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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 102/2009. (VI.18.) számú határozat alapján a Baja, Harmat u. 2. szám alatti üdülő 9 M 
forint vételárért értékesítésre került. 
 
A 118/2014. (IX.25.) számú határozat alapján licitre meghirdettük az 1520/26 hrsz-ú, 4 ha 
(9376 m2) nagyságú beépítetlen területet. A liciten csak a Caadex Kft. (korábbi neve Lakiter 
Kft.) vett részt, aki vételi jogot nyert a területre (8.779.053,- Ft vételáron). A vételi jogot 
biztosító szerződés készítése folyamatban van, a Magyar Állam lemondó nyilatkozatát a héten 
kaptuk kézhez. 
 
A 152/2014. (XII.4.) számú határozat alapján a polgármester gondoskodott a 2015. I. félévi 
kitüntetések szakmai napokon történő átadásáról. 
 
A 154/2014. (XII.18.) számú határozat vonatkozásában a Mohács-Víz Kft. ellátási területén a 
bérleti és eszközhasználati díjak csökkentése csak képviselő-testületi határozathozatal szintjén 
történt meg.  A bérleti és eszközhasználati díjak kiszámlázására a társaság likviditási 
problémái miatt ez idáig nem került sor.   
 
A 38/2015. (III.30.) számú határozat 3.) pontjában foglalt döntés szerint Királyné Borbás 
Mónika ügyében határidő előtt folyósításra került a 400.000 Ft lakáscélú támogatás. 
 
A 49/2015. (V.7.) számú határozat alapján Komló Város Önkormányzat Városgondnokság és 
az AUTÓKAR Kft. között 2015. május 15. napján létrejött a komlói 3853 hrsz. ingatlanra 
vonatkozó adásvételi szerződés. Az ingatlan birtokbavétele megtörtént, a Városgondnokság 
átköltözése folyamatban van. 
 
A 64/2015. (V.7.) számú határozatban döntött a képviselő-testület a Kossuth aknai terület 
visszavásárlásáról. A testület döntését a Sybac-Solar Hungary Kft. nem fogadta el az alacsony 
felajánlott ár miatt. A kötelezettségekre vonatkozó szerződés aláírásra került. 
 
A 65/2015. (V.7.) számú határozatnak megfelelően a Hauser Mariann által megvásárolt lakás 
adásvételéhez igazodóan kiutalásra került az 500.000 Ft lakáscélú támogatás a határozatban 
foglalt 2015. augusztus 31-i határidő előtt. 
 
A 66/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 67/2015. (VI.4.) számú határozat alapján az ÁSZ a 2015. július 31. napján kelt elnöki 
levélben foglaltak szerint a jelentés javaslatai alapján összeállított Intézkedési tervünket 
elfogadta. Az ÁSZ a már végrehajtott intézkedéseinket nem értékelte, az intézkedési tervben 
foglaltak megvalósulását utóellenőrzés keretében ellenőrizheti. 
 



A 69/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a nem költségvetési szervek pótigényeivel 
kapcsolatos megállapodások aláírásra, a támogatások folyósításra kerültek. 
 
A 70/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület 
helyiség használatba vételével kapcsolatos használati szerződés aláírásra került. 
 
A 76/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a határozati pontokban foglalt alapítói határozatok 
kibocsátása megtörtént. Sor került a Zrt. Javadalmazási szabályzatának aláírására, és ezzel 
összefüggésben az igazgatóság elnökének munkaszerződés-módosítására is. 
 
A 78/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány a 2014. évi beszámolóját a szabályoknak megfelelően letétbe helyezte az 
Országos Bírósági Hivatalnál, és az alapító okirat módosítással kapcsolatban a Pécsi 
Törvényszék előtt megindult a változásbejegyzési eljárás. 
 
A 79/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a Komlói Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 
2014. évi beszámolójának letétbe helyezése megtörtént az Országos Bírósági Hivatalnál. 
 
A 83/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a Komló Városi Óvoda, Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság, valamint Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet alapító okirat módosítása a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága 
részére 2015. június 9-én beküldésre került, a módosításnak megfelelő új törzskönyvi 
kivonatok megérkeztek. 
 
A 84/2015. (VI.4.) számú határozatában a Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatát véleményezte a testület. A pályázó 
(Seregné Deák Róza) visszavonta a pályázatát, 1 év határozott időre az intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rend szerint Siptárné Balázs 
Hajnalka kapott megbízást az intézmény vezetésére, 2016. tavaszán várható az újabb pályázat 
kiírása. 
 
A 85/2015. (VI.4.) számú határozatában a Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános 
Iskola intézményvezetői pályázatát véleményezte a testület. A pályázó (Huszár Zoltán) 
pályázatát valamennyi fórum támogatta, ennek megfelelően megtörtént kinevezése 
2015.08.16-tól 2020.08.15-ig szóló határozott időtartamra. 
 
A 86/2015. (VI.4.) számú határozatában a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános 
Iskolája intézményvezetői pályázatát véleményezte a testület. A pályázó (Benkéné Somogyi 
Gyöngyi) pályázatát valamennyi fórum támogatta, ennek megfelelően megtörtént kinevezése 
2015.08.16-tól 2020.08.15-ig szóló határozott időtartamra. 
 
A 87/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a helyi közösségi közlekedés támogatása iránti 
kérelem határidő előtt benyújtásra került a MÁK Baranya Megyei Igazgatóságához. 
 
A 89/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a belterületi utak felújításának támogatására 
vonatkozó pályázat határidőben benyújtásra került. 
 
A 90/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a körtvélyesi óvoda felújításának támogatására 
vonatkozó pályázat határidőben benyújtásra került. 
 
A 91/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a KBSK főépülete infrastruktúra-fejlesztésének 
támogatására vonatkozó pályázat határidőben benyújtásra került. 



 
A 93/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a 2015. június 20-án Komló-Sikondai 
Pihenőparkban megrendezett Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé nyilvánításra 
került, kulturális programjainak és általános szervezési feladatainak lebonyolítását a 
Közösségek Háza-, Színház- és Hangversenyterem intézmény látta el, a polgármester 
gondoskodott  az Országos Polgárőr Nap nagyrendezvény Komló város 2015. évi 
rendezvény-naptárában való szerepeltetéséről. A rendezvény lebonyolításáért az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt levélben fejezte ki 
köszönetét. 
 
A 94/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Neckartenzlingenbe való 
hivatalos kiutazáshoz  szükséges költségek, valamint valuta kiutalásáról gondoskodott. 
 
A 95/2015. (VI.4.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző  gondoskodott a Beregszászi 
kiküldetéshez szükséges utazás költségei, valamint valuta kiutalásáról. 
 
A 96/2015. (VI.4.) számú határozat 1.) pontjában megítélt 500.000 Ft lakáscélú támogatás 
kifizetésre került határidőn belül, amelyet Bartha Bibiána vevő javára fogadott el a képviselő-
testület.  
 
A 98/2015. (VI.15.) számú határozat alapján a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. a képviselő-
testület határozatában foglaltaknak megfelelően 2015. július 1. napjától bérleti szerződés 
alapján használja a 7300 Komló, Nagy László utca 9/a. szám alatt található ingatlant. 
 
A 100/2015. (VI.15.) számú határozat alapján a kerékpárút építésére vonatkozó pályázat 
határidőben benyújtásra került. 
 
 

II. 
 

A bizottságok 2015. május 22. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
2015. június 3-i ülésén Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről 
hozott határozatot a bizottság, majd a tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó 
kötelezettségekről, zárt ülésen pedig a 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III. 
című előterjesztésről foglalt állást. Átruházott hatáskörben önkormányzati lakások 
bérbeadásáról és szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntöttek. 
Rendkívüli ülést tartott a bizottság július 8-án, melyen a 2015. évi lakáscélú támogatási 
kérelmek elbírálása IV. című előterjesztésről foglaltak állást, majd szemétszállítási 
díjtámogatások megállapításáról döntöttek. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
 
Június 2-i ülésén a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról, a 
vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatairól, valamint a Zrt. javadalmazási szabályzatának 
elfogadásáról és az ezzel kapcsolatos munkaszerződés-módosításról foglalt állást a bizottság, 
majd a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi 
beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai tárgyú 
előterjesztést tárgyalták. Ezt követően a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 



kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása, a 
Komló-Víz Kft. taggyűlési; a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési, valamint a Komlói Bányász 
Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának jóváhagyása szerepelt 
napirenden. Ezek után a Duftin Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelméről, a Komló és 
Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi beszámolójáról, a Komlói Temetkezési Kft. 
2014. évi beszámolójáról, majd a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működéséről, 
2014. évi beszámolójáról és alapító okiratának módosításáról született állásfoglalás. Tárgyalt 
a bizottság a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. 
évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése 
módosításának jóváhagyásáról, a Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület helyiség 
használatba adási kérelméről, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosításáról, a 
Komlói Gyermek- és Ifjúságvédelmi Közalapítvány 2014. évi beszámolójának 
jóváhagyásáról, a belterületi utak, valamint a körtvélyesi óvoda felújítására és a KBSK 
főépülete infrastruktúra-fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról. 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal tartott együttes ülésen június 15-én a Főkefe 
Közhasznú Nonprofit Kft. ingatlan használatba adási kérelméről és a Szakács Kft. 
munkahely-teremtési támogatási kérelméről tárgyaltak, majd jelen bizottság állást foglalt a 
kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról. 
Ugyancsak együttes ülésre került sor július 9-én, melyen Szabó István munkahely-teremtési 
támogatási kérelméről, a Zora 10 Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme tárgyú 
63/2015. (V.7.) számú határozat módosításáról, majd 133 db közvilágítási lámpatest és a 
gyalogátkelőhelyek megvilágításának korszerűsítéséről tárgyaltak a bizottságok. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 
Ugyancsak június 2-án ülésezett a bizottság, melyen a nem költségvetési szervi pótigények, 
önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása, a Kökönyösi Szakközépiskola 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános 
Iskolája és a Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola tagintézmény vezetői 
pályázatának véleményezése, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, a 
Komlói Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és az 
Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé nyilvánítása szerepelt napirenden. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
Június 2-i ülésén a Duftin Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelméről, a Komlói 
Temetkezési Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról, a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatairól, 
valamint a Zrt. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról és az ezzel kapcsolatos 
munkaszerződés-módosításról, a Fűtőerőmű ÁSZ ellenőrzésének tapasztalatairól és 
intézkedési tervéről tárgyalt a bizottság. Ezek után a Komló-Víz Kft. taggyűlési és a Baranya-
Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának 
jóváhagyása, valamint a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai, majd a Komló-Habilitas 
Nonprofit Közhasznú Kft. Taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása került 
a bizottság elé. Napirenden szerepelt még a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési 
határozatainak és 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a Komlói Gyermek- és 
Ifjúságvédelmi Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a Kodály Zoltán 
Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és 



alapító okiratának módosítása, valamint a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 
2014. évi beszámolója, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése, 2014. évi 
beszámolója és alapító okiratának módosítása. Állást foglalt a bizottság a belterületi utak, 
valamint a körtvélyesi óvoda felújítására és a KBSK főépülete infrastruktúra-fejlesztésére, 
valamint a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról. 
Mindezek után az Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé történő nyilvánításáról, a 
beregszászi járásba való kiküldetésről, valamint a neckartenzlingeni falunapon történő 
részvételről, a nem költségvetési szervi pótigényekről, a GESZ gépjármű-cseréjéről, a 2015. 
évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, az intézményi kötelezettségek értékéről és a 
KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos 
KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása tárgyú 8/2013. (I.21.) számú határozat 
módosításáról esett szó. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
2015. május 22. 
Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 számú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzésről született 
döntés. 
 
2015. június 3. 
Elsőként a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása, majd a 2015. 
II. félévi kitüntetési javaslatok című előterjesztés szerepelt a napirenden, végül szakember 
letelepítésről döntött a bizottság. 
 
2015. június 11. 
Döntött a bizottság a Kerékpárút kialakítása a „Két kerékkel a Mecseken" tárgyú projekthez 
kapcsolódóan (KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében) tárgyú, a Kbt. 122/A. § 
(1) bekezdése szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, 
valamint a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komló Város 
Önkormányzatánál” projekthez kapcsolódó beszerzésekről. 
 
2015. június 12. 
Az „Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói járásban" (ÁROP-l.A.3-2014-2014-
0112) tárgyú közbeszerzési eljárás értékeléséről döntött a bizottság. 
 
2015. június 16. 
Döntött a bizottság a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 azonosítószámú, „Kökönyösi Oktatási 
Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés, a KEOP-
5.5.0/B/12-2013-0191 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub futófolyosó épülete 
energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés és a KEOP-
5.5.0/B/12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete 
energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés ajánlattételi 
felhívásáról. 
 
2015. június 25. 
Döntött a bizottság a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése 
Komló Város Önkormányzatánál” című projekthez kapcsolódó beszerzés elbírálásáról, a 
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, 



„Lakhatási integráció Komlón" projekthez kapcsolódó „A szállásfalui lakókörnyezet 
élhetőbbé tétele" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú ajánlattételi 
felhívásáról és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, lakhatási integráció Komlón" 
projekthez kapcsolódó „Parkosítás" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú 
ajánlattételi felhívásáról. 

 
2015. július 2. 
Döntött a bizottság a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" 
megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló 
belváros között" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó szemléletformálással összefüggő 
feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a DDOP-4.1.2/B-13-
2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez kapcsolódó „Parkosítás" 
című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről és a 
DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez 
kapcsolódó „A szállásfalui lakókörnyezet élhetőbbé tétele" című projektelem anyag 
költségének beszerzése tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről.  

 
2015. július 3. 
Döntött a bizottság a komlói újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült 
kalászok elhelyezését biztosító kültéri építmények megvalósításához kapcsolódó beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásáról, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0191 „Komlói Bányász Sport Klub 
futófolyosó épülete energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás, a KEOP-5.5.0/B/12-
2013-0179 „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy 
László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai 
fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás és a Kerékpárút kialakítása a „Két kerékkel a 
Mecseken” tárgyú projekthez kapcsolódóan (KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció 
keretében) lefolytatott közbeszerzési eljárás értékeléséről.  

 
 

2015. július 10. 
Döntött a bizottság a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Program keretében elnyert pályázathoz kapcsolódó mobilalkalmazás létrehozása tárgyú 
beszerzési eljárás értékeléséről, a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, lakhatási 
integráció Komlón" projekthez kapcsolódó „Lépcsőházak felújítása" című projektelem anyag 
költségének beszerzése tárgyú ajánlattételi felhívásáról, a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút 
és Komló belváros között” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment 
feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. 
főút és Komló belváros között” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó szemléletformálással 
összefüggő feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről és az ugyanezen 
pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásáról. 

 
 
2015. július 17. 
Döntött a bizottság a „Kerékpárút kialakítása a KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció 
keretében a 66.sz. főút és Komló belváros között" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 
értékelése tárgyában hozott határozat visszavonásáról, a „Kerékpárút kialakítása a KÖZOP-
3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében a 66.sz. főút és Komló belváros között" tárgyban 
lefolytatott közbeszerzési eljárás és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció 
Komlón" megnevezésű projekthez kapcsolódó „Lépcsőházak felújítása" című projektelem 



anyag költségének beszerzése tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, valamint a „Komlói 
újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült kalászok elhelyezése” tárgyú 
beszerzési eljárás eredményhirdetéséről. 
 
 
2015. július 24. 
Döntött a bizottság a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" 
megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési 
eljárás értékeléséről. 
 
 

 
III. 

 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben döntött: 

− Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről, a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában jóváhagyta; 

− a Komló, Kazinczy u. 1/D. I/1. szám alatti 1 szoba összkomfortos,  
− a Komló, Gorkij u. 7. II/3. szám alatti 2 szoba komfortos és  
− a Komló, Anna akna 4. fsz/3. szám alatti 1 szoba komfortos önkormányzati lakás 

bérbeadásáról; 
− 10 fő részére szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról; 
− 14 fő részére szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról. 

 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörében: 
 

2015. május 22. 
Az ÁROP-l.A.3-2014-2014-0112 azonosítószámmal „Esélyteremtő együttműködések 
kialakítása a Komlói járásban" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket 
kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

a) Munkaszervezetek fejlesztése Projektmenedzsment Kft. (info@munkaszervezetek-
fejlesztese.hu) 

b) Hain Oktató és Szolgáltató Kft. (hain.ferenc@hainkft.hu) 
c) DFT-Hungária Zrt. (info@dft.hu) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
2015. június 3. 
Döntött a Komló, Alkotmány u. 38. III/11., 3776/A/53 hrsz alatti, 40,35 m² alapterületű, 
összkomfortos önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen történő  bérbeadásáról. 

 
 

2015. június 11. 
• A Kerékpárút kialakítása a „Két kerékkel a Mecseken" tárgyú projekthez kapcsolódóan 

(KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében) tárgyú, a Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdése szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta, és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 



1. TOM-TRANS Kft. (7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.) 
2. SMITU-TRANS Kft. (7300 Komló, Pécsi út 39.) 
3. FESPED Kft. (7761 Kozármisleny, Viola u. 25.) 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 
 
 
• A DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komló Város 

Önkormányzatánál” című projekthez kapcsolódó beszerzések ajánlattételi felhívásait 
megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

1.) Építés, felújítás esetében: 
- Komlói Fűtőerőmű Zrt.  7300 Komló, Bem József u 24. eromu@komloieromu.hu  
- Baranyai SBAU Kft,  7300 Komló 2413/86 hrsz.  bsbkft@gmail.com 
- Kalafarm Kft.    7300 Komló, Kossuth L. u. 19. info@kalafarm.hu  
2.) Eszközbeszerzés esetében: 
- 1 Axidóm Bt.  7300 Komló, Székely Bertalan u 33/3. trinkl.ferenc@gmail.com 
- TF Center Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1.    info@tfcenter.hu  
- Twins Med Kft. 7636 Pécs, Polgárszőlő utca 32. 4. em. 10. twinsmed@gmail.com 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók részére 
történő megküldéséről gondoskodjon.  
 

 
2015. június 12. 
Az „Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói járásban" (ÁROP-l.A.3-2014-2014-
0112) tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a bíráló bizottság 
javaslata alapján az MM Konzorciumot (4025 Debrecen, Hatvan u. 56, tetőtér 13.) hirdette ki 
az eljárás nyerteseként. 
A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa az összegzés megküldésével. 
A Bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződéskötési moratórium lejártát 
követően a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést aláírja. 
 
 
2015. június 16. 
• A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 azonosítószámú, „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy 

László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 
ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi 
cégeket kérje fel a közbeszerzési eljárások keretében ajánlattételre: 

a) VK Elektrocom Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2., email: 
vkelektrocomkft@vkelektrocom.hu  

b) Baranyai SBAU Kft. 7300 Komló,Hrsz: 2413/86.; email: bsbkft@gmail.com 
c) Benkala Kft. 1115 Budapest, Bártfai u. 44.; email: info@benkalakft.hu  

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
 
• A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0191 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub 

futófolyosó épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzés ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat 
az alábbi cégeket kérje fel a közbeszerzési eljárások keretében ajánlattételre: 



a) BS Construct Kft. 7300 Komló, Hegyhát u. 6.; email: bsconstructkft@gmail.com  
b) Baranyai SBAU Kft. 7300 Komló,Hrsz: 2413/86.; email: bsbkft@gmail.com  
c) Benkala Kft. 1115 Budapest, Bártfai u. 44.; email: info@benkalakft.hu  

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
 
• A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub 

tornaterem épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzés ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat 
az alábbi cégeket kérje fel a közbeszerzési eljárások keretében ajánlattételre: 
a) BS Construct Kft. 7300 Komló, Hegyhát u. 6.; email: bsconstructkft@gmail.com  
b) Baranyai SBAU Kft.7300 Komló,Hrsz: 2413/86.; email: bsbkft@gmail.com 
c) Benkala Kft. 1115 Budapest, Bártfai u. 44.; email: info@benkalakft.hu  

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről intézkedjen. 
 
 
2015. június 25. 
• A DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komló Város 

Önkormányzatánál” című projekthez kapcsolódó beszerzés elbírálása tárgyban az 
alábbi határozatot hozta: 

Építési, felújítási munkálatok tekintetében: 
1. Komlói Fűterőmű Zrt (7300 Komló Bem utca 24.) ajánlata érvényes, 
2. Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, 2413/86 hrsz) ajánlata érvényes, 
3. Kalafarm Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, 2413/86 hrsz) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, 2413/86 hrsz). 

 
Eszözbeszerzés tekintetében: 

1. Twinsmed Kft (7636 Pécs, Polgárszőlő utca 32) ajánlata érvényes, 
2. TF Center Kft (7300 Komló, Pécsi u. 1) ajánlata érvényes, 
3. AXIDOM Bt. (7300 Komló, Székely B. u. 33/3) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot TF 

Center Kft (7300 Komló, Pécsi u. 1.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a TF Center Kft (7300 Komló, Pécsi u. 1.). 

 
A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
A Bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.  

 
 
• A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz 

kapcsolódó mobilalkalmazás létrehozása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását megvitatta és hozzájárul, hogy az önkormányzat az alábbi szolgáltatókat 
kérje fel ajánlattételre: 

1) ICPS.HU Kft. (7090 Tamás, 3326/2 hrsz.) 
2) EU-Active Kft. (7100 Szekszárd, Hunyadi u.  2. II. em. 11.) 
3) GPS City Guide Kft. (3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.) 



A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások fenti szolgáltatók részére 
történő megküldéséről gondoskodjon.  
 
 
• A DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, „Lakhatási integráció Komlón" 

projekthez kapcsolódó „A szállásfalui lakókörnyezet élhetőbbé tétele" című 
projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú ajánlattételi felhívását megvitatta és 
jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárások 
keretében ajánlattételre: 

1. Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága 7300 Komló, Tompa M. u. 12. 
muszak@kvgondnoksag.hu  

2. FE-KO 2007 Kft. 7300 Komló, Köztársaság u. 9. feko2007kft@,gmail.com  
3. BS Construct Kft. 7300 Komló, Hegyhát u. 6. bsconstructkft@gmail.com   

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 
 
 
• A DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, lakhatási integráció Komlón" 

projekthez kapcsolódó „Parkosítás" című projektelem anyag költségének beszerzése 
tárgyú ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 
alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárások keretében ajánlattételre: 

1. Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága 7300 Komló, Tompa M. u. 12. 
muszak@kvgondnoksag.hu  

2. FE-KO 2007 Kft. 7300 Komló, Köztársaság u. 9. feko2007kft@,gmail.com  
3. BS Construct Kft. 7300 Komló, Hegyhát u. 6. bsconstructkft@gmail.com   

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 
 
 
2015. július 2. 
• A „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" megnevezésű 

pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 
alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

 
1. Opus Team Kft. (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) 
2. Active Solution Kft. (2030 Érd, Fényező u. 130.) 
3. Happy Bike Kft. (8888 Maróc, Dózsa György út 1.) 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 
 
 
• A „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" megnevezésű 

pályázathoz kapcsolódó szemléletformálással összefüggő feladatok ellátása tárgyú 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az 
önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

 
1. Opus Team Kft. (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) 
2. Active Solution Kft. (2030 Érd, Fényező u. 130.) 
3. Happy Bike Kft. (8888 Maróc, Dózsa György út 1.) 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 



 
 
• A DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez 

kapcsolódó „Parkosítás" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást megajánló Komló Város Önkormányzat Városgondnokságot (7300 
Komló, Tompa M. u. 12.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 2.928.740,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
 
 
• A DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez 

kapcsolódó „A szállásfalui lakókörnyezet élhetőbbé tétele" című projektelem anyag 
költségének beszerzése tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságot (7300 Komló, Tompa M. u. 12.) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 2.362.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
 
2015. július 3. 
• A komlói újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült kalászok 

elhelyezését biztosító kültéri építmények megvalósításához kapcsolódó beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 
alábbi vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre. 
 

a. Kalafarm Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
b. BS Construct Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 6.) 
c. Gerle Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
d. Péter'99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 
e. Németh Zoltán (7300 Komló, Eötvös u. 10.) 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások fenti vállalkozások részére 
történő megküldéséről gondoskodjon. 
 
 
• A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0191 „Komlói Bányász Sport Klub futófolyosó épülete 

energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Baranyai SBAU Kft-t (7300 
Komló, Hrsz: 2413/86.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést nettó 25.673.897,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
 
• A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete 

energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Baranyai SBAU Kft-t (7300 
Komló, Hrsz: 2413/86.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 



A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést nettó 39.798.379,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
• A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai 
fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Benkala Kft-t (1115 Budapest, 
Bártfai u. 44.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést nettó 141.998.013,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
• A Kerékpárút kialakítása a „Két kerékkel a Mecseken” tárgyú projekthez kapcsolódóan 

(KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében) lefolytatott közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította és a bíráló bizottság javaslata alapján a TOM-
TRANS Kft-t (7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa az összegzés megküldésével és felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a szerződéskötési moratórium lejártát követően a nyertes ajánlattevővel kötendő 
szerződést aláírja. 
 
2015. július 10. 
• A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

keretében elnyert pályázathoz kapcsolódó mobilalkalmazás létrehozása tárgyú 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legkedvezőbb ajánlatot tevő GPS 
City Quide Kft-t (3200 Gyöngyös, Batsányi J. u. 9.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
 
• A DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, lakhatási integráció Komlón" 

projekthez kapcsolódó „Lépcsőházak felújítása" című projektelem anyag költségének 
beszerzése tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, 
hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárások keretében 
ajánlattételre: 

 
1. Baranyai Sbau Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 8.) 
2. Kalafarm Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 
3. BS Construct Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 6.) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 
 
• A „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között” megnevezésű 

pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
megajánló Active Solution Kft.-t (2030 Érd, Fényező u. 130.) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a feltételes 
vállalkozási szerződést nettó 4.500.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 



• A „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között” megnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó szemléletformálással összefüggő feladatok ellátása tárgyú 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást megajánló Active Solution Kft.-t (2030 Érd, Fényező u. 130.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a feltételes 
vállalkozási szerződést nettó 4.500.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
• A „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között” megnevezésű 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi 
cégeket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre. 

 
1. Útvonal 2002 Bt. (7100 Szekszárd, Napfény u. 36.) 
2. Mélyépinvest Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi utca 20.) 
3. AQUA-VIA Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 
 
2015. július 17. 
• A „Kerékpárút kialakítása a KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében a 

66.sz. főút és Komló belváros között" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 
értékeléséről szóló 36/2015. (VII.3.) számú határozatát visszavonta. 

 
• A „Kerékpárút kialakítása a KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében a 

66.sz. főút és Komló belváros között" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította. 

A Bizottság a bíráló bizottság javaslata alapján a FESPED Kft. (7761 Kozármisleny, Viola u. 
25.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74.§ (1) bekezdés c) és d) pontja alapján érvénytelennek 
nyilvánította. 
A Bizottság a bíráló bizottság javaslata alapján a TOM-TRANS Kft-t (7300 Komló, Jó 
szerencsét u. 11.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa az összegzés megküldésével és felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a szerződéskötési moratórium lejártát követően a nyertes ajánlattevővel kötendő 
szerződést aláírja. 
 
• A DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez 

kapcsolódó „Lépcsőházak felújítása" című projektelem anyag költségének beszerzése 
tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást megajánló BS CONSTRUCT Kft-t (7300 Komló, Hegyhát u. 6.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 4.724.409,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
 
• A „Komlói újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült kalászok 

elhelyezése” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a 



legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló BS Construct Kft-t (7300 
Komló, Hegyhát u. 6.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
 
 
2015. július 24. 
A „ Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" megnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló MÉLYÉPINVEST 
Bt-t (7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a feltételes 
megbízási szerződést nettó 2.450.000,- Ft+ÁPA összeggel kösse meg. 
 
 
 
 

 IV. 
Egyebek 

 
I. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
 
Az előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2015. június 10-i ülésének jegyzőkönyve (a mellékletek 
terjedelmi okokból nem kerültek csatolásra, azok hivatali időben megtekinthetők a Titkársági 
irodán /104. iroda/). 
 
 
II. Tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről 
 
A képviselő-testület 8/2015. (II.19.) határozatában elfogadottakra figyelemmel az 
előterjesztés 3. számú mellékleteként került csatolásra az intézményi kötelezettségek értékéről 
szóló kimutatás. 
 
 
III. Tájékoztató nyertes pályázatokról 
 
Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram: 2015. március 26. napján az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Lebonyolító) nyílt pályázatot 
hirdetett Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram (a továbbiakban szociális 
agrárgazdálkodási program) megvalósításának támogatására.  
 
Komló Város Önkormányzata (továbbiakban: Támogatott) „Komlói Szociális 
agrárgazdálkodási program” elnevezésű pályázatot nyújtott be a Szociális Agrárgazdálkodási 
- Szociális Földprogram megvalósításának támogatására kiírt SZOC-AP-15 kódjelű pályázat 
kiírás 1. komponensére. A projekt megvalósítási időszaka: 2015. március 26. – 2016. június 
30. 



Az eszközbeszerzési-és fejlesztési alprojekt (1. komponens) célja a 2010 - 2014. között, 
legalább 2 évben pályázati támogatással földprogramot működtetett, mezőgazdasági termelést 
is folytató szervezetek piacra jutását elősegítő eszközbeszerzésre, fejlesztésre irányuló 
támogatása, amelyek az előállított javak piac útján történő értékesítésével járulnak hozzá a 
helyi gazdasági élet élénkítéséhez, a foglalkoztatási szint növekedéséhez, a szervezet 
munkájában részt vevő szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony 
jövedelmű emberek életminőségének javításához, szociális és munkaerő-piaci 
integrációjához. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató a SZOC-15-ALT-EBF-2-0012 
pályázati azonosítószámon a pályázati program megvalósításához – 3 000 000,- Ft azaz 
Hárommillió forint vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújtott a Támogatott részére. 
E támogatásból kívánjuk finanszírozni a szociális bolt eszközbeszerzését, a szállításhoz 
használt jármű üzemeltetésének költségeit, adminisztrációs költségeket, csomagoló anyagok 
beszerzését, új raktár kialakítását és felújítását, polcrendszer kialakítását mind az új raktárban, 
mind a hűtőkamrában, továbbá a promóciós anyagok elkészítésének költségeit. 
 
Muzeális intézmények szakmai támogatása: Az emberi erőforrások minisztere – a 
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett az 
önkormányzati fenntartású közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális 
kiállítóhelyek szakmai támogatása érdekében. 
 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
közreműködésével az Önkormányzat „A komlosaurus carbonistól napjainkig – megújuló 
helytörténeti és újjászülető természettudományi gyűjtemény” címmel pályázatot nyújtott be, 
melynek eredményeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.000.000,- Ft összegű vissza 
nem térítendő támogatást ítélt meg. 
 
A pályázat keretében felújításra kerülne a bányászati tárlat, az állatpreparátumok 
elhelyezésének problémája is megoldódna megfelelő vitrinek beszerzésével, illetve 
kialakításra kerülne egy korszerű múzeumpedagógiai foglalkoztató helyiség is. A fejlesztések 
keretében hőmérséklet- és páratartalom-mérők kerülnének felszerelésre valamennyi 
helyiségben, valamint további infrastrukturális fejlesztések történnének meg.  
 
A támogatás nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény megtegye az első 
lépéseket afelé, hogy minden olyan társadalmi igényt megfelelő módon kielégíthessen, 
amelyeket a 21. században egy intenzív gyűjtő-, bemutató- és kutatótevékenységet folytató 
muzeális intézmény felé támaszthatnak. 
 
 
IV. Tájékoztató fogászati ügyelet ellátásáról 
 
A Tisztelt Képviselő-testület a 14/2015. (II. 19.) sz. határozatával döntött a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat, valamint a Pécsi 
Tudományegyetem között kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról, melynek 
értelmében 2015. július 1-től a Pécsi Tudományegyetem látná el a fogászati ügyeletet az 
Egyesített Egészségügyi Intézmények helyett.  
 
A Pécsi Tudományegyetem kérésére azonban nem 2015. július 1-től indulna a szolgáltatás, 
hanem a működési engedély megszerzését követő hónap első napjától. A konkrét időpontról 
értesítést fognak küldeni, a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében. A feladat-ellátási 
szerződés is már ennek megfelelően került aláírásra.  



 
 
V. Tájékoztató az igazgatási szünet és az átszervezett munkarend tapasztalatairól 
 
A Tisztelt Képviselő-testület 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelete értelmében első ízben 
a 2014. december végi ünnepi időszakban került bevezetésre az igazgatási szünet. A 
rendeletben foglaltak szerint 2015. év nyarán – ahogy arról a Tisztelt Testület is tájékoztatást 
kapott – július 27. és augusztus 8. napja között szünetelt az ügyfélfogadás és került sor a 
rendeletben előírt mértékű alapszabadságok kiadására. Természetesen az azonnal intézendő 
ügyek terén – elsősorban a haláleset anyakönyvezése esetében – biztosítottuk a rendelkezésre 
állást. A tapasztalatok szerint a hivatali összlétszám magas százalékában sikerült a 
munkaszervezést oly módon átgondolni, hogy a szabadságok kiadása megoldható legyen, 
viszonylag kevés – ad hoc jelleggel felmerülő – ügy esetében volt szükség munkavégzés 
elrendelésére az igazgatási szünet időtartama alatt, ezek az esetek azonban technikailag 
kezelhetők voltak. Megfelelő volt az ügyfelek és az érintett szervek (Kormányhivatal, Magyar 
Posta) tájékoztatása is, így összességében jó tapasztalatok vonhatóak le az igazgatási szünet 
bevezetésével kapcsolatban. 
 
A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2015. január 1. napjától hatályos szövege 
módosította a hivatali munkarendet és az ügyfélfogadás rendjét az alábbiak szerint: 
 
„4.1 A köztisztviselők munkaideje munkanapokon 
 
hétfőn, kedden és csütörtökön:  7.30 órától 16.00 óráig, 
szerdán:       7.30 órától 17.30 óráig 
pénteken:      7.30 órától 12.00 óráig tart.” 
 
„ 5.1 A Hivatal ügyfélfogadási ideje:  

 
a) Általános ügyfélfogadás: hétfőn 8.00 órától 16.00 óráig, 
       szerdán 8.00 órától 17.30 óráig.” 
 
A jelentős ügyfélforgalmat lebonyolító irodák – a Hatósági és Adóiroda, valamint a Szociális 
Iroda – által 2015. év első félévében végzett ügyfélforgalmi felmérések azt mutatják, hogy 
egyik irodán sem volt kiemelkedően magas a hosszított ügyfélfogadási napon 16.00 és 17.30 
óra között megjelent ügyfelek száma, az azonban kétséget kizáróan megállapítható, hogy nem 
elhanyagolható az ebben az időtartamban elintézett ügyek száma. A Hivatal vezetésének 
álláspontja – a vezetői egyeztetéseket követően – egyértelműen az, hogy az átszervezett 
ügyfélfogadási rendet a továbbiakban is fenn kell tartani, ezzel lehetőséget teremtve az 
ügyfeleknek – a járási hivatal ügyfélfogadási idejéhez is igazodva –, hogy munkaidőn túl is 
legyen lehetőségük ügyeiket elintézni.  
 
VII.  Tájékoztató Bachman Zoltán, Komló Város díszpolgára halálesetével 
kapcsolatban 
 
2015. július 2-án elhunyt prof. dr. Bachman Zoltán  Prima Primissima-,  Kossuth- és Ybl - 
díjas építész, aki Komló városát gazdagító, kiemelten a bányászhagyományok területén 
alkotott tervezési  munkássága elismeréséül kapta meg a „KOMLÓ VÁROS 
DÍSZPOLGÁRA” címet 2014-ben.  A temetési szertartáson Komló város vezetői részt vettek, 
lerótták tiszteletüket. 
 



Mivel, több intézmény, közöttük a Pécsi Tudományegyetem és más szervezet is saját 
halottjának tekintette az elhunyt professzor urat, így a velük történt közös megegyezés alapján 
Komló Város Önkormányzata részéről nem volt szükséges ezen intézkedés. 
 
VIII.  Tájékoztató a Mérei Emil, Komló Város díszpolgára halálesete kapcsán 
tett intézkedésekről 
 
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, Mérei Emil, a Mecseki Szénbányák 
nyugalmazott vezérigazgatója, Komló Város díszpolgára 2015. július 22-én elhunyt. Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. 
(IV.25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés a) pontja értelmében Komló Város 
Önkormányzata – ha az a legközelebbi hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt 
végakaratával nem ellentétes – elhalálozása esetén saját halottjának tekinti a „Komló Város 
Díszpolgára” kitüntető címmel rendelkező polgárt. Fentiek alapján a 2015. július 24. napján 
kelt 1/2015. számú intézkedésemmel – tekintettel arra, hogy az sem az elhunyt végakaratával, 
sem a közeli hozzátartozók szándékával nem állt ellentétben – kinyilvánítottam, hogy az 
elhunyt Mérei Emilt az önkormányzat saját halottjának tekinti, egyúttal utasítottam a Közös 
Önkormányzati Hivatalt, hogy a Városháza előtt gyászlobogó kihelyezéséről és 
sajtóközlemény megjelentetéséről gondoskodjon a hozzátartozókkal egyeztetett módon.  
Mérei Emil temetésére 2015. július 31-én került sor a komlói temetőben. 
 
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. 
 
VII.  Komlói újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült 
kalászok elhelyezése 
 
Komló Város Önkormányzata a város 2015. évi költségvetésében előirányzatot biztosított a 
bányász emlékmű környezetében megvalósítandó – komlói újszülött gyermekeket 
szimbolizáló – Zsolnay kerámia kalászok elhelyezését biztosító építmény együttesre. 

Az Alkalmazott Művészeti Stúdió Bt-vel 2015. június 15-én kötöttünk szerződést a fenti 
beruházással kapcsolatos installáció elkészítésére. A tervdokumentációt június végén kaptuk 
meg. A kivitelezésre beszerzési eljárást folytattunk le. Öt komlói székhelyű vállalkozást 
kértünk fel ajánlattételre, a legkedvezőbb ajánlatot a BS Construct Kft. (Komló, Hegyhát u. 
6.) adta, akivel 2015. július 17-én vállalkozói szerződést kötöttünk.  

Az eltelt időszakban több egyeztetésre került sor a megvalósítás kapcsán a kivitelezővel és 
tervező céggel egyaránt. Egyidejűleg beszerzésre került a Zsolnay gyártól 160 db kerámia 
kalász, melyek színükben és formájukban igazodnak a gyermekek neméhez. A beruházás 
szeptember első hetében befejeződik, szeptember 6-án ünnepélyes avatásra kerül sor. 
 
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 nyertes pályázatokról szóló tájékoztatót, 
− a fogászati ügyelet ellátásáról szóló tájékoztatót, 
− az átszervezett munkarend és az igazgatási szünet bevezetésével kapcsolatos 

tájékoztatót, 
− a Bachman Zoltán, Komló Város Díszpolgára halálesetével kapcsolatos tájékoztatót, 
− a Mérei Emil, Komló Város díszpolgára halálesete kapcsán tett intézkedésekről szóló 

tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− A komlói újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült kalászok 

elhelyezéséről szóló tájékoztatót. 
 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
 
 

Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 
 

Komló, 2015. augusztus 27. 
           
 
 

Polics József 
Polgármester 

 
 



1. sz. melléklet 

 



2. 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. június 10-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 10 óra 8 perckor megnyitotta.  
 
A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyet a tanácstagok kézfeltartással, egyhangúlag 
elfogadtak.  
 

1. sz. napirendi pont 
 
1. napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Szabó Gabriella intézményvezető 
 
Az elnök ismertette, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde vezetője, Szabó Gabriella magasabb vezetői megbízása 2015. szeptember 30. napján 
lejár, ezért a Társulás Tanácsának a magasabb vezető álláshely betöltésére pályázatot kell 
kiírnia.  
 
Az előterjesztést mindhárom 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: 
 
 
 



18/2015. (VI.10.) sz. Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének figyelembe 
vételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása tárgyú előterjesztést 
megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde 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 a szakmai bizottság összetételét jóváhagyja.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József Elnök 
 



1. sz. melléklet 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde magasabb vezetői beosztásának betöltésére. 
 
A Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A munkavégzés helye: 
7300 Komló, Függetlenség u.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmények megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízás csak annak adható, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető  
- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt végzettség és szakképzettség, 
szociális szakvizsga megléte,  
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
- Legalább 5 év felsőfokú végzettséget v. felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  
- büntetlen előélet. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló okiratok másolata, intézmény vezetésére vonatkozó 
program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, 
nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok a pályázóval szemben nem áll 
fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri a 
pályázó. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be. 
 



A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. július 15. 
 
A pályázat benyújtásának módja:  
Postai úton a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás címére (7300 Komló, 
Városház tér 3.), vagy személyesen a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Intézmény-
felügyeleti és Városüzemeltetési Irodáján (7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 216. iroda). 
Kérjük a borítékra ráírni: „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde magasabb vezetői álláshelye”. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első Társulási Tanácsi ülés napja. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás honlapja 
KSZK honlapja 
 



2. napirendi pont: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
programjának jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó int.vez. 
 
Az elnök elmondta, hogy az időközi változásokra tekintettel szükséges az intézmény szakmai 
programjának aktualizálása, melyet a Társulás Tanácsának jóvá kell hagynia.  
 
Az előterjesztést mindhárom 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: 
 

19/2015. (VI.10.) sz. Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének figyelembe 
vételével – a Társulás Tanácsa a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai programjának jóváhagyása tárgyú előterjesztést megvitatta. 
  

1.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai programját az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
 
(1. sz. melléklet a jegyzőkönyv végén található.) 
 
 
 
3. napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Szabó Gabriella intézményvezető 
 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 
vezetője elkészítette az intézmény aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve 
ahhoz kapcsolódóan az intézmény házirendjét, valamint a szülőkkel az ellátás igénybevételére 
vonatkozóan kötendő megállapodás mintáját.  
 
Az előterjesztést a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 



20/2015. (VI.10.) sz. Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének figyelembe 
vételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyú előterjesztést 
megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát, házirendjét, és a szülőkkel az ellátás 
igénybevételére vonatkozóan kötendő megállapodás mintáját az 1. sz. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
 
(1. sz. melléklet a jegyzőkönyv végén található.) 
 
 
 
4. napirendi pont: A házi segítségnyújtásban dolgozó társadalmi gondozók 
jogviszonyának közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakítása költség- és álláshely 
vonzata 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 

Polics József:Polics József:Polics József:Polics József: A szociális ágazatra vonatkozó egyes jogszabályok 2015. július 1-től 
hatályos módosítása miatt a korábban társadalmi gondozókkal ellátott, házi 
segítségnyújtást érintő feladatokat a jövőben nem célszerű társadalmi gondozókkal 
ellátni, mivel normatív állami támogatás nem hívható le hozzá. Ezért szükséges a 
feladatellátás átszervezése, melynek részleteit az előterjesztés tartalmazza. 
 
Kérdés-vélemény-hozzászólás 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kiss Béláné: A kimutatás a jelenlegi helyzetről készült, jogszabály változások miatt még 
változni fog. Várhatóan jövőre még kapnak normatívát, ami majd a kiadási normatívát 
csökkenti. A társadalmi dolgozók után nem lehet normatívát lehívni, ezért megpróbálják majd 
közalkalmazottakkal elláttatni a feladatot, a pályázati lehetőségeket is figyelembe véve. 
Óvatosan kell megközelíteni a témát addig, míg a törvénymódosítás meg nem történik. 
Szeptemberben pedig a Tanács elé kerül újból ez a téma. 
 
Kasziba Zsuzsanna: Közalkalmazottak foglalkoztatásával ugyanúgy pénzbe kerül, mintha 
társadalmi dolgozók látnák el a feladatot, ha mégsem alkalmaznának és ez miatt normatívát 
kell lemondani, az is pénzbe kerül. A szociális törvény módosításával a házi 
segítségnyújtásban nagyobb változásokra lehet számítani, ami a létszám módosítását is érinti. 
Az irányokat már lehet látni, de a végrehajtási rendeletek és a módok még nem láthatók. 
Nyilvánvalóvá vált az elmúlt 10-15 év alatt, hogy a létszámalapú finanszírozás sokba kerül az 



államnak és olyan ösztönzéssel hat a szolgáltatók felé, hogy minél több embert ellássanak, 
olyanokat is, akik nem férnek bele a jelenlegi ellátási szisztémába, ezért kell felülvizsgálniuk 
a 416 gondozottnak az ellátási szükségletét. Ezek a vizsgálatok fogják meghatározni, hogy 
személyi gondozásra vagy szociális segítésre lesz-e szükség. Valószínűleg a szociális 
segítségre szorulók után nem, vagy csak minimális állami normatíva társul, az ellátást 
társadalmi gondozóval, szociális szövetkezettel, önkéntesekkel vagy közalkalmazottakkal 
végezhetik. A személyi gondozottak után lehet állami normatívával számolni, és csak 
szakképzett közalkalmazottak végezhetik az ápolást. A finanszírozásuk így differenciált lesz, 
ill. várhatóan jelentősen csökkenni fog, hiszen az ellátottak nagy része szociális segítésre 
szorul. A 2016. évi költségvetés igényléséig el kell végezni a felülvizsgálatokat, mert annak 
megfelelően kell majd a normatívát tervezni. 
 
Polics József elmondta, hogy egy ilyen változás évközben az idei költségvetést is érinti, de a 
jövő évit még inkább az elhangzott bizonytalanságok miatt. A tendencia azt az irányt mutatja, 
hogy azon ellátottaknál, ahol nagyobb szakképzettséget igényel a feladatellátás, ott a 
közalkalmazott és annak finanszírozása megoldott lesz. Egyedi módoknál még nem tudni, 
mire lehet számítani. Még sok a nyitott kérdés, a második félévre talán tisztázódni fog. A 
rendszer a költséghatékonyság elve alapján fog működni. Javasolta, hogy a szeptemberi 
ülésen vitassák meg újból a témát, addig még tisztázódnak a nyitott kérdések is, de a 
felülvizsgálatot mindenképp el kell végezni, mert annak pénzügyi vonzata lesz. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

21/2015. (VI.10.) sz.Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, és a Területfejlesztési 
Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás – a házi segítségnyújtásban dolgozó társadalmi dolgozók 
jogviszonyának közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakítása költség- és álláshely vonzata 
tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a határozati 
javaslat 1., 2., 3. számú mellékleteiben feltüntetett létszám és kiadás adatokat. 
Felhatalmazza a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét a 
közalkalmazottak felvételére, azzal, hogy törekedjen a foglalkoztatáshoz kapcsolható 
pályázati támogatás elérésére. 

 
2. A közalkalmazottak felvételéhez az intézmény álláshelyeinek számát 2015. július 1-jei 

hatállyal 8,5 fővel megemeli, így a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 
Központ álláshelyeinek száma összességében 55 főre emelkedik, az 1. számú 
melléklet szerinti településenként meghatározott mértékben. 
 

3. A többlet kiadás fedezeti forrásául a Társulás Tanácsa a Társulásba, illetve a Komló 
Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központba érkező eredeti költségvetésben nem 
tervezett többletbevételeket (előző évi tagdíj, működési hozzájárulás) állapítja meg. A 
Társulásba érkező többletbevételeket, - amennyiben a kiadások felmerülése indokolttá 



teszi - a Társulásnak át kell adni a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 
Központ pénzforgalmi számlájára. 
 

4. A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet vezetőjét az előirányzatok, tényleges többletkiadásoknak megfelelő: 
legfeljebb + 2 292 ezer Ft 2015. július elsejétől hatályos az 1. számú melléklet szerinti 
településenként meghatározott mértékű módosítására.  

 
Határid ő: 2015.július 01. 
Felelős: Polics József elnök, 

Kasziba Zsuzsanna a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 
vezetője 

  Kiss Béláné GESZ igazgató 
 
(1-3. sz. melléklet a jegyzőkönyv végén található.) 
 
 
 
5. napirendi pont: 2015. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Polics József: A 2015. évi költségvetési előirányzatokat az előző napirendi pont kapcsán 
korrigálni szükséges. 
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

22/2015. (VI.10.) sz. Tct. határozat 
 

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetés előirányzatainak módosítását 
megtárgyalta. 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi 
módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 

 
az összes bevételt   583 415 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                              583 415 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 
 

                Ebből: 
        A működési célú kiadásokat  583 175 ezer Ft-ban 
 

• a személyi juttatásokat   212 147 ezer Ft-ban 



• a munkaadókat terhelő járulékokat          57 603 ezer Ft-ban 

• a dologi kiadásokat                                 82 274 ezer Ft-ban 
• az elvonásokat és befizetéseket             335 ezer Ft-ban 

• az egyéb működési célú kiadásokat    230 816 ezer Ft-ban 
 

          A felhalmozási célú kiadásokat                 240 ezer Ft-ban 
•  a beruházási kiadásokat                               240 ezer Ft-ban  

  állapítja meg. 
 
 A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 101,5 fő 
 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. 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 2015. 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 2015. 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 2015.évi előirányzat-
felhasználási ütemtervét a XI/a és a XI/b. számú mellékletek mutatják be. 

 
12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi likviditási terve a 

XII. számú mellékletben látható. 
 

13. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás településeinek 2015. évi tagdíj, 
és a gyepmesteri tevékenységhez tervezett hozzájárulását a XIII. számú melléklet 
szerint alakul. 

 
14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi projektjei a XIV. 

számú melléklet szerint alakul. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 

Tagönkormányzatok polgármesterei 
Intézményvezetők 

 
(Mellékletek a jegyzőkönyv végén csatolva.) 
 
 
6. napirendi pont:  Egyebek 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az elnök ismertette, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükséges megalapozó vizsgálat 
anyagát, és a Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányait, valamint a koncepció 
tervezetét, azt államigazgatási egyeztetésre alkalmasnak találta. Jelenleg az államigazgatási 
szervek véleményezési eljárása folyik, ezt követően kerül sor a dokumentumok 
véglegesítésére. A stratégia és a koncepció tervezetei a települések részére is kiküldésre 
kerültek. Észrevételek, javaslatok a települések részéről ezidáig nem érkeztek, ezért az elnök 
javasolta, hogy amennyiben valakinek még észrevétele, javaslata, hozzáfűznivalója van a 
kiküldött dokumentumok kapcsán, az megteheti most is.  
Senki nem élt ezzel a lehetőséggel az ülésen. 
 
Az Esélyteremtő Együttműködések kialakításával kapcsolatban szintén ötleteket kért, 
valamint visszajelzést arról, hogy a programban ki kíván részt venni. Egyenlőre visszajelzés 
még nem érkezett. A programban résztvevők közül legalább 11 település bevonására lesz 
szükség.  
 
Komlón megrendezésre kerül a hétvégén a KASZT, melyen 13 amatőr színházi társulat 
szerepel az országból. Vasárnap este a rendezvény Feke Pál fellépésével zárul. Mindenkit 
szeretettel várnak. 
 



Dr. Gáll Nikoletta  tájékoztatta a Tanácsot, hogy megvizsgálták, hogy melyek azok a 
költségek, amik a rendezvényszervezés keretén belül az Esélyteremtő Együttműködések c. 
pályázatban elszámolhatók. Az útmutatóban leírtak alapján a rendezvények során kizárólag a 
lebonyolító szervezők díja, a helyszín, az eszközök: pl. kivetítő, padok, sátrak bérleti díja, a 
résztvevők étkeztetésének díja, valamint különböző szakmai és tájékoztató anyagok, 
propaganda anyagok legyártásának díja szerepelhet az elszámolható költségek között külső 
rendezvénylebonyolító alkalmazása esetén. Előrejelzések alapján számítani kell arra, (mivel a 
rendezvények időpontját előre le kell jelenteni a közreműködő szervezet felé) hogy többszöri 
ellenőrzés lesz a rendezvényeken, ügyelni kell arra is, hogy a dokumentálás megfelelő legyen. 
Minden rendezvényen eleget kell tenni a pályázati kiírásban foglaltaknak, ezért az előírt 
számú jelenlévőnek minden esetben ott kell tartózkodnia, mert nem tudni, mikor van helyszíni 
ellenőrzés. Együttműködési megállapodás szükséges az adott településsel, meghatározott 
rendezvényeken jelen kell lenni, az összes (21) településnek jóvá kell hagynia augusztus végi, 
szeptember eleji képviselő-testületi ülésén a járási szintű programtervet.  
 
Polics József röviden beszámolt a Pécsi Tudományegyetemmel kapcsolatos kutatás-
fejlesztési anyagról és a Mecseki Bányászati Klaszter működéséről. Megemlítette, hogy 
június 20-án megrendezésre kerül az Országos Polgárőr Nap, mely Sikondán a Pihenő 
parkban és a Tó színpadon izgalmas programokkal várja a látogatókat. 
 
Az ülést 11.00 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
         Polics József 
               elnök 



3. 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 0 0 0 0 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 8 106 000 0 0 0 0 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 5 130 000 0 0 0 0 0 0 0

4 GESZ 52 473 000 0 0 0 0 0 0 0

5 Városgondnokság 30 539 000 29 267 997 18 840 757 15 840 757 3 000 000 0 0 797722

6 Közös Önkormányzati Hiv.* 44 384 000 5 882 269 1 933 873 1 927 717 3 081 3 048 0 0

7 Önkormányzat ** 144 678 000 289 434 318 224 049 351 222 117 351 1 932 000 0 0 0

335 463 000 324 584 584 244 823 981 239 885 825 4 935 081 3 048 0 797 722
*Komlói Közös Önkormányzati Hivatal  31-60, 61-90 nap közötti tartozásai  augusztus hónapban kiegyenlítésre kerültek.
**Komló Város Önkormányzata KEOP pályázatához kapcsolódó számla(189.355 eFt) szállítói finanszírozása miatt, a fizetési kötelezettség nem bennünket terhel.

Komló,..ó, 2015. 08. 28. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

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

(2015. 07. 31.)



4. sz. melléklet 

Komló Város Önkormányzat   
Polgármestere, és Képviselőtestülete részére 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 
A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának teljes illetékességi területén a 
legfrissebb (2015. július havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők 
száma 943 fő, aránya 10,1%.  

  2015. április 2015. május 2015. július 

 
Komló város 

1040 11,20% 1015 10,90% 943 10,10% 

 
 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 

 
 

• Nyilvántartott álláskereső: 943 fő (-72 fő az előző hónaphoz képest),  
aránya 10,10% 



 
A rátában –függetlenül attól, hogy nincs június havi adatunk- csökkenés jelenik meg, mivel az 
álláskeresők jelentős számban kerültek a közfoglalkoztatásba, és az elsődleges 
munkaerőpiacra egyaránt.  
 
Közfoglalkoztatás (Komló város):  
Jelenleg összesen 985 fő dolgozik városunkban, a Start és a hosszútávú közfoglalkoztatásban. 
Legkorábban lejáró program (2015.08.31), 2016. február végéig meghosszabbításra került, 
így a munkavállalók ezt követően további lehetőséget kaphatnak a munkavállalásra. 
 
Elsődleges munkaerőpiac: 
Változatlanul lehetőség van a 25 év alatti, regisztrált pályakezdők bevonására a GINOP 5.2.1. 
programba. Ezen belül az Ifjúsági Garancia program keretében képzésben, támogatott 
foglalkoztatásban, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásban tudjuk részesíteni a  résztvevőket. A 
vállalkozások részéről egyre élénkül az érdeklődés a támogatások iránt, függetlenül attól, 
hogy több vállalkozás várja az egyéb célcsoportokra adható támogatások megjelenését. 
 
Komló, 2015.08.31. 
 

    Tisztelettel: 

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 
 



Beszámoló a polgármester  
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 
- Mecseki barangolások verseny díjazottjainak adtam át ajándékaikat. 
- Sík János vállalkozóval egyeztettem a vásárcsarnok fejlesztési 

lehetőségeiről. 
- Klaus Rau-t, a német Vöröskereszt vezetőjét fogadtam, aki ajándékot 

hozott a Komlói Korháznak.  
- Több fordulóban egyeztettem a Pécsi Tudományegyetemmel a tisztaszén-

kutatási megállapodásról. 
- A XXI. Országos Polgárőr Nap rendezvény előkészítéseként több intéző 

bizottsági ülést tartottam.  
- A Nemzeti Összetartozás emlékünnepségén és a Pedagógusnapi 

rendezvényén vettem részt. 
- A DDOP-s, TIOP-os rendezvényeken, átadásokon vettem részt. 
- A Komlón tartott veterán foci találkozón díjakat adtam át. 
- A KASZT több programján voltam jelen. 
- Általános iskolák ballagásain okleveleket adtam át. 
- PI-ER Kft. huszadik születésnapi rendezvényén vettem részt. 
- Sikeresen lebonyolítottuk a XXI. Országos Polgárőr Találkozót. 
- Sportvezetőkkel értékeltük a 2014/2015-ös idényt és meghatároztuk a 

2015/2016-os idény feladatait. 
- Az Altárói volt fürdőépület hasznosításáról egyeztettem befektetőkkel.  
- Az országos polgármesterek találkozóján jelentem meg. 
- Semmelweis napon köszöntöttem az egészségügyben dolgozókat. 
- Jenei Zoltánnal, a PTE kancellárjával tárgyaltam együttműködési 

lehetőségekről. 
- XXIX. környezetvédelmi tábor résztvevőit köszöntöttem. 
- Re-kom Kft. közgyűlésén vettem részt. 
- Vízminőség javító program folytatásáról tárgyaltam. 
- Többször egyeztettem a Solar Energy System Kft. ügyvezetőjével a lejárt 

szerződésünkkel kapcsolatban. 
- Az E-ON képviselőjével tárgyaltam további foglalkoztatás-bővítési 

lehetőségről. 
- Nemzeti Fejlesztési Iroda munkatársaival egyeztettünk a KEHOP pályázat 

végrehajtásáról.  
- Dr. Vitályos Eszter Államtitkár Asszonnyal egyeztettem futó KEOP 

pályázatokról. 
- A Német Nemzetiségi Klubbot érintő TIOP pályázattal kapcsolatban több 

fordulós egyeztetést folytattam az érintettekkel.  



- A TOP pályázatokhoz kapcsolódó tervezési munkákról tárgyaltam. 
- Komló Víz Kft. taggyűlésén vettem részt. 
- A Főkefe Kft. sportnapját látogattam meg. 
- Szinyákovics Bélát, rekorder kerékpárosunkat fogadtam nagy útjáról 

hazatérve. 
- Csömendi falunapon és a Kökönyösi napon jelentem meg. 
- Az IPA pályázat záró rendezvényén vettem részt. 
- Az Általános Iskolai évnyitókon vettem részt, ahol az elsősöknek 

ajándékot adtam át. 
- Komlói Napok, Bányász Nap rendezvénysorozaton vettem részt. 

 
 

Komló, 2015. szeptember 7. 

 

 

               Polics József s.k. 

          polgármester 



Beszámoló az alpolgármester  
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 
 

- Pedagógus napi rendezvényen vettem részt, kitüntetéseket adtam át. 

- Makón a Kisvárosok Országos Szövetsége ülésén képviseltem Komlót. 

- Kárpátaljai kiküldetésen vettem részt. 

- Erdős Szabolccsal egyeztettem futó pályázatainkról. 

- XXI. Országos Polgárőr Nap előkészítésében és lebonyolításában vettem 

részt. 

- Semmelweis napi rendezvényen voltam jelen, ahol kitüntetéseket is 

átadtam. 

- Valpovói napon vettem részt. 

- DDOP-s és TIOP-os lakásokat adtam át. 

- „Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói Járásban” c. ÁROP 

projekt keretében tartott kereküléseken képviseltem az Önkormányzatot.  

- DDOP-s pályázat keretén belül megrendezett Szomszédünnep 

rendezvényét nyitottam meg. 

- Markó Tiborral többször egyeztettem a Stefani Baranya Kupa rallye 

részleteiről. A nyerteseknek díjakat adtam át. 

- Neckartenzlingeni delegációt vezettem. 

- Részt vettem prof. Dr. Bachman Zoltán DLA, Komló Város Díszpolgára 

temetésén. 



- Az első Roma Sommer Fest rendezvényen mondtam köszöntőt.  

- Igazgatási szünet volt 2015. július 27-től augusztus 10-ig. 

- Méhkeréki Uborkafesztiválon voltam jelen. 

- Megnyitottam a második Kökönyösi napot. 

- Komlói Napok, Bányász nap rendezvénysorozattal kapcsolatos 

előkészítésekben vettem részt.  

- Tanévnyitó ünnepségeken vettem részt, ahol az elsős kisdiákoknak 

ajándékokat adtam át. 

- Vezettem a Francia delegációt. Az Ünnepi Képviselő-testületi Ülés 

keretén belül kitüntetéseket adtam át. 

- A Komlói Napok rendezvénysorozat további eseményein vettem részt. 

 
 
 
Komló, 2015. szeptember 4. 
 
 
 
 
         Bareithné Benke Nikolett s.k. 
                 alpolgármester 


