhoz kapcsolódó kivitelezési munkák tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 



nyilvánította és a bíráló bizottság javaslata alapján a PRO DOMO Építőipari, 
Beruházó és Kivitelező Zrt-t (7622 Pécs, Verseny u. 17.) hirdettte ki az eljárás 
nyerteseként. Utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést (bruttó) 38 800 EUR összeggel kösse meg.  

 a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

keretében  támogatott pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosításával 

kapcsolatos beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a bíráló bizottság 

javaslata alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Pannon 

Castrum Kft-t (7635 Pécs, Csóka dűlő 19.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 
elemekre együttesen nettó 1.175.000,-Ft összeggel kösse meg.  

 a Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz alatti patakon építendő műtárgy kivitelezésével 

kapcsolatos beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a bíráló bizottság 

javaslata alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Mohács-Víz 

Kft-t  (7700 Mohács, Budapesti országút 1.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

Utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 

tájékoztassa.Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

vállalkozási szerződést nettó 4.719.163,-Ft összeggel kösse meg.  

 az önkormányzati lakások kéményfelújítása tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánította, és a bíráló bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást megajánló Németh Zoltán egyéni vállalkozót (7300 Komló, Eötvös 

u. 10.) hirdettte ki az eljárás nyerteseként. Utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi 

beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. Felhatalmazta a 

polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 

2.322.835,-Ft összeggel kösse meg.  

Július 23-án: 

 a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 azonosítószámú, „Lakhatási beruházások Komlón” 

megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés és beszerzések ajánlattételi 

felhívásait megvitatta, és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje 

fel a közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

 

A projekt során felújításra kerülő 19 darab lakóingatlan korszerűsítése, közterületek, 

játszóterek felújítása, kártyás áram- és víz-fogyasztásmérők kiépítése, szelektív 

hulladékgyűjtő edények telepítése esetében: 

 

a) Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 8. ;  email: bsbkft@gmail.com) 

b) Kalafarm Kft.  (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19. ; email: 

info@kalafarm.hu) 

c) Pannon Beruházó Kft. (7673Kővágószőlős, Újtelep 9.;email: 

info@pannonkeszhaz.hu) 

 

A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 

beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 

1. Műszaki ellenőri feladatok ellátása esetében: 
 

a) Gundrum László     (7623 Pécs, Megyeri tér 8. fszt. 2. ; Email: 

amarc@hdsnet.hu)  

b) Németh János     (7632 Pécs, Víg u. 1/1. ; Email: h-bon@t-online.hu) 

mailto:bsbkft@gmail.com
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c)  Ifj. Sas Gyula     (7623 Pécs, Ungvár u. 6. ; Email: sas.gyula@t-

online.hu)  

 

2. Nyilvánosság biztosítása esetében: 

 

a) TF Center Kft.     (7300 Komló, Pécsi út 1. ; Email: info@tfcenter.hu) 

b) Tax Computer Bt.    (7300 Komló, Alkotmány utca 8. ; Email: 

info@taxcomputer.hu) 

c) HegyhátMédia Kft.    (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.  ; E-mail: 

info@hegyhatmedia.hu) 

 

3. Hirdetés, reklám, propaganda esetében: 

 

a) HegyhátMédia Kft.    (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.  ; E-mail: 

info@hegyhatmedia.hu) 

b) Péter Szabó Fotó     (7300 Komló, Kossuth L. u. 34. ; E-mail: 

pszenator@gmail.com) 

c) PTI Communications Kft.  (7621 Pécs, Ferencesek u. 38. ; Email: 

info@ptigroup.hu) 

 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek 

részére történő megküldéséről intézkedjen.  

Augusztus 12-én: 

 a „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő 

szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése FIDIC 

Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján” tárgyú közbeszerzési 

eljárás Bíráló Bizottságának 2014. július 14. napján kelt javaslatát elfogadta és 

jóváhagyta. A bizottság ennek megfelelően a tárgyi közbeszerzési eljárásban az „S-SZ 

2014 Komló Konzorcium” és a „Komló Szvtp Konzorcium” ajánlatát az első 

részajánlati kör tekintetében, a Platina-Bau Zrt., a BTMP Kft., az „S-SZ 2014 

Komló Konzorcium”, a „Komló Csatorna Konzorcium”, valamint a Wolfbau 

Team Kft. ajánlatát a második részajánlati kör tekintetében érvényessé nyilvánítja.  

A bizottság a Hegedüs & Schmidt Kft. ajánlatát a második részajánlati kör 

tekintetében a Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján figyelmen kívül hagyta, mivel arról 

nyilatkozott, hogy az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az 

ajánlatát nem tartja fenn.  

A bizottság az eljárás nyerteseként az első részajánlati kör vonatkozásában a „Komló 

Szvtp Konzorcium”-ot, illetőleg a második részajánlati kör tekintetében a Wolfbau 

Team Kft.-t hirdette ki. A bizottság kijelentette továbbá, hogy az első részajánlati kör 

kapcsán második helyezettet nem hirdet ki, a második részajánlati kör kapcsán pedig a 

Platina-Bau Zrt., mint második helyezett ajánlattevő kihirdethető. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről az 

ajánlattevőket tájékoztassa, valamint az eljárás eredményéről szóló hirdetménynek a 

Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről intézkedjen.  

 

 a DDOP-4.1.2/B-13/2014-0003 azonosító számú „Lakhatási integráció Komlón 

projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és 

jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

 

1.) Külső projektmenedzsment esetében:  

mailto:sas.gyula@t-online.hu
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1) Eu-Winner Consulting Kft. 

székhely: 7900 Szigetvár, Radován tér 9. 

képviselő: Karsai Dániel ügyvezető 

email: karsai.daniel@eu-winner.hu 

2) AGROVERDE Kft. 

székhely: 7940 Szentlőrinc, Attila utca 70. 

képviselő: Szücs Tamás ügyvezető 

email: shevatom@t-online.hu 

3) VIZIBOR Kft. 

székhely: 7935 Ibafa, 086/6 hrsz. 

képviselő: Völgyi Tamás ügyvezető 

email: volgyi.t@gmail.com 

 

2.) Jogi szakértő esetében: 

1.) Dr. Oszvald Péter 7300 Komló, Kossuth L. u. 117.  dr.oszvald.peter@gmail.com 

2.) Dr. Wetzl József  7300 Komló, Városház tér 4.   wetzl.jozsef@gmail.com 

3.) Dr. Horváth Fruzsina 7300 Komló, Kossuth L u. 117. dr.horvath.fruzsina@gmail.com 

 

A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti vállalkozók 

részére történő megküldéséről intézkedjen.  

 

 a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 számú, „Lakhatási beruházások Komlón” projekthez 

kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, Műszaki ellenőri 

tevékenység tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint 

állapította meg.  

 

1. Akvila-S Kft. (7636 Pécs, Ungvári utca 6.) ajánlata érvényes, 

2. Gundrum László (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) ajánlata érvényes, 

3. H-Bon Mérnöki Iroda Kft. (7632 Pécs, Víg u. 1/1.) ajánlata érvényes, 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

Akvila-S Kft. Kft. (7636 Pécs, Ungvári utca 6.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 

6. Az eljárás nyertese Akvila-S Kft. Kft. (7636 Pécs, Ungvári utca 6.)  

 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és 

utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 számú, „Lakhatási beruházások Komlón” projekthez 

kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, Nyilvánosság biztosítása 

tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg.  

 

1. HegyhátMédiaKft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.) ajánlata érvényes, 

2. Tax Computer Kft. (7300 Komló, Mecsekfalu 2/2..) ajánlata érvényes, 

3. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

HegyhátMédia Kft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.)  tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 

6. Az eljárás nyertese HegyhátMédiaKft. (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 21.) 

 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és 

utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

mailto:karsai.daniel@eu-winner.hu
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mailto:volgyi.t@gmail.com
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 a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 számú, „Lakhatási beruházások Komlón” projekthez 

kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, Hirdetés, reklám, 

propaganda tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint 

állapította meg.  

 

1. HegyhátMédiaKft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.) ajánlata érvényes, 

2. Péter Szabó Zoltán (7300 Komló, Kossuth Lajos utca 34. ajánlata érvényes, 

3. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) ajánlata érvényes 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

HegyhátMédia Kft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.)  tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 

6. Az eljárás nyertese HegyhátMédiaKft. (7300 Komló,Kossuth Lajos u. 21.) 

 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és 

utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 az Arany Alkony Idősek Klubja akadálymentesítéséhez kapcsolódó beszerzés 

ajánlattételi felhívását megvitatta jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi 

vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

 

1. Vitoép Kft.    7300 Komló, Kossuth u. 3. 

2. Péter ’99 Kft.    7300 Komló, Taáncsics u. 6/d. 

3. Német Zoltán egyéni vállalkozó 7300 Komló, Eötvös u. 10. 

 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti vállalkozók 

részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 

Szeptember 3-án: 

 a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú, „Lakhatási integráció Komlón” projekthez 

kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, Külső projektmenedzsment 

feladatainak ellátása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét az alábbiak 

szerint állapította meg.  

 

1. Eu-Winner Consulting Kft. (7900 Szigetvár, Radován tér 9.) ajánlata érvényes, 

2. AGROVERDE Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.) ajánlata érvényes, 

3. VIZIBOR Kft.(7935 Ibafa, 086/6 hrsz.) ajánlata érvényes, 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 1. 

(Eu-Winner Consulting Kft. (7900 Szigetvár, Radován tér 9.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 

6. Az eljárás nyertese: Eu-Winner Consulting Kft. (7900 Szigetvár, Radován tér 9.)   

 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és 

utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú, „Lakhatási integráció Komlón” projekthez 

kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, Jogi szakértői tevékenység 

biztosítása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint 

állapította meg. 

 

1. Dr. Oszvald Péter (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) ajánlata érvényes, 

2. Dr. Wetzl József     (7300 Komló, Városház tér 4.)      ajánlata érvényes, 

3. Dr. Horváth Fruzsina (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) ajánlata érvényes 



4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot   

Dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 

6. Az eljárás nyertese: Dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) 

 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és 

utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 a DDOP-4.1.2/B-13/2014-0003 azonosítószámú, „Lakhatási integráció Komlón” 

megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés ajánlattételi felhívásait megvitatta, 

és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a közbeszerzési 

eljárások keretében ajánlattételre. 

 

1. A projekt során a Sportvölgy „barakk épületeinek” (Sportvölgy u. 5-6.) bontása történik 

meg, illetve Szállásfalu településrészen a Vak Bottyán utca 17-18. épületek felújítása, 

infrastruktúra fejlesztésére és közösségi tér kialakítása, játszótér létesítése, út felújítása, 

térkamera rendszer kiépítése, illetve a megvásárolt 17 db komfortos lakás felújítása 

esetében: 

 

d) Kalafarm Kft.  (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19. ; email: 

info@kalafarm.hu) 

e) Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 8. ;  email: bsbkft@gmail.com) 

f) BS Construct Kft.  (7300 Komló, Hegyhát u. 6. ; email: 

bsconstructkft@gmail.com) 

 

2. Az OKJ-s szakmai képzési program és a modulképzések lebonyolítása esetében: 

 

a) Schvéder Oktatási Központ Kft (8200 Veszprém, Móra Ferenc u. 12. ; 

 email: schveder@schvederoktatas.hu) 

b) Nyelvtanoda Kft (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 18. ; email: 

 pecs@katedra.hu) 

c) J.L. Seagull Szakképző Iskola (3100 Salgótarján, Meredek u. 9. ; email: 

 seagull@seagull.hu) 

 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 

történő megküldéséről intézkedjen.  

 

 a „Komló Szilvási út (3642 hrsz.) útburkolat károsodás helyreállítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és jóváhagyta, hogy az 

önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében 

ajánlattételre. 

 

1. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u.13.) 

2. Tom-Trans Kft. (7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.) 

3. Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u.28.) 

 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 

történő megküldéséről intézkedjen.  
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 az Arany Alkony Idősek Klubja akadálymentesítésére vonatkozó beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló 

Vitoép Kft-t  (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

Utasította a jegyzőt, hogy a fenti beszerzési eljárások eredményéről az ajánlattevőket 

tájékoztassa. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

vállalkozási szerződést 4.221.481,-Ft + ÁFA összeggel megkösse. 

 

 a Komló belvárosában tervezett térkamera rendszer telepítéséhez kapcsolódó 

ajánlattételi felhívást megvitatta jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi 

vállalkozókat kérje fel ajánlattételre. 

 

1.  TF Center Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1. 

2.  Multi Alarm Zrt.  7621 Pécs, Basamalom út 33. 

3.  M.B.V. Szolgáltató Kft. 1171 Budapest, Pajta utca 26. 

 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás fenti vállalkozók részére 

történő megküldéséről intézkedjen. 

 

 döntött a Komló, Móricz Zsigmond utca 10. fsz. 2. szám alatti 2 szoba összkomfortos 

önkormányzati lakás szakember letelepítés céljára történő bérbeadásáról. 

 

 

IV. 

Egyebek 

 

I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

 
Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a Társulás 2014. augusztus 27-i üléséről készült 

jegyzőkönyv. 

 

II. Tájékoztatás sportlétesítmények felújításáról 

 

Az előterjesztés 3. számú mellékleteként került csatolásra a Komló Sport Kft. beszámolója. 

 

 

III. Beszámoló az önkormányzati tulajdonban álló intézmények nyári időszakban 

történő felújításáról 

 

I. Városi felújítási keret terhére elvégzett munkák: 

 

1. Szent Borbála Otthon Komló, Jószerencsét u. 32. alatti telephelyén 

járdafelújítás csapadékvíz elvezetés:    180.000,-Ft 

 

2. Kenderföldi Általános Iskola: 

- tornateremben 8 db ablak beépítése kézi nyitó-záró szerkezettel, a 

szertárban lévő 2 db ablakhoz távirányítós nyitó-záró szerkezet kialakítása  

        1.000.000,-Ft 

- udvar térburkolatának részleges bontása, 140 m
2
 új térburkolat építése 

1.500.000,-Ft 

3. Felsőszilvási Általános Iskola: 



- tornaterem mögötti járda és udvari lépcső felújítása, homlokzati 

hőszigetelés részleges javítási munkái:    448.183,-Ft 

 

4. Szilvási Általános Iskola:  

- belső térben oldalfal vakolat felújítása, udvari folyóka építése:  

        244.285,-Ft 

- tornaterem bádogos szerkezetének felújítása, átalakítása: 

237.838,-Ft 

5. Gagarin Általános Iskola  

udvarán az épület előtt labdafogó háló teljes felújítása, megerősítése: 

449.228,-Ft 

 

6. Körtvélyesi Óvoda: 

- konyha és tálaló falainak javítási, burkolat felújítási munkái: 

853.302,-Ft 

- udvari teraszok felújítása:    700.000,-Ft 

- tűzivíz hálózat részleges kiváltása, felújítása:  600.796,-Ft 

 

7. Kökönyösi Óvoda udvarán térburkolat készítése:  600.000,-Ft 

 

II. Költségvetés 7. sz. mellékletében jóváhagyott intézményi beruházás 

 

1. Arany Alkony Idősek Klubja akadálymentesítési munkái: 5.500.000,-Ft 

(A beruházás kivitelezése folyamatban van, október közepére fejeződik be) 

 

 

IV. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 2014.június 1-től 

végzett felújítási, karbantartási, beruházási munkálatai 

 

 
Kenderföldi Általános Iskola 

 

• Az ebédlő folyosón szennyvíz vezeték cseréje az állandó dugulások  

  megszüntetése érdekében.          393.100 Ft 

• A kerítés teljes cseréje az iskola körül.                  328.550 Ft  

•  Festés, mázolás       1.028.900 Ft  

• Három tanterem teljes karbantartása: 

 

Parketta csiszolása  lakkozása       891.393 Ft 

Beltéri ajtók cseréje       592.379 Ft 

 Vízvezeték áthelyezése       80.040 Ft 

Fizika előadó újra burkolása      318.107 Ft 

• Hátsó udvar lépcsőjénél leomló kőfal javítása     50.000 Ft 



• Egy szinten a lépcsőházi korlát újra mázolása     30.000 Ft 

 

Felsőszilvási Általános Iskola 

 Tetőszigetelés        9.335.618 Ft 

 Kamerarendszer kiépítése                  382.302 Ft 

 

Szilvás Általános Iskola: 

•  Öt terem teljes felújítása        

Festés, mázolás,        1.232.200 Ft 

Parkettázás, meglévő parketta csiszolása, lakkozása    977.380 Ft 

Beltéri nyílászárók cseréje,         987.867 Ft 

Új karnis és függönyök vásárlása        250.000 Ft 

•  1 db hűtőszekrény vásárlása      72.998 Ft 

•  Szennyvízvezeték részleges cseréje a dugulások és leázások megszüntetése  

  érdekében         100.000 Ft 

•  Szekrények készítése, cseréje      203.708 Ft 

 Rozsdamentes zsámoly vásárlása     45.000 Ft 

• Új bútorzat készítése folyamatban     202.900 Ft 

 

Gagarin Általános Iskola 

• Drótkerítés cseréje       213.550 Ft 

• Lépcső javítása        51.000 Ft 

• Ebédlőbe 50 db új székek vásárlása     632.460 Ft 

• Hálózatfejlesztés folyamatban 

 

Szakközépiskola 

• Mosogató helyiségben burkolólap cseréje     150.000 Ft 

• Rozsdamentes felületek cseréje      183.500 Ft 

• Mosogatógép beüzemelése      50.000 Ft 

• Vízlágyító berendezés vásárlása     25.000 Ft 

• Vízvezeték korszerűsítése      51.000 Ft 



• Ebédlőben a radiátorok mázolása     20.000 Ft 

• Csatorna felszerelése a konyha hátsó bejárata féltetőre   30.000 Ft 

Szakiskola konyha 

• Hűtő vásárlása        73.000 Ft 

• Rozsdamentes moslékoló vásárlása     60.000 Ft 

• A tálalókonyha teljes felújítása  

Vízvezeték szerelés        368.554 Ft 

Villanyvezeték csere,        448.490 Ft 

Csempézés, kőműves munkálatok      1.066.598 Ft 

Festés, mázolás,         388.500 Ft 

Nyílászáró csere        583.479 Ft 

• Új bútorzat készítése folyamatban     171.000 Ft 

Szakiskola kollégium 

• Három helyiség festése, mázolása     700.050 Ft 

• Leázás megszüntetése, új zuhanytálca beépítése, csempézés  100.000 Ft 

• Új mosógép vásárlása       79.999 Ft 

• Lepedők, terítők vásárlása      39.668 Ft 

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézet 

• Folyosószakasz festése, mázolása     50.000 Ft 

• Csapok vízvezeték szerelvények cseréje      45.000 Ft 

Nagy László Gimnázium 

• Villamos hálózattal kapcsolatos munkálatok elvégzése.   185.000 Ft 

• Mélyföldszint festése, mázolása      253.500 Ft 

• Tanuló szekrények, asztalok javítása.     50.000 Ft 

KM EGYMI 

• Festés, mázolás        418.100 Ft  

• Új bútorzat        278.110 Ft 

• Rozsdamentes felület kialakítása     145.000 Ft 

 

Mindösszesen: 24.413.000 Ft 



V. Komló közúthálózat, közterület fejlesztése 2014. június - július - augusztus 

hónapban 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Városgondnokság  

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

       

Elvégzett feladatok:       

       

Júnus:       

 Petőfi u.22. járda, lépcső javítás       69.850.- 

 Eötvös u.- Berek u. járda, lépcső javítás     25.080.- 

 Vértanúk u. akadálymentesítés     55.000.- 

 Tompa M.u.(óvoda)- Petőfi u. járda      44.000.- 

 Gagarin u. járda aszfaltozás       17.000.- 

 Berek u. járda , lépcső aszfaltozás     58.850.- 

       

Július:       

 Kossuth L.u.járda térkövezés      700.000.- 

 Városház tér járda térkövezés, támfal burkolás   350.000.- 

 Munkácsy M.u. földárok burkolás     700.000.- 

 Bem u. parkoló       12.554.000.- 

 Béta akna kátyúzás       635.000.- 

 Gorkij u. járda aszfaltozás      139.700.- 

 Alkotmány u. útsüllyedés aszfaltozás    196.723.- 

 Eszperantó tér, Berek u.,Kossuth L.u.-Bem u kátyúzás  173.228.- 

Június-július: Repedés kiöntés Sikondai út,8-as busz útvonal  1.501.140.- 

Június-július kátyúzás:       

 Újtelep, Dávidföld,Mecsek köz, Kodály Z.u.,Munkácsy M.u.,   

 Székely B.u.,Szilvás, Mecsekfalui út, Jó szerencsét u.,    

 Vájáriskola u.,Bányász u.,      2.286.000.- 

       

Augusztus:       

 Kossuth L.u. járda térkövezés     1.500.000.- 

 Pécsi út- Vájáriskola összekötő lépcső javítása   500.000.- 

 Irinyi u.-Berek u. összekötő lépcsősor javítása   450.000.- 

 Körtvélyes pavilonsor lépcsősor javítása     70.000.- 

 Körtvélyes-Mecsekfalui út összekötő lépcsősor javítása  200.000.- 

          

2014. július, augusztus hónapban 2 db játszótér kialakítása történt.   

    

Kodály Z.u. (450.000.- Schalpa Anett képviselői keretből)   1.100.000.- 

Belváros Bem u. (800.000.- dr. Makra Istvánné képviselői keretből) 8.800.000.- 

       

Közutakon elvégzett feladatok:      22.225.571.- 

Közterületen végzett feladatok:      9.900.000.- 

       

Komló, 2014.09.17.       

       

       

     Bogyay László  

     intézményvezető  

 



VI. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 

 

Az előterjesztés 4. 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: 

 a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ülésének jegyzőkönyvében 

foglaltakat, 

 a sportlétesítmények felújításáról szóló tájékoztatót, 

 az önkormányzati tulajdonban álló intézmények nyári időszakban történő felújításáról 

szóló beszámolót, 

 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 2014. június 1-től végzett 

felújítási, karbantartási, beruházási munkálatairól szóló beszámolót, 

 Komló közúthálózat, közterület 2014. június - július - augusztus hónapban történt 

fejlesztéséről 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: 2014. október 15. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

Komló, 2014. szeptember 18. 

 

 

 

         Polics József 

         Polgármester 

 



1. sz. melléklet 



 

2. sz. melléklet 

JEGYZŐKÖNYV 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 

2014. augusztus 27-i társulási üléséről 

 

 

Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Polics József köszöntötte a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 

tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által fenntartott intézmények vezetőit. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv írott és digitális formában 

kerül rögzítésre. Az ülést 9 óra 15 perckor megnyitotta.  

 

A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyet a tanácstagok kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadtak.  

 

 

1. napirendi pont: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása 

 

Előadó: Polics József  elnök 
 

Meghívott:   Elmontné Popán Ildikó a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti  

  Szolgálat vezetője 

 

Az elnök elmondta, hogy a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetőjének, Elmontné Popán Ildikónak magasabb vezetői megbízása 2014. november 

30-án lejár, ezért a Társulás Tanácsának a magasabb vezetői álláshely betöltésére 

pályázatot kell kiírnia. 

 

Az előterjesztést a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolta. 

 

Pecze Gábor megköszönte az eddig elvégzett munkát. További sikert kívánt. 

 

Polics József szintén megköszönte Elmontné Popán Ildikó eddig végzett munkáját, a 

továbbiakban pedig sikeres jövőt kívánt. 

 

Fülöpné Rákosa Ildikó is megköszönte a munkát, valamint elmondta, hogy nem volt 

probléma a feladatok elvégzésében, megoldásában. Ha voltak is problémák, ők maguk 

megoldották, 100 %-os munkát végeztek.  

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

 



22/2014. (VIII.27.) sz. Tct. határozat 

 

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének figyelembe 

vételével – a Társulás Tanácsa a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása tárgyú előterjesztést 

megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

magasabb vezetői beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. sz. melléklet 

szerinti tartalommal.  

 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

3.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a szakmai bizottság összetételét. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

 

 

2. napirendi pont: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakmai programjának jóváhagyása 

 

Előadó: Polics József  elnök 

Meghívott:   Elmontné Popán Ildikó  

 

Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala határozata előírta a Komló Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat részére a szakmai program átdolgozását, kiegészítését. 

Meglátása szerint a szokásos alapossággal és részletességgel készült el a szakmai 

program kiegészítése.  

 

Elmontné Popán Ildikó elmondta, hogy be kellett építeni a programba a helyi 

sajátosságokat, mutatókat, leírni az esetkezeléseket. Próbálták az anyagot 

naprakészebbé tenni.  

 

Az előterjesztést a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolta.  

 

Pecze Gábor véleménye, hogy az anyag, már a megszokott módon, nagy alapossággal 

és részletességgel készült.  

 

Kárpáti Jenő szerint a program átdolgozása nagy odafigyeléssel készült. 

Megkérdezte, jelent-e ez valamiféle fenntartási növekedést a kiadásokban a 

kistelepülésekre vonatkozóan?  



 

Elmontné Popán Ildikó tájékoztatta a Tanácsot, hogy nem a kiadások fognak 

növekedni a program kapcsán. Minimális bevételt hoznak majd a számítások szerint. 

A mediáció egy közvetítői eljárás, mely leginkább a párkapcsolati problémák esetén 

alkalmazható, a kapcsolattartási nehézségek megoldására szolgál. 10 emberük van erre 

kiképezve a kistérségben, melyet a napi munkájukba beépítve fognak elvégezni. A 

mediációs folyamat szakmai előrelépést jelent a szolgálat számára. Rászorultsági 

alapon térítési díjat terveztek a szolgáltatás igénybevételéhez.  

 

Kárpáti Jenő kérése, hogy a jövőben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

költségvetésében szerepeltessék azokat a kiadásokat, melyek a kistérségek kiadásait is 

érintik. 

 

Polics József elmondta, hogy a következő költségvetéskor, illetve a költségvetési 

koncepció készítésekor lehet majd a felvetett problémát figyelembe venni. A 

költségelemeket minden évben átvizsgálják, melyek azok a tételek, ahol megtakarítást 

lehet elérni, illetve hogyan lehet többletbevételre szert tenni.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

 

23/2014. (VIII.27.) sz. Tct. határozat 

 

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének figyelembe 

vételével – a Társulás Tanácsa a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására vonatkozóan az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1.)  A Társulás Tanácsa az 1. számú melléklet szerinti szakmai programot 

jóváhagyja. 

 

2.)  A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg a jóváhagyott 

szakmai programot. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

 

 

 

 

 

 

 



3. napirendi pont: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 

okiratának módosítása 
 

Előadó: Polics József  elnök 

Meghívott: Elmontné Popán Ildikó 

 

Polics József ismertette az előterjesztést. A Komló Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2014. szeptember 1-jétől egy új szolgáltatást vezet be 

tevékenységei közé: a mediációt. Az új tevékenységi kör miatt szükséges az alapító 

okirat módosítása. A napirendi ponttal kapcsolatban már kapott tájékoztatást a Tanács 

az előző napirendnél. 

 

Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi bizottság tárgyalta. A határozati 

javaslatot mindkét bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

24/2014. (VIII.27.) sz. Tct. határozat 

 

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a Komló Térségi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására vonatkozóan 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1.)  A Társulás Tanácsa az 1. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot és módosító okiratot jóváhagyja. 

 

2.)  A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy a Magyar Államkincstár 

Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

   dr. Gáll Nikoletta intézmény-felügyeleti ügyintéző 

 

 

 

4. napirendi pont: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által 

nyújtott mediációs szolgáltatás díjának megállapítása 

 

Előadó: Polics József  elnök 

Meghívott: Elmontné Popán Ildikó 

 

Polics József elmondta, hogy a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat szeptembertől új – térségi – szolgáltatásként bevezeti a mediációt. A 

szolgáltatásért fizetendő díj sávosan kerülne megállapításra, rászorultsági alapon. 



Felhívta a polgármesterek figyelmét, hogy a saját testületükben is tárgyalniuk, és 

szavazniuk kell ezekről a témákról. 

 

Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi bizottság tárgyalta. A határozati 

javaslatot mindkét bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

25/2014. (VIII.27.) sz. Tct. határozat 

 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a mediációs szolgáltatás díjának 

megállapítása tárgyú előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által 

nyújtott közvetítői szolgáltatás díját az alábbiak szerint állapítja meg. 

 

Amennyiben az egy főre jutó 

jövedelem: 

Közvetítői 

tevékenység díja 

0,- Ft és 35 625,- Ft között van 500 Ft/óra 

35 626,- Ft és 57 000,- Ft között 

van 
1 000,- Ft/óra 

57 001,- Ft és 85 500,- Ft között 

van 
2 000,- Ft/óra 

85 501,- Ft felett van 4 000,- Ft/óra 

 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott közvetítői 

szolgáltatást, valamint az annak igénybevételéért fizetendő díjat a szociális és 

gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 

32/2013. (XI. 29.) számú önkormányzati rendeletén vezesse át. 

 

3.) A Társulás Tanácsa felkéri a Társulás tagjait, hogy a Komló Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott közvetítői szolgáltatás díjáról a soron következő 

képviselő-testületi ülésükön határozattal döntsenek és a határozatot a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére küldjék meg.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József Elnök 

   tagönkormányzatok polgármesterei 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

5. napirendi pont: Egyebek 



 

Előadó: Polics József  elnök 

 

Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy indul egy 2 éves közbeszerzési eljárás 

intézményeink villamos energiaellátására, ami érinti a Társulás által fenntartott 

intézményeket is. Ha az eljárásnak eredménye lesz, akkor a Tanácsot tájékoztatni 

fogja. Az eddig gyakorlatnak megfelelően ez egy működési költség megtakarítást fog 

eredményezni, hisz ezeknél az intézményeknél még nem sikerült napelemeket 

felszereltetni, és az eddigi pályázataink sem voltak eredményesek.  

A ciklus vége előtt még kellene tartani egy Társulási ülést, mert egy záró beszámolót 

még meg kell tárgyalni.  

Megköszönte a részvételt és az ülést 9 óra 30 perckor bezárta. 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Polics József 

     Elnök 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

   Wachené Király Ágnes 



 
3. sz. melléklet 

Komló Sport Kft 
7300 Komló, Pécsi u. 44. Pf.12. adószám: 22631187-2-02 cégjegyzékszám: 02-09-075596  
email: komlosportkft@gmail.com web: www.komlokezi.hu ügyvezető: Szigeti Szabolcs 

 

Komló Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete részére 

 

tárgy: tájékoztatás sportlétesítmények felújításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a látványcsapat-sportágak támogatása pályázat keretében 2014. 

évben a következő beruházások valósultak meg, illetve, jelenleg is folynak: 

 

 

1. Városi Sportközpont sportcsarnok, irodák, öltözők tetőszerkezetének teljes 

felújítása, szigetelése, vízelvezetők beépítése. A beruházás értéke: br. 26 000 000 Ft 

volt, támogatási összeg a beruházás bruttó értékének 70%-a. 

 

 

2. Városi Sportközpont sportcsarnok rész öltözőinek komplett felújítása, 

vendégöltöző kialakítása. A beruházás keretében teljes körű gépészeti, villamossági 

felújítás, belső padló, és falburkolat csere, új szerelvények beépítése, szellőztetés 

kialakítása, belső ajtók cseréje, festés, mázolás valósul meg. A munkálatok 2014. 

szeptember 04-én kezdődtek a bontással és gépészeti munkálatokkal. Két ütemben 

kerül megvalósításra, hogy a tanítást és napi edzések lebonyolítása folyamatosan 

biztosítva legyen. A beruházás költsége br. 30 000 000 Ft, a támogatás összeg a 

beruházási költség 70%-a.  

 

 

3. Komlói Bányász Sporttelep fő épületében a nyugati oldal öltözőinek teljes 

belső felújítása, gépészet, burkolat csere, festés, mázolás mellett új sportbútorok is 

beépítésre kerültek. A beruházás értéke 17 000 000 Ft, melyhez megközelítőleg 

12 000 000 Ft TAO támogatás érkezik. 

 

 

Így összegezve a három esetben 73 000 000 Ft értékű felújítás valósul meg, amihez a 

sportszervezetek a szakági szövetségektől 51 100 000 Ft támogatási lehetőség kaptak. 

 

Komló, 2014. szeptember 11. 

 

 

 

   Szigeti Szabolcs 

   Sportiroda TAO ügyintéző 

              

mailto:komlosportkft@gmail.com
http://www.komlokezi.hu/


4. sz. melléklet 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal  

Komlói Járási Hivatal  

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
 

 

Komló Város Önkormányzat    

Polgármestere, és Képviselő-testülete részére 

 

Komló 

Városház tér 3. 

7300 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének teljes illetékességi területén a legfrissebb munkaerő-piaci adatok alapján a 

nyilvántartott álláskeresők száma 2956 fő, aránya 11,8%.  

 
  2014. június 2014. július 2014. augusztus 

 
Komló város 

1565 14,87% 1406 13,40% 1090 10,40% 

Teljes illetékességi területünk 
 

3645 
 

14,50% 3331 13,20% 2956 11,80% 

 

 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

 
A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában  

 

2033

1946

1406

1090

1827

1565

1899

1812

1617 1591

1538

1236

1480

1680

1767 1743

1813

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

20
13

. á
pr

ili
s

20
13

. m
áj
us

20
13

. j
ún

iu
s

20
13

. j
úl
iu
s

20
13

. a
ug

us
zt
us

20
13

. s
ze

pt
em

ber

20
13

. o
kt
ób

er

20
13

. n
ov

em
ber

20
13

. d
ec

em
ber

20
14

. j
an

uá
r

20
14

. f
eb

ru
ár

20
14

. m
ár

ci
us

20
14

. á
pr

ili
s

20
14

. m
áj
us

20
14

. j
ún

iu
s

20
14

. j
úl
iu
s

20
14

. a
ug

us
zt
us

 
 

 



 Nyilvántartott álláskereső: 1090 fő (-316 fő az előző hónaphoz képest),  

aránya 10,40% 

 Tartósan regisztrált: 243 fő (-71 fő az előző hónaphoz képest) 

 Álláskeresési ellátásban részesül: 130 fő (+1 fő az előző hónaphoz képest) 

 FHT: 282 fő (-184 fő az előző hónaphoz képest) 

 

 

 

Közfoglalkoztatás (Komló város):  

 

START programok: augusztus-szeptember hónapokban 290 fő foglalkoztatása indult meg a 

városban.  

 

 

Elsődleges munkaerőpiac:  

 

A fémipari szakmákban folyamatosan van munkaerőigényünk. Lakatosok, hegesztők 

jelentkezését várják a munkáltatók. Ezen kívül folyamatos az igény a varrómunkásokra.  

 

 

Komló, 2014.09.17. 

 

 

    Tisztelettel: 

       Götzerné Páva Mária 

       kirendeltségvezető 

 



 



 



 


