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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok 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 11/2015. (II.19.) számú határozat alapján a polgármester a rendezvény-naptár városi 
honlapon történő megjelenéséről gondoskodott. 
 
 
A 13/2015. (II.19.) számú határozat alapján a polgármester a képviselő-testület köznevelési 
intézmények további működtetésével kapcsolatos döntéséről a GESZ-t és a KLIK-et 
tájékoztatta. 
 
 
A 17/2015. (III.5.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
 
A 18/2015. (III.5.) számú határozat alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
törvény szerinti adatszolgáltatás határidőre benyújtásra került. 
 
 
A 24/2015. (III.5.) számú határozat alapján a polgármester a fellebbezőt a testületi döntéséről 
indokolással ellátott határozattal tájékoztatta. 
 

II. 
 

A bizottságok 2015. március 3. óta végzett tevékenysége 
 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
Március 4-én tartott ülésén a bizottság elsőként Komló Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendelettervezetét véleményezte, majd zárt ülésen önkormányzati bérlakások 
odaítéléséről és szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntöttek. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
 
Március 3-án tartotta ülését a bizottság, melyen elsőként az állatok tartásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztés napirendről történő levételéről 
döntöttek, majd a 2015. évi költségvetési rendelettervezetről foglaltak állást. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 



Március 3-i ülésén a Komló Városért Alapítvány 2014. évi beszámolójáról, önkormányzati 
intézmények alapító okiratainak módosításáról, a Komló Városi Óvoda átszervezési 
javaslatáról, a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, valamint Komló Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt a bizottság. Zárt ülésen 
került sor a behajthatatlan, illetve gazdaságosan be nem hajtható intézményi követelések 
elengedéséről szóló előterjesztés tárgyalására. 
 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
Március 3-án tartott ülésén a Komló Városért Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóról, a Komló Városi Óvoda átszervezési javaslatáról, Komló Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatáról, valamint az önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt a bizottság, majd zárt ülésen – az Oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – döntött a 
behajthatatlan és gazdaságosan be nem hajtható intézményi követelések elengedéséről. 
 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
Március 4-i ülésén elsőként szakember letelepítése ügyében hozott döntést, majd Komló 
Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetéről, az önkormányzat 
működésével kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról, Komló Város Önkormányzat 
beszerzési szabályzatának módosításáról és a 2014. évi költségvetési rendeletmódosító 
javaslatról tárgyaltak. 
 
 

III. 
 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben döntött: 

− a Komló, Jó szerencsét utca 14. AS. 1. szám alatti 2 szoba összkomfortos, 
− a Komló, Juhász Gyula utca 4. fsz. 1. szám alatti 1,5 szoba komfortos és  
− a Komló, Alkotmány utca 24. fsz. 2. szám alatti 1 szoba összkomfortos önkormányzati 

bérlakás odaítéléséről, 
− 44 fő részére szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról (1 fő kérelmét 

jövedelemtúllépés miatt elutasította a bizottság). 
 
 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
− a GESZ és a Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem intézmények 

behajthatatlan követeléseinek elengedéséről. 
 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörében döntött: 

− a Komló, Berek utca 10/A. IV/3. szám alatti önkormányzati bérlakás szakember 
letelepítés jogcímen történő bérbeadásáról. 

 
 IV. 



Egyebek 
 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2015. március 3-i ülésének jegyzőkönyve. 
 
II. Tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről 
 
A képviselő-testület 8/2015. (II.19.) határozatában elfogadottakra figyelemmel az 
előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatolásra az intézményi kötelezettségek értékéről 
szóló kimutatás. 
 
 
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 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 társulási ülésének 
jegyzőkönyvében foglaltakat, 

− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− 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: 2015. április 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 
 

Komló, 2015. március 20. 
         Polics József 
         Polgármester 



 
1. sz. melléklet 

 
Komlói Kistérség  

Többcélú Önkormányzati Társulás 
7300 Komló, Városház tér 3. 

Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 
2015. március 3-i üléséről 

 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Polics József köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által fenntartott intézmények 
vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv írott és 
digitális formában kerül rögzítésre. Az ülést 9 óra 7 perckor megnyitotta.  
 
A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyet a tanácstagok kézfeltartással, egyhangúlag 
elfogadtak.  
 

1. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde alapító 
okiratának módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Szabó Gabriella intézményvezető 
 
Az elnök ismertette, hogy új kormányzati funkció felvétele miatt van szükség az alapító 
okiratok módosítására. Az időközbeni jogszabályváltozásokra tekintettel a korábbi alapító 
okirat formátuma nem megfelelő, ezért át kell dolgozni azokat. 
 
Az előterjesztést a Humánszolgáltató bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
5/2015. (III.3.) sz. Tct. Határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének figyelembe 
vételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta. 



 
1.) A Társulás Tanácsa az 1. és 2. számú melléklet szerinti alapító okiratot és módosító 

okiratot jóváhagyja. 

2.)  A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 
Irodája felé a változásokat jelentse át. 

Határid ő: 2015. március 11. 
Felelős: elnök 
 

2. sz. napirendi pont 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde zárva tartásának 
megállapítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Szabó Gabriella intézményvezető 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a fenntartó 
állapítja meg a bölcsőde esetében a nyári nyitva tartási rendet. A bölcsőde vezetőjével 
egyeztetve került meghatározásra a zárva tartási időszak, azaz amikor takarítási szünet lesz a 
bölcsődében. 
 
Az előterjesztést a Humánszolgáltató bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
6/2015. (III.3.) sz. Tct. Határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének figyelembe 
vételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde nyári zárva tartásának megállapítása tárgyú előterjesztést megvitatta.  
 

1.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  Szilvási 
Bölcsőde nyári zárva tartási idejét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
- takarítási szünet első munkanapja: 2015. július 13. (hétfő) 
- takarítási szünet utolsó munkanapja: 2015. augusztus 8. (szombat) 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Szabó Gabriella intézményvezető 

 
3. sz. napirendi pont 

 
A 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 



Az elnök elmondta, e napirendi pont kapcsán kiosztásra került az ülés kezdetét megelőzősen 
egy – a CORSO programban való rögzítés miatt felmerült – kiegészítés (pontosítás). Kéri, 
hogy a bizottságok és a tanács a kiegészítésben foglaltakkal módosítva tárgyalja az 
előterjesztést. 
 
Az elnök tájékoztatta a polgármestereket, hogy a 2014. évi költségvetés előirányzatokat 
korrigálni szükséges az elmúlt időszak változásainak figyelembe vételével, mely egyben a 
2014. évi beszámoló főelőirányzatainak alátámasztására is szolgál. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kőműves József a 7-es és 9-es táblával kapcsolatban kért tájékoztatást. 
  
Kiss Béláné elmondta, a helyi önkormányzatok befizetése oszlopban nincs belekorrigálva az 
összes kiadási és bevételi különbözet. Minden évben úgy állítják össze a Szociális Szolgáltató 
Központ hozzájárulásait, hogy az kijöjjön nullára a pénzmaradvánnyal együtt kompenzálva. A 
pénzmaradvány pedig a zárszámadáskor lesz korrigálva. Gyakorlatilag kb. 5 millió forint 
veszteség keletkezett, mert az önkormányzatok ekkor még nem fizették be a hozzájárulásokat. 
A kiegészítő támogatás pedig kapcsolódik a társulásban történő feladatellátáshoz.  
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
7/2015. (III.3.) sz. Tct. Határozat 
 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2014. évi 
költségvetés előirányzatainak módosítását. 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014 évi 
módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 

 
 

az összes bevételt  593 597 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                                  593 597 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 
 

                Ebből: 
        A működési célú kiadásokat 593 474 ezer Ft-ban 
 

• a személyi juttatásokat 212 517 ezer Ft-ban 

• a munkaadókat terhelő járulékokat     53 759 ezer Ft-ban 

• a dologi kiadásokat                             96 758 ezer Ft-ban 

• az elvonásokat és befizetéseket            4 684 ezer Ft-ban 



• az egyéb működési célú kiadásokat  225 756 ezer Ft-ban 

 
          A felhalmozási célú kiadásokat                                         123 ezer Ft-ban 

•  a beruházási kiadásokat                               123 ezer Ft-ban  

                    állapítja meg. 
 
                  A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 91,5 fő 
 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014 évi költségvetésének 
összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és 
kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a III. 
számú melléklet tartalmazza. 

3. A bevételek és kiadások forrásonkénti, illetve jogcímenkénti megoszlását a IV. számú 
melléklet, illetve az V. számú melléklet mutatja be. 

4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak, a Szilvási Bölcsődének 
részletes, és összesítetten a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központnak, 
és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak címenkénti kiadások 
és bevételek szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a 
VI. számú melléklet tükrözi. 

5.  A VI/a. számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti megoszlását 
tükrözi. 

6. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek 
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések szerinti 
megoszlásban mutatja be a VII/a. számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok 
által tervezendő működtetési hozzájárulásának a mértékét. 

7. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és 
bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések 
szerinti bontásban mutatja be a VII/b. számú melléklet. Tartalmazza az 
önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások lakosságszám arányos 
mértékét. 

8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézménye 
kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását 
a VI. számú melléklet tükrözi.  

9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi teljesített normatív 
támogatásainak jogcímenkénti intézményenkénti és ezen belül településenkénti 
alakulását a VIII. számú, IX. számú és a X. számú mellékletek mutatják be. 

10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi engedélyezett 
álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, az álláshelyeknek intézmények ezen belül 
szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a. számú melléklet és a VII/b. 
számú melléklet szerint alakul. 



 
11. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014.évi előirányzat-

felhasználási ütemtervét a XI/a és a XI/b. számú mellékletek mutatják be. 

12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi likviditási terve a 
XII. számú mellékletben látható. 

13. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás településeinek 2014. évi tagdíj,  

és gyepmesteri tevékenységhez tervezett hozzájárulását a XIII. számú melléklet szerint 
alakul. 

         
14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi projektjeit a XIV. 

számú melléklet szerint alakul. 

 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
  Tagönkormányzatok polgármesterei 

Intézményvezetők 
 
 

4. sz. napirendi pont 
EGYEBEK 
 
Az elnök bejelentette, hogy 2015. március 31. napjáig a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény rendelkezései szerint a Társulásnak közbeszerzési tervet kell készítenie. A 
hatályos közbeszerzési szabályzat értelmében a közbeszerzési tervet a pénzügyi bizottság 
hagyja jóvá. Jelezte, hogy még márciusban kell tartani egy pénzügyi bizottsági ülést, melynek 
pontos időpontjáról az érintetteket megfelelően tájékoztatni fogják. 
 
Jelenleg a Magyar Telekom biztosít a Társulás települései, mint társelőfizetők részére is, 
kedvezményes mobiltelefon szolgáltatást. Azonban az erre vonatkozó szerződés 2015. 
március 31-én lejár. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal már kiírta az új közbeszerzési 
eljárást, de az nem fejeződik be addigra. Megkeresték a Magyar Telekomot a folyamatos és 
zavartalan szolgáltatás érdekében. Egyelőre várják válaszukat. Az ezzel kapcsolatos további 
információkról és teendőkről, illetve az új közbeszerzési eljárás eredményéről írásban 
nyújtanak majd részletes tájékoztatást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Polics József a Társulási ülést 9 óra 35 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

      Polics József 
Wachené Király Ágnes      Elnök 
  jegyzőkönyvvezető 



2. sz. melléklet 

2015.évi eredeti 
előir. 10 %-a

Összes 
kötelezettség

Ezen belül: 
lejárt fizetési 

határidejű

30 napon 
belüli

31-60 nap 
közötti

61-90 nap 
közötti

90 napon túli 

Átüteme-
zett 

határidejű 
kötelezett-

ség

1 Komló Városi Óvoda 50 153 000 18 278 912 18 017 342 2 210 514 15 806 828 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 8 106 000 2 149 522 2 101 170 1 791 606 309 564 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 5 130 000 1 461 397 775 381 57 737 717 644 0 0 0

4 GESZ 52 473 000 2 102 776 2 445 022 1 156 875 411 751 0 0 0

5 Városgondnokság 30 539 000 12 434 595 5 988 455 5 988 455 0 0 0 1297722

6 Közös Önkormányzati Hiv.* 44 384 000 2 398 569 21 696 21 696 0 0 0 0

7 Önkormányzat 144 678 000 122 126 620 17 934 825 17 934 825 0 0 0 0

335 463 000 160 952 391 47 283 891 29 161 708 17 245 787 0 0 1 297 722
*Komlói Közös Önkormányzati Hivatal  0-30 nap közötti tartozás kifizetése közmű, egyéb szállítói februárban kiegyenlítésre kerültek, illetve folyamatban vannak.

Komló,..ó, 2015. 03. 19. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

K I M U T A T Á S
az intézményi kötelezettségek értékér ől

(2015. 02. 28.)

 







KIEGÉSZÍTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ BESZÁMOLÓHOZ 

 
 
Tájékoztató a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatásra kiírt pályázat állásáról 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 4-i ülésén tárgyalta a 
helyi, menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos 
pályázati felhívás közzétételéről szóló napirendet. 
A 142/2014. (XII.4.) számú határozatával a testület döntött az eljárás megindításáról, ennek 
megfelelően a pályázati felhívást a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvényben előírtak szerint a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében, két országos 
napilapban és a helyben szokásos módon közzétettük.  
A pályázati kiírást a kapcsolódó dokumentációval 2015. január 10-én megvásárolta a Dél-
dunántúli Közlekedési Központ Zrt. – mint a Pannon Volán Zrt. jogutódja – melynek 
képviselői részt vettek a január 12. napjára meghirdetett komlói előzetes konzultáción. 
Fenti cégen kívül más szolgáltató nem váltott ki dokumentációt és egyéb módon sem jelezte 
az eljárásban részvételi szándékát, továbbá a DDKK Zrt. sem adott egyértelmű információt 
arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtási határidejéig 2015. március 31-ig beadja-e 
pályázatát. Ebben a helyzetben szükségesnek látjuk a benyújtási határidő módosítását 2015. 
május 29. napjára, mely automatikusan maga után vonja az eredményhirdetés és 
szerződéskötés felhívásban foglalt időpontjainak módosulását, 2015. július 31. illetve 2015. 
augusztus 17. napi időpontokra. 
A felhívás módosítását a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében és a helyben szokásos 
módon tesszük közzé, melynek költségvonzata nincs.  
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szolgáltatási szerződés 2015. december 31-ig hatályos, a 
folyamatban lévő versenyeztetési eljárás határidejének módosításával is elegendő idő áll 
rendelkezésre az új szolgáltató kiválasztására és a szerződés megkötésére. 
Amennyiben 2015. december 31-ig a pályázati eljárás eredménytelenül zárul, vagy a nyertes 
pályázóval a szolgáltatás bármi okból ellehetetlenül, úgy önkormányzatunknak az ide 
vonatkozó törvény alapján lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül bízza meg a 
közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot vállaló szolgáltatót. A megbízás a 
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló új eljárás lebonyolításához szükséges 
időtartamra, de legfeljebb két évre szólhat.  
 


