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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 30-án 
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: Sikondai levegőminőség mérése 
 
 

Iktatószám: 4354/2015. Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C.) 14. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 29. § (2) bekezdés 
  
  
 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívottak: 
 
Sikfürdő Kft. – 7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 5. 
 
Frankia Kft. – 7300 Komló-Sikonda, Fürdő utca 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Sikfürdő Kft. tulajdonosaival és a Sikondai Camping üzemeltetőjével az elmúlt évben 
többször egyeztettünk abban a kérdésben, hogy milyen promóciós, Sikondát és a környék 
turisztikai kínálatát népszerűsítő és a kínálatot megalapozó tevékenységet végezhetnénk 
közösen. Kiemelt érdeke önkormányzatunknak, hogy Sikondáról a vendégek elégedetten 
távozzanak, és minél több ízben és minél hosszabb időre visszatérjenek. A megbeszélések 
során felvetődött az a lehetőség, hogy zaj-, illetve levegőminőség mérésével, illetve 
összehasonlító adatok biztosításával is népszerűsíthetnénk Sikondát. 
 
A sikondai völgy sajátos mikroklímája és környezeti minősége egyedülálló értéke 
városunknak. Az ennek igazolására szóba jöhető módszerekkel kapcsolatban szakemberektől 
is tanácsot kértünk, ennek alapján árajánlatokat is beszereztünk zaj- és levegőminőség 
mérésre vonatkozólag. 
 
A legkedvezőbb ajánlatot a Plánum 97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki 
Iroda Kft. tette. Mivel a teljes felmérés elkészíttetése egymillió forintot meghaladó összegbe 
került volna, abban állapodtunk meg partnereinkkel – tekintve, hogy elsősorban ez a 
legjobban népszerűsíthető szempont és pénzügyi eszközeink is korlátosak – hogy először a 
levegőminőség mérést készíttessük el és próbáljuk felhasználni a településrész 
népszerűsítésére közösen. Ennek költsége a legkedvezőbb ajánlat alapján egy alkalommal egy 
mérési ponton 5 napig folyamatos módszerrel történő akkreditált mérés (CO, NOx, SO2, O3 
komponensek) elvégzésére 435 ezer Ft + Áfa. 
 
Az előkészítő tárgyalások során a két partnerünk összesen a szükséges összeg felét tudja 
biztosítani és azt kérték önkormányzatunktól, hogy a fennmaradó 50 %-kal, azaz 276 ezer Ft-
tal járuljon hozzá a költségekhez. Az eredményeket természetesen önkormányzatunk is 
felhasználhatja mind interneten, mind egyéb nyomtatott turisztikai kiadványokban. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogassa, és ezzel 
segítsük a sikondai vendégforgalom növelését. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési és a pénzügyi és ellenőrzési bizottságok véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a sikondai levegőminőség mérésével kapcsolatos 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a sikondai üdülőterület népszerűsítése érdekében – együttműködve a 
Sikfürdő Kft.-vel és a Frankia Kft.-vel – gondoskodik a sikondai településrész levegő 
minőség mérésének elkészíttetéséről.  
 
A képviselő-testület a Plánum 97 környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda 
Kft. ajánlatának figyelembevételével a teljes költséget 435 ezer Ft + ÁFA összegben 
elfogadja és ennek 50 %-át, bruttó 276 ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat egyéb dologi 
előirányzatai terhére. 
 
A megrendelő a Sikfürdő Kft., amely részére a képviselő-testület a jelen határozatban 
jóváhagyott forrást biztosítja. 



 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kifizetésről a Sikfürdő Kft. 
továbbszámlázása alapján gondoskodjon. 
 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: 2015. május 31. 
 
Komló, 2015. március 17. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 
 


