
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. június 23-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Iktatószám: 3021/2016.                 Mellékletek: 

1. sz. melléklet: beszámoló az intézményi kötelezettségek értékéről 
2. sz. melléklet: beszámoló a foglalkoztatás helyzetéről 
3. sz. melléklet: nyilatkozat a büntetés-végrehatási intézet ügyében és annak: 

1. sz. melléklete: határozat-kivonat 
2. sz. melléklete: a Komló 1545/15 hrsz. ingatlantulajdoni lapja és 

térképmásolata 
3. sz. melléklete: az ingatlan értékbecslése 
4. sz. melléklete: a helyi szabályozási terv ingatlanra vonatkozó kivonata 

4. sz. melléklet: beszámoló a Városgondnokság folyamatban lévő peres ügyeiről 
5. sz. melléklet: beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról 
6. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a Bm-i Önkormányzattal (piac) 
7. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a Bm-i Önkormányzattal 

(kerékpárút) 
8. sz. melléklet: polgármesteri, alpolgármesteri beszámoló (pótlólag) 

   
 
A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Hölbling Éva ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

  
  
  
  
  
  
  

 
Meghívott: 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok, valamint a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a bizottságokra átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról, végül az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról az alábbiak szerint terjesztem elő. 

 
I. 

Lejárt határidej ű határozatok 
 
 
A 18/2012. (II.2.) számú határozatával döntött a képviselő-testület a Magyarország-
Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program keretében a Pannónia Ipari 
Öröksége (ILPAN) elnevezésű közös pályázat benyújtásáról. 
A HUHR/1101/1.2.3/0003/01 számú projekttel kapcsolatban a közreműködő szervezet 
levélben megkereste önkormányzatunkat. Jelezték, hogy a 2015. augusztus 31-i határidőre 
megvalósított projekthez előlegként biztosított 5956,20 Euro társfinanszírozási támogatásból 
58,86 Euro (kb. 18.500,-Ft) számlával el nem számolt összegre visszafizetési kötelezettségünk 
áll fenn.  
Fentiek abból adódnak, hogy a projekt megvalósítása során lefolytatott beszerzési eljárásokban 
nyertes szolgáltatók a pályázat költségvetésében szereplő költségkereteket el nem érő összegű 
ajánlatokat tettek. Ennek megfelelően az így biztosított támogatás nem került teljes mértékben 
felhasználásra. Visszafizetési kötelezettségünknek 2016. július 15-ig kell eleget tennünk. A 
tárgyi összeg visszafizetésének fedezeteként javaslom az önkormányzat egyéb dologi 
előirányzatának megjelölését. 
 
A 151/2015. (XI.5.) számú határozatban a képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
legkésőbb a 2016. júniusi rendes testületi ülésre terjessze elő a Városgondnokság magasabb 
vezetői (gazdasági vezetői) álláshelyére kiírandó pályázati felhívást. A pályázati felhívás 
előkészítése folyamatban van, a határidő meghosszabbítását kérem a Tisztelt Képviselő-
testülettől legkésőbb a novemberi rendes testületi ülés időpontjáig. 
 
A 11/2016. (II.18.) határozatában a képviselő-testület felkért, hogy a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 2016. június 30. 
napjáig terjesszem a képviselő-testület elé. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 
2016. május 26. napján tárgyalta a társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A 
testületi ülés anyagainak elkészítéséig a társulási tanács ülésének jegyzőkönyve nem készült el, 
így a beszámolóról szóló előterjesztést elkészíteni nem lehetett. A jegyzőkönyv beszerzését 
követően a beszámolót megtárgyalásra a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem. 
 
A 9/2016. (II.18.) számú határozat alapján 2016. március 3-án kelt levélben kértük a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elnökétől a 2453/3 hrsz-ú telek ingyenes tulajdonba adásával 
kapcsolatos intézkedések megtételét. Mivel a vagyonkezelőtől választ nem kaptunk, a június 6-
i héten sürgető levelet küldtünk az elnök úrnak. 
 
A 14/2016. (II.18.) számú határozat alapján a Komló, Nagyrét utcai gazdasági terület 
alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15) pályázat benyújtásra került, a hiánypótlási 
felhívásnak eleget téve a kért dokumentumokat határidőre a közreműködő szervezetnek 
megküldtük. 



 
A 22/2016. (II.18.) számú határozat alapján benyújtott „Turisztikai szervezetek (TDM) 
fejlesztése” elnevezésű, GINOP-1.3.4-15 számú pályázat támogatási kérelme megfelelt a 
felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, a támogatási kérelmet döntésre 
terjesztették fel. 
 
A 23/2016. (II.18.) számú, a betelepítési kvótával szembeni kiállásról szóló határozat 
megküldésre került Magyarország Kormányának. 
 
A 28/2016. (III.3.) számú határozat alapján a Közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek 
ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződések megkötésre kerültek. 
 
A 31/2016. (III.3.) számú határozat értelmében a nem költségvetési szervekkel a támogatási 
megállapodások 2016. április 30. napjáig aláírásra kerültek. Az aláírást megelőzően 
adategyeztetés történt, melynek eredményeként két szervezet nevének pontosítására volt 
szükség.  A  fenti határozat mellékletét alkotó táblázat 24. pontjaként szereplő Pécs-Baranyai 
Diabétesz Szövetség Komlói Cukorbeteg Klubja néven szereplő szervezet pontos neve Komlói 
Cukorbetegek Egyesülete,  valamint a 26. pontként szereplő Bányaipari Dolgozók 
Szakszervezete Komlói Nyugdíjas Szervezet néven szereplő civil szervezet pontos neve 
Mecseki Bányászok Szakszervezete Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet. Az érintett 
szervezetek támogatási céljaiban, illetve a szervezetek támogatásra való jogosultságában 
változás nem történt, azok elnevezéseinek pontosítására került sor, a támogatási 
szerződésekben a korrigált nevek kerültek feltüntetésre.  
 
A 36/2016. (III.30.) számú határozat alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás által benyújtott TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése” című pályázat határidőre benyújtásra került. 
 
A 39/2016. (III.30.) számú határozat alapján a TOP-1.1.3-15 számú, helyi 
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos pályázat 2016.április 22-én benyújtásra került. A kiírt 
hiánypótlás megküldését követően a Baranya Megyei Államkincstár 2016. május 19-én 
értesítést küldött, amelyben tájékoztatott, hogy támogatási kérelmünk megfelelt a felhívásban 
meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmünket döntésre 
terjesztették fel.  
 
A 40/2016. (III.30.) számú határozat alapján a lakáscélú támogatással és a jelzálogjog 
bejegyzésével kapcsolatos lejárt határidejű megállapodások aláírásra kerültek, a támogatások 
folyósítása megtörtént. 
 
A 45/2016. (IV. 14.) számú képviselő-testületi határozat alapján, a határozathozatalt követően 
megtörtént az 1.050.000,-Ft visszatérítendő működési támogatás átutalása a Komlói Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat részére. Tekintettel arra, hogy a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 
számjelű pályázathoz kapcsolódó támogatás kiutalása megtörtént, a Komlói Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat a működési támogatás visszafizetését teljesítette Komló Város 
Önkormányzat részére. 
 
Az 57/2016. (IV.14.) számú határozat alapján a KBSK tornacsarnok padlóburkolatának 
felújítására vonatkozó támogatási kérelmet a Komló Sport Kft. benyújtotta, melyet befogadtak. 
A pályázat elbírálására augusztus végéig kerül sor. 
 



Az 58/2016. (IV.14.) számú határozat alapján a Komló Városi Sportközpont küzdőterének 
felújítására vonatkozó támogatási kérelmet a Komló Sport Kft. benyújtotta, melyet befogadtak. 
A pályázat elbírálására augusztus végéig kerül sor. 
 
A 61/2016. (V.5.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 63/2016. (V.5.) számú határozat értelmében a polgármester a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületét a 2016. május 6. napján kelt levelében 
tájékoztatta arról, hogy a fenntartásában álló intézmények szakmai alapdokumentumainak 
módosítását a képviselő-testület támogatja. 
 
A 64/2016. (V.5.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző 2016. május 6. napi dátummal 
megküldte a Komló Város Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolóját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatási Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.  
 
A 68/2016. (V.5.) számú határozat alapján az előterjesztés mellékletét képező, pénzügyi 
elszámolással kapcsolatos megállapodás 2016. május 6-án a Dél-dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt., mint szolgáltató és önkormányzatunk által aláírásra került. 
 
A 69/2016. (V.5.) számú határozat alapján az „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, 
valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” (TOP-1.1.1-15 
számú) pályázat benyújtásra került, a közreműködő szervezet hiánypótlási felhívására a kért 
dokumentumokat határidőre megküldtük. A pályázatot szakmai értékelésre felterjesztették. 
 
A 71/2016. (V.5.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Belényesbe való hivatalos 
kiutazáshoz  szükséges költségek, valamint valuta kiutalásáról gondoskodott. 
 
A 72/2016. (V.5.) számú határozat alapján a lakáscélú támogatásként nyújtott telek-juttatáshoz 
kapcsolódóan a jegyző a tulajdonjog átruházására és egyben a jelzálogjog bejegyzésére szolgáló 
szerződés előkészíttetéséről gondoskodott. 
 
A 73/2016. (V.5.) számú határozat alapján a lakáscélú támogatással és a jelzálogjog 
bejegyzésével kapcsolatos lejárt határidejű megállapodás aláírásra került, a támogatás 
folyósítása megtörtént. 
 
A 74/2016. (V.25.) számú határozat értelmében a Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának 
átadásához kapcsolódó megállapodás aláírására 2016. május 27. napján sor került. 
 
A 76/2016. (V.25.) számú határozat alapján a polgármester a Baranya Megyei Kormányhivatalt 
a képviselő-testület hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására 
vonatkozó javaslattal kapcsolatos döntéséről tájékoztatta. 
 
A 81/2016. (V.25.) számú határozat alapján az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi 
Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási 
Tanácsába (rövidített nevén: Cikói Hulladékkezelési Társulás Tanácsa) a képviselő-testület 
részéről történő delegálásról a társulás értesítése megtörtént. 
 



A 85/2016. (V.25.) számú határozathoz kapcsolódóan a helyi közösségi közlekedés 
támogatásával kapcsolatos pályázati kiírás 2016. június 9-én jelent meg. A pályázati anyag 
összeállítása folyamatban van, a benyújtási határidő elektronikus úton 2016. 06. 22. A postai 
úton benyújtandó dokumentumokat 2016. június 23-ig kell az Államkincstár Baranya megyei 
Igazgatóságának megküldeni. 
 
A 86/2016. (V.25.) számú határozat alapján a TOP-1.4.1-15 „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón” című pályázat határidőre benyújtásra került. 
 
A 87/2016. (V.25.) számú határozat alapján a TOP-3.2.2.-15 „Napelemes kiserőmű létesítése 
Komlón” című pályázat határidőre benyújtásra kerül (a pályázat beadási határidejét 2016. 
június 21-ig meghosszabbították). 
 
A 88/2016. (V.25.) számú határozat alapján a Magyarország-Horvátország IPA Határon 
Átnyúló Együttműködési Program keretében ILPAN 2. pályázat benyújtása (Ipari örökség 
megőrzése Belisce – Hosszúhetény településekkel) 2016. május 31-én megtörtént. 
 
A 89/2016. (V.25.) számú határozat alapján a Magyarország-Horvátország Interreg Határon 
Átnyúló Együttműködési Program keretében „Élmény, helyi ételek és kultúra” címmel a 
kerékpár turisztikai pályázat benyújtása Valpovó és Hosszúhetény településekkel 2016. május 
31-én megtörtént. 
 
A 90/2016. (V.25.) számú határozat alapján a Magyarország–Horvátország Interreg határ menti 
régiók közös fejlesztési projektjeinek támogatására kiírt HUHR/1601 számú pályázatra (Komló 
– Slatina együttműködés) vonatkozó támogatási kérelem a 2016. május 31-i határidőig 
benyújtásra került. Hiánypótlási felhívás az előterjesztés készítésének időpontjáig nem érkezett. 
 
A 91/2016. (V.25.) számú határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásáról (KBSK sportlétesítmény és belterületi utak felújítása) szóló pályázat 
2016. június 1. napján benyújtásra került. 
 
 

II. 
 

A bizottságok 2016. április 29. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
2016. április 29-i ülésén önkormányzati lakások bérbeadásáról, települési szociális kölcsön 
megállapításáról és települési szemétszállítási díjtámogatások odaítéléséről tárgyalt a bizottság. 
2016. május 4-i ülésén a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában 
működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló, 
Komló Város Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 
készült beszámoló, a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, majd 
a 2016. év lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásának IV. és V. fordulója került a bizottság 
elé. 
A 2016. május 25-én tartott bizottsági ülésen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet függelékének 
módosításáról foglaltak állást, majd zárt ülésen napirenden szerepelt a 2016. évi lakáscélú 



támogatási kérelmek elbírálása VI. tárgyú előterjesztés, végül települési szemétszállítási díj 
támogatások megállapításáról döntött a bizottság.  
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
 
2016. május 3-i ülésén a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása, a közterület 
elnevezése, a körtvélyesi különleges- és iparterületek fejlesztési pályázatával kapcsolatos 
16/2016. (II.18.) és 32/2016. (III.3.) határozatok módosítása és az allergiát okozó 
gyomnövények visszaszorításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
tárgyú előterjesztések szerepeltek a bizottság napirendjén, majd a Flóra és Gizella utcai 
lakótelkek értékesítéséről hozott döntést a bizottság. 
A 2016. május 24-i ülésen a Baranya Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslata, a TOP-1.4.1-15 „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón” című pályázat, a Rákbetegek Országos Szervezetének Komlói Tagszervezete (Új Nap 
Klub) helyiség használatba adási kérelme, a DPG 13 Kft. munkahelyteremtés támogatási 
kérelme, majd a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása került a 
bizottság napirendjére. Ezt követően az alábbi előterjesztésekkel kapcsolatban foglaltak állást: 
TOP-3.2.2-15 „Napelemes kiserőmű létesítése Komlón” című pályázat támogatása, Komló 
város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés, 
I. Világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat ismételt benyújtása, 
Magyarország-Horvátország Interreg határ menti régiók közös fejlesztési projektjeinek 
támogatására kiírt HUHR/1601 számú pályázat benyújtása (Komló-Slatina együttműködés), 
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében ILPAN 
2. pályázat benyújtása (Ipari örökség megőrzése Belisce-Hosszúhetény településekkel), 
Magyarország-Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
„Élmény, helyi ételek és kultúra” címmel kerékpár turisztikai pályázat benyújtása Valpovó és 
Hosszúhetény településekkel, Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására (KBSK sportlétesítmény és belterületi utak felújítása), Komló város integrált 
településfejlesztési stratégiájának módosításával kapcsolatos eljárás megindítása, valamint a 
Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlása. Végül üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó 
határozat módosításáról döntöttek. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 
2016. május 3-án tartott ülésén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló 
intézmények átszervezéseinek véleményezéséről, a 2016/2017-es nevelési év beíratásáról szóló 
beszámolóról, a Komló Városért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámolóról, 
valamint közterület elnevezéséről foglalt állást a bizottság.  
2016. május 24-i ülésén a Belvárosi Óvoda fenntartói jogának átadásához kapcsolódó 
megállapodás megkötése, valamint az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról 
szóló új önkormányzati rendelet elfogadása szerepelt napirenden. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
2016. május 3-án tartotta ülését a bizottság, melyen a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő együttműködési 
megállapodás, a Komló Városért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a 
belényesi kiküldetés, majd a körtvélyesi különleges és iparterületek fejlesztési pályázatával 



kapcsolatos 16/2016. (II.15.) és 32/2016. (III.3.) határozatok módosítása került napirendre, 
végül tájékoztatás hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről. 
A 2016. május 24-én megtartott ülésen a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartó 
jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése, a TOP-1.4.1-15 „Óvodák és 
bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat támogatása, az önkormányzati szakképzési 
ösztöndíj támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása, a TOP-3.2.2-15 
„Napelemes kiserőmű létesítése Komlón” című pályázat támogatása, a Magyarország-
Horvátország Interreg határ menti régiók közös fejlesztési projektjeinek támogatására kiírt 
HUHR/1601 számú pályázat benyújtása (Komló-Slatina együttműködés), majd az I. 
világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat ismételt benyújtása tárgyú 
előterjesztés volt napirenden. Ezek után a Magyarország-Horvátország Interreg Határon 
Átnyúló Együttműködési Program keretében „Élmény, helyi ételek és kultúra” címmel 
kerékpár turisztikai pályázat benyújtása Valpovó és Hosszúhetény településekkel, a 
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében ILPAN 
2. pályázat benyújtása (Ipari örökség megőrzése Belisce-Hosszúhetény településekkel), a 
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (KBSK 
sportlétesítmény és belterületi utak felújítása) és a Flóra u. 4. szám alatti lakótelek 
visszavásárlása tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Az éves ellenőrzési és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés után a zárszámadási rendelet tervezetéről és a helyi közösségi 
közlekedés támogatásáról szóló pályázatról foglaltak állást. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
2016. május 4-i ülésén a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, 
az allergiát okozó gyomnövények visszaszorításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezése, az elektronikus aláírás használatáról szóló 3/2006. (II.10.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése, az elektronikus ügyintézésről szóló 28/2005. (XI.1.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, majd közterület elnevezése szerepelt 
napirenden. Ezt követően a közvilágítási hálózat bővítésével kapcsolatos beszerzés, a települési 
szociális célú tűzifa juttatás beszerzése és Komló város területén közúthálózat felújítása 
ügyében hozott döntést a bizottság. 
2016. május 25-i ülésén a Baranya Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslata, a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartó 
jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése, az önkormányzati szakképzési 
ösztöndíj támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása, a DPG 13 Kft. 
munkahelyteremtés támogatás kérelme, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők 
delegálása és a Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – 
településfejlesztési döntés tárgyú előterjesztésekről foglalt állást a bizottság. Döntöttek a 
Komló Város Önkormányzat belterületi közúthálózat felújításával kapcsolatos előterjesztésről 
és Komló város területén a közvilágítás bővítésének ajánlattételi felhívásáról. 
2016. június 8-i rendkívüli ülésén szakember-letelepítésről, valamint a Komló, Szilvási 
városrészi és a Buszpályaudvari térkamera rendszer telepítésére vonatkozó ajánlattételi 
felhívások jóváhagyásáról döntött a bizottság. 
 
 
 
 
 
 
 



III. 
 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben: 

Április 29-én döntött: 
− a Komló, Kazinczy F. u. 9. I/5. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Kazinczy F. u. 3. III/1. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
− a Komló, Kazinczy F. u. 11. fsz. 4. szám alatti 1 szoba félkomfortos és  
− a Komló, Kazinczy F. u. 1/B. II/2. szám alatti 2 szoba összkomfortos önkormányzati 

bérlakás kiutalásáról, 
− 1 fő települési szociális kölcsön iránti kérelmének elutasításáról, 
− 8 fő részére települési szemétszállítási díj támogatás megállapításáról. 

Május 25-én döntött: 
− 8 fő részére települési szemétszállítási díj támogatás megállapításáról (egy fő kérelmét 

jövedelemtúllépés miatt egyhangúlag elutasította). 
 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2016. május 3-án: 

− az értékesítésre kijelölt „beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok kikiáltási árát az alábbi összegben határozta meg: 

− 1976/102 hrsz Flóra u. 6. 1179 m2 1.350.000,-Ft + ÁFA 
− 1976/107 hrsz Flóra u. 1. 900 m2  1.100.000,-Ft + ÁFA 
− 1976/108 hrsz Flóra u. 3. 900 m2  1.100.000,-Ft + ÁFA 
− 1976/109 hrsz Flóra u. 5. 900 m2  1.100.000,-Ft + ÁFA 
− 1976/110 hrsz Flóra u. 7. 958 m2  1.150.000,-Ft + ÁFA 
− 1976/111 hrsz Gizella u. 2. 900 m2  1.100.000,-Ft + ÁFA 
− 1976/112 hrsz Gizella u. 4. 900 m2  1.100.000,-Ft + ÁFA 
− 1976/113 hrsz Gizella u. 6. 900 m2  1.100.000,-Ft + ÁFA 
− 1976/114 hrsz Gizella u. 8. 1013 m2 1.200.000,-Ft + ÁFA 

Vevőknek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(ingatlanonként 15.000,- Ft + áfa, azaz 19.050,- Ft). 
Ingyenes tulajdonba adás esetén ugyanezen összegeket kell a telek értékeként 
feltüntetni. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. §-a alapján a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási jog 
illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar 
Állam) megkeresését és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett 
nyilatkozatát követően kerülhet sor.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a lakótelkek liciten történő 
értékesítése, az elővásárlásra jogosult megkeresése, majd az adásvételi szerződések 
elkészíttetése és a vételár, valamint az értékbecslési díj befizettetése iránt. Felhatalmazta 
a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 

2016. május 24-én: 
− a 4/2016. (IV.12.) GTB határozat első rendelkező mondatát az alábbiak szerint 

módosította: 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város 
Önkormányzata a Kossuth L. u. 79. szám alatti lakóépület földszintjén, a 487/2/A/3 
hrsz-ú üzletsoron lévő 6. számú 21. m2 nagyságú helyiséget bérbe adja a Demokratikus 



Koalíció Országos Szervezete (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15., képviseli: 
Sebián-Petrovszki László pártigazgató) részére, azzal hogy a 600 Ft/m2 + 27 % ÁFA, 
azaz 12.600,- + 3.400,- Ft ÁFA (bruttó 16.000,- Ft) havi bérleti díjat és a közüzemi 
költségeket a Demokratikus Koalíció Baranya 02. sz. oevk-i szervezete (7623 Pécs, 
Mártírok útja 42.) fizeti. 
A módosítás a határozat egyéb részeit nem érinti. 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2016. május 4-én: 

− Komló város területén a közvilágítási rendszer tervezett bővítésére vonatkozó 
beszerzési eljárást – az ajánlattételi felhívás V.6. pontjával összhangban – 
eredménytelenné nyilvánította. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az eljárás 
eredményéről az ajánlattevőket tájékoztassa és felkérte a polgármestert, hogy a tervezett 
közvilágítás bővítés megvalósításához szükséges új beszerzési eljárás megindításához a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

− a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzéséhez és komlói telephelyre 
szállításához kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította 
meg:  

1. Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3.) ajánlata érvényes, 

2. Quad Ferro Trans Kft. (7300 Komló, Batthyány út 4.) ajánlata érvényes, 

3. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 
Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3.) tette, 

4. Az eljárás eredményes volt, 

5. Az eljárás nyertese a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3.) 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a szállítási szerződés aláírására. 

− a Komló Város Önkormányzata belterületi közúthálózat felújításával kapcsolatos 
ajánlattételi felhívást jóváhagyta. A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az 
önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérje fel ajánlattételre: 

− Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 

− Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 20.) 

− BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7800 Siklós, Külterület 
015/19 hrsz) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások fenti vállalkozások 
részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

2016. május 25-én: 
− a Komló Város Önkormányzat belterületi közúthálózat felújításával kapcsolatos 

előterjesztést megvitatta és megállapította, hogy mindhárom benyújtott ajánlat 
érvényes, a Soltút Kft. nyilatkozatát figyelembe véve a beszerzési eljárás eredményes. 
A bírálati szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Soltút Kft. (6320 Solt, 
Kecskeméti út 34.) tette. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás 
eredményéről az ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
vállalkozási szerződést a Soltút Kft.-vel nettó 14.960.630,- Ft + ÁFA összeggel 
megkösse. 



− a Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében szereplő közvilágítási fejlesztésekkel 
kapcsolatos ajánlattételi felhívást megvitatta, és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 
alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

1. SMHVKft.       7630 Pécs, Pécsváradi út 10. 

2. HORVÁTH Villamossági Kft.   7634 Pécs, Borostyán u. 10. 

3. WATT-ETA Kft.      7627 Pécs, Pósa L. u. 15. 

4. Kizso Villamosipari Kft.    7305 Komló, Iskola u. 2/A. 

5. Treszner Villamosipari és Szolgáltató Kft.  7630 Pécs, Álmos u. 3/18. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások fenti vállalkozások 
részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

2016. június 8-án: 
− döntött a 7300 Komló, Berek u. 10/A. IV/5. szám alatti egy szoba összkomfortos lakás 

szakember letelepítése céljából, határozott időre történő bérbeadásáról a kérelmező 
Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft-nél létesített foglalkoztatási jogviszonyának 
fennállásáig. 

− a Szilvási városrész valamint a Buszpályaudvar térkamera rendszer telepítéséhez 
kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az 
önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre. 

 

1. Multi Alarm Zrt. (7630 Pécs, Basamalom u. 33.) 

2. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 

3. TG NETCOM Kft. (7630 Pécs, Francia u. 1.) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívások fenti vállalkozások 
részére történő megküldéséről gondoskodjon.  

 

 IV. 
 

A részönkormányzatok 2016. június 14. óta végzett tevékenysége 

 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat  
 
Április 27. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat  
 
Április 26. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat  
 
A részönkormányzat június 14-i ülésének témája a játszótér kialakítása, a Hízlalda utca 0119/1; 
0121/1 és 2699/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése, a falunap megrendezése, valamint a kultúrház 
bérbeadása volt. 



Kisbattyán Településrészi Önkormányzat  
 
2016. április 19. óta nem ülésezett. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat  
 
Az április 12. óta nem ülésezett. 
 
Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat  
 
A 2016. április 28. óta nem ülésezett. 
 

 
V. 
 

Egyebek 
 

I. Tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről 
 
A képviselő-testület 8/2015. (II.19.) határozatában elfogadottakra figyelemmel az előterjesztés 
1. számú mellékleteként került csatolásra az intézményi kötelezettségek értékéről szóló 
kimutatás. 
 
II. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási H ivatal Foglalkoztatási 
Osztályának tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 

 
Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
III. Tájékoztatás a büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez szükséges nyilatkozat 
megtételéről 
 
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki Ellátási Főosztályának vezetője 
megkeresésére válaszolva, a képviselő-testület 25/2015. (III.30.) számú határozatában kapott 
felhatalmazás alapján a büntetés-végrehajtási intézet létesítésére vonatkozó pályázathoz 
kapcsolódóan a 3. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot tettem. 
 
IV. Beszámoló pályázatokról, peres ügyekről 
 
Komló Város Önkormányzat peres ügyei: 
 

A III-as aknai 0333/2. hrsz-ú ingatlan ügyében az önkormányzat felperesként B. A. Csaba 
alperessel szemben kéri a Komlói Járásbíróságtól  átjárást biztosító szolgalmi jog 
elbirtoklásának megállapítását. A peren kívüli megállapodás reményében az eljárás 2016. 
december 1. napjáig szünetel. Az szünetelő per ezen időtartmig bármely fél kérésére 
folytatódik. 
 

Komló Város Önkormányzat tulajdonjog megállapítása iránt keresetet nyújtott be a Komlói 
Járásbírósághoz Magyarszék Község Önkormányzatával szemben a magyarszéki 079/1 hrsz-ú, 



„vízmű és épület” megnevezésű igatlan tulajdonjogának ½ részilletőségben történő 
megállapítása iránt. A bíróság idézést még nem bocsátott ki az ügyben. 
 

V. A. felperes Komló Város Önkormányzat alperessel szemben indított elbirtoklási ügye a 
felperes elállása miatt 2016. március 31. napján megszűnt. A megszűntető végzésben 
önkormányzatunkat illető 95 ezer forint perköltség összegét a bíróság végzéssel 107 ft-
ra  javította. A végzés jogerejének beálltáról értesítés még nem érkezett. 
 

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalt érinően peres ügy nincs folyamatban. 
 

Az előterjesztés 4. számú mellékleteként került csatolásra a Városgondnokság folyamatban 
lévő peres ügyeinek állásáról szóló tájékoztató. 
 

Az előterjesztés 5. számú mellékletét képezi a folyamatban lévő pályázatok állásáról szóló 
tájékoztató. 
 

V. Igazgatási szünetről tájékoztató 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelete 
2. § a) pontjában az alábbiakat rendelte el: 
„Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kormány ajánlásának 
figyelembevételével, abból a célból, hogy az 1. §-ban meghatározott dolgozók részére a 
törvényben előírt rendes szabadság megfelelő módon kiadásra kerülhessen – évente 
rendszeresen, két időszakban igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint: 
a) nyári igazgatási szünet: első napja július 31-e hetének hétfője, utolsó napja az azt követő hét 
utolsó munkanapja;” 
 

Ennek értelmében 2016. nyarán az igazgatási szünet időtartama a következők szerint alakul: 
Az igazgatási szünet kezdő napja: 2015. július 25. (hétfő). 
Az igazgatási szünet utolsó napja: 2015. augusztus 5. (péntek). 
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2015. augusztus 8. (hétfő). 
Az igazgatási szünet időtartama alatt szünetel: 
− az ügyfélfogadás, 
− a postai küldemények átvétele, 
− azon elektronikus rendszerek megnyitása, melyeknél az eljárási határidő a megnyitással 
veszi kezdetét. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt 2016. július 27-én és 2016. augusztus 3-án telefonos, 
illetve személyes előzetes időpont-egyeztetés alapján az alábbi ügykörökben az általános 
ügyfélfogadási időtartamban ügyfélfogadás tartására kerül sor: 
− haláleset anyakönyvezése, 
− soron kívül intézendő szociális ügyek. 
 

Ehhez kapcsolódóan a helyi sajtóban hirdetmény közzétételére kerül sor 
 

VI. TOP-1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos pályázatra (piac) 
vonatkozó együttműködési megállapodás 
 
A képviselő-testület 33/2016. (III.3.) számú határozatával úgy döntött, hogy a TOP-1.1.3-15 
számú pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat 
pályázati menedzsment lebonyolítására a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a Baranya 
Megyei Önkormányzattal kíván együttműködési megállapodást kötni. A megkötött 
együttműködési megállapodás az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi. 
 



VII. Baranya Megyei Önkormányzattal a kerékpárút kialakításához kapcsolódóan kötött 
együttműködési megállapodás  
 

A képviselő-testület 38/2016. (III.30.) számú határozatával úgy döntött, hogy a TOP-3.1.1-15 
pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda 
településrész és Komló belváros között” című pályázat pályázati menedzsment lebonyolítására 
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a Baranya Megyei Önkormányzattal kíván 
együttműködési megállapodást kötni. A megkötött együttműködési megállapodás az 
előterjesztés 7. számú mellékletét képezi. 
 

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. 
I. 
A Képviselő-testület a Pannónia ipari öröksége (ILPAN) megnevezésű pályázathoz korábban 
nyújtott támogatás egy részének visszafizetéséről szóló tájékoztatót megismerte és az 58,86 
Euro összegre szóló visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi. 

A visszafizetés fedezeteként az „önkormányzat egyéb dologi előirányzat”-ot jelöli meg.  

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átutaláskori Euro árfolyam figyelembevételével 
történő átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 

Határid ő:      értelem szerint  
Felelős:         dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
II. 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 

− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez szükséges nyilatkozat tartalmát, 
− a pályázatok, peres ügyek állásáról szóló tájékoztatót,  
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót, 
− a TOP-1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos pályázatra (piac) 

vonatkozó együttműködési megállapodás tartalmát,  
− a Baranya Megyei Önkormányzattal a kerékpárút kialakításához kapcsolódóan kötött 

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

Határid ő: 2016. július 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

Komló, 2016. június 16. 
 

Polics József 
Polgármester 
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2016.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 53 013 600 527 512 431 607 431 607 0 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 9 626 300 2 167 684 142 875 142 875 0 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 3 821 200 278 802 186 574 186 574 0 0 0 0

4 GESZ 57 805 600 1 430 644 0 0 0 0 0 0

5 Városgondnokság 32 868 600 23 166 101 11 923 064 11 923 064 0 0 0 0

6 Közös Önkormányzati Hiv. 46 540 600 5 622 444 1 367 762 1 350 050 17 712 0 0 0

7 Önkormányzat * 158 529 659 19 807 205 2 607 911 1 459 648 183 551 0 964 712 0

362 205 559 53 000 392 16 659 793 15 493 818 201 263 0 964 712 0
*Önkormányzat 90 napon túli  állománya a Corso számviteli rendszer 2016.évi díja. Kifizetve 2016. 05. 09-én.

Komló,..ó, 2016. 05.25. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

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

(2016. 04 30.)
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Komló Város Önkormányzat   
Polgármestere, és Képvisel ő-testülete részére 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 

 

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a legfrissebb (2016. 
április havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2466 fő, aránya 10,6%.  

  2016. február  2016. március  2016. április  

 
Komló város 

801 8,6% 1063 11,4% 929 10,0% 

Teljes illetékességi területünk 2336 10,00% 2740 11,8% 2466 10,6% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 929 fő (-134 fő az előző adathoz képest), aránya 10%. 

• Tartósan regisztrált: 147 fő (+2 fő az előző adathoz képest). 

• Álláskeresési ellátásban részesül: 149 fő (+32 fő az előző adathoz képest). 

• FHT: 210 fő (-11 fő az előző adathoz képest). 

 
Az álláskeresők számának csökkenése nem kizárólag a közfoglalkoztatási programokba történő 
közvetítések, hanem az idényjellegű foglalkoztatók megjelenése, és az elsődleges munkaerőpiac 
élénkülésének hatása. 
 
Közfoglalkoztatás (Komló város)  

Baranya megyéből városunk vesz részt a BM, az NGM, és az EMMI közös szervezésében egy 
2016.07.01-vel induló PILOT(kísérleti) programban. A program a mentális, szociális vagy egészségügyi 
okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelése céljából 
szervezett speciális foglalkoztatással próbál segítséget nyújtani. Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, és Heves megye vesz még részt az országos 
programban. 

Munkaer őpiac 

Több, a közfoglalkoztatásból kikerülő álláskereső él azon új támogatási lehetőséggel, amely segítséget 
nyújt a közfoglalkoztatásból kikerülve, az elsődleges munkaerőpiacra történő elhelyezkedésük során. 
Ezen támogatási eszköz neve: „közfoglalkoztatottak elhelyezkedési támogatása”. A részletes 
szabályokról a Foglalkoztatási Osztály munkatársai adnak felvilágosítást az érdeklődők számára. 

A Komló városban és környékén lévő munkavállalók a foglalkoztatás bővítéséhez  jelentős számban 
vették/veszik igénybe a GINOP 5.1.1, és a GINOP 5.2.1 programok nyújtotta  támogatási lehetőségeket. 

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya elkezdte a nyári diákmunkára való felkészülést, az 
Önkormányzatok tájékoztatását annak érdekében hogy, minél több diák juthasson munkalehetőséghez.  

Komló, 2016. 06.14. 

 

    Tisztelettel: 

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 
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  5. sz. melléklet 
Srsz. Kód Projekt cím Megvalósítandó tevékenység Tervezett 

bekerülési költség Beadási időszak Megjegyzés 

1. TOP-1.3.1-15  
Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

Bétai elkerülő út szélesítése, 
felújítása, csapadékvíz elvezető 
árok rendbetétele, műtárgyak 
szükség szerinti felújítása: I. 
ütemben kb. 600 m hosszban a 
Pécs-Komló négyszámjegyű úttól 

105 M Ft január 18. - március 01. 
 A pályázat benyújtásra került, a hiánypótlást 
követően, a pályázatot befogadták, jelenleg 
elbírálás alatt van.   

2. 
TOP-3.1.1-15-BA1-

2016-00007  

Kerékpárút kialakítása Komló-
sikonda településrész és Komló 
belváros között 

Komló belváros és Sikonda között 
kerékpárút építés, valamint 
kerékpársávok kialakítása 

235 M Ft január 29. - március 31. 

A pályázat 2016. március 31-én rögzítésre került, 7-
es sorszámmal. A pályázat hiánypótlása megtörtént, 
a MÁK arról értesítette az önkormányzatot, hogy a 
pályázat a felhívásban meghatározott jogosultsági 
szempontoknak megfelel, ezért a támogatási 
kérelmet döntésre terjesztik fel.  

3. TOP-4.2.1-15. 
Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

A vidéki településeken a szociális 
fogadó helységek felújítása, illetve 
eszközbeszerzése valósul meg. 

150 M Ft február 08. - július 01. 
A pályázat 2016. május 31-én rögzítésre került, 4-
es sorszámmal.  

4. 
TOP-1.1.3-15-BA1-

2016-00001 
Helyi gazdaságfejlesztés 

A vásárcsarnok és a piac 
területének teljes rekonstrukciója 

500 M Ft február 29. - április 25. 
A pályázat rögzítése 2016. április 22-én megtörtént, 
1-es sorszámmal. A hiánypótlás benyújtásra került 
2016. május 12-én. A pályázat elbírálás alatt van.   

5. 
TOP-1.1.1-15-BA1-

2016-0002 

Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése (Nagyrét utcai gazdasági 
terület alapinfrastruktúra 
fejlesztése) 

Nagyrét utcai gazdasági terület 
alapinfrastruktúra fejlesztése 

410 M Ft február 29. - május 23. 

A pályázat 2-es sorszámmal befogadásra került 
2016. május 18-án. A pályázat hiánypótlása 
megtörtént, a MÁK arról értesítette az 
önkormányzatot, hogy a pályázat a felhívásban 
meghatározott jogosultsági szempontoknak 
megfelel, ezért a támogatási kérelmet döntésre 
terjesztik fel.  



6. 
TOP-1.1.1-15-BA1-

2016-0001 

Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése (Körtvélyesi 1545/22 
hrsz-ú út melletti gazdasági és 
különleges terület 
alapinfrastruktúra fejlesztése 

Körtvélyesi 1545/22 hrsz-ú (Határ 
út) melletti gazdasági és különleges 
terület alapinfrastruktúra fejlesztése 

295,7 M Ft február 29. - május 23. 

A pályázat 2016. április 19-én került rögzítésre, 1-
es sorszámmal befogadták. A pályázat hiánypótlása 
megtörtént, a MÁK arról értesítette az 
önkormányzatot, hogy a pályázat a felhívásban 
meghatározott jogosultsági szempontoknak 
megfelel, ezért a támogatási kérelmet döntésre 
terjesztik fel.   

7. TOP-1.4.1-15  

A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével 

Óvodai, bölcsődei 
intézmény/szolgáltatás 
infrastruktúrális fejlesztése, 
eszközbeszerzés 

121,3 M Ft március 21. - május 23. 
A pályázat 11-es sorszámmal befogadásra került 
2016. május 23-án.   Hiánypótlási felhívás érkezett, 
melynek beadási határideje június 17.  

8. TOP-2.1.3-15  
Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

Belterületi vízfolyások rendezése 51,5 M Ft április 16. - július 29. 
A képviselő-testület a június 23-i ülésén dönt a 
pályázat beadásáról.  

9. TOP-2.1.2-15  Zöld város kialakítása 
A kökönyösi városrészen lévő 
Petőfi tér és környezetének 
megújítása 

500 M Ft április 22. - július 22. 

A pályázat tervezett beadása 2016. június vége. 
Június 1-én egyeztető megbeszélés volt a 
költségekről. A képviselő-testület a június 23-i 
ülésén dönt a pályázat beadásáról.  

10. TOP-2.1.1-15  
Barnamezős területek 
rehabilitációja 

Önkormányzati tulajdonú 
belterületi barnamezős területek 
rehabilitációja, megújítása, épületek 
részleges, vagy teljes elbontását 
követő, gazdaságélénkítő, illetve 
közösségi célú hasznosítása. 
(Juhász Gy. Utca vége, illetve 
Zobák akna) 

600 M Ft 
május 09. - augusztus 

08. 
A képviselő-testület a június 23-i ülésén dönt a 
pályázat beadásáról.  



11. TOP-4.3.1-15  
Leromlott városi területek 
rehabilitációja 

Körtvélyes városrész épületeinek 
korszerűsítése, közterületek 
megújítása, infrastruktúra 
fejlesztés, parkolók bővítése, 
térfigyelő rendszer kiépítése. 

500 M Ft május 16. - július 15. 

A  vezetőség a pályázattal kapcsolatban Budapestre 
utazott egyeztetés céljából.  Még több szakmai 
egyeztetés szükséges. (Körtvélyes 
tanulmánykészítés - szociológiai, szociális 
közösségfejlesztési, műszaki felmérés, egyetem 
bevonása, ITS módosítás, Miskolc Avas lakótelep, 
Ózd Velence-telep  projektvizsgálata)  

12. TOP-3.2.1-15 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület 
energetikai korszerűsítése 

400 M Ft 
április 22.- szeptember 

30. 
A képviselő-testület a június 23-i ülésén dönt a 
pályázat beadásáról.    

13. TOP-3.2.2-15 

Önkormányzatok által vezérelt, a 
helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások 
kiaknázására irányuló 
energiaellátás megvalósítása, 
komplex fejlesztési programok 
keretében 

A komlói 029 hrsz alatti ingatlanon 
1 db 499 kW  össz. teljesítményű 
naperőmű létesítése 

292,4 M Ft április 22.- június 30. 

A pályázat összeállítása, felrögzítése folyamatban 
van. A képviselő-testület  döntött a pályázat 
beadásáról, előre láthatólag június 20-án kerül 
beadásra. 

14. 
KEHOP-2.2.1-15-2015-

00013 

Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a 
szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése 

  1,1 Mrd Ft 
2016. február 1-től 

hatályos TSZ 

Nem TOP pályázat. A megvalósításra vonatkozó 
konzorciumi megállapodást a képviselő-testület 
jóváhagyta, annak aláírása megtörtént.  A 
konzorciumvezető NFP Nonprofit Kft. a 
beruházással kapcsolatban felmerülő ÁFA 
vonatkozásában nyilatkozatot kért az 
önkormányzattól. Az NFM-től érkezett államtitkári 
tájékoztató e tekintetben nincs összhangban a 
hatályos ÁFA törvénnyel és a viziközmű 
szolgáltatásról szóló törvénnyel. Az ellentmondás 
titsztázását kezdeményeztük és addig az ÁFA 
nyilatkozat ismételt megtételére nincs 
lehetőségünk. 



15. ILPAN 2. pályázat 
Pannónia Ipari Öröksége tematikus 
útvonal 2. 

Belisce, Hosszúhetény, Komló 
közös pályázata melyből Komló 
egy ipartörténeti játszó témaparkot 
valósítana meg a KH épülete 
mögötti területen 

Teljes projekt 
költség 400 ezer 

EUR ebből a 
Komlói 

projektelem kb. 
130 ezer EUR 

összköltségvetésű 

Beadás: 2016. május 31.  
A képviselő-testület a május 26-i ülésén tárgyalta a 
tervezett fejlesztésről szóló előterjesztést. A 
pályázat május 31-én benyújtásra került.  

16. ILPAN 3. (Valpovo)  
Pannónia Ipari Öröksége tematikus 
útvonal 3. 

Valpovo, Hosszúhetény, Komló 
közös pályázata melynek keretében 
Komló a városközpontból 
Hosszúhetény közigazgatási 
határáig tartó kerékpárút 
tervdokumentációját készíttetné el.  

  Beadás: 2016. május 31.  
A képviselő-testület a május 26-i ülésén tárgyalta a 
tervezett fejlesztésről szóló előterjesztést. A 
pályázat május 31-én benyújtásra került.  

17. ILPAN 4.    (Slatina) Kulturális turizmus 

Slatina és Komló közös pályázata, 
melynek keretében Komló a 
Kodály Zoltán Kórusfesztiválhoz 
kapcsolódó fejlesztéseket végzi el 
(eszközbeszerzés, pavilonok, 
stb….) a szükséges kiegészítő 
tevékenységekkel együtt 

A komlói 
projektelem 

költségmegoszlása:  
fejlesztésre: kb. 

160 M Ft                  
"soft" költségre: 40 

M Ft. 

Beadás: 2016. május 31.  
A képviselő-testület a május 26-i ülésén tárgyalta a 
tervezett fejlesztésről szóló előterjesztést. A 
pályázat május 31-én benyújtásra került.  

18.   
I. Világháborús emlékhely 
renoválása 

Templom téren található I. 
világháborús emlékhely 
helyreállítása 

2,4 M Ft 
február 15. - december 

31. 

A május 26-i ülésén tárgyalta a képviselő-testület. 
A pályázat összeállítása folyamatban van, 
várhatóan 2016. június 30-ig benyújtásra kerül.  

19.  

CLLD - Közösségi szinten 
irányított városi helyi fejlesztések 
megvalósítására irányuló helyi 
akciócsoportok megalakítására és 
azok regisztrációja 

Helyi akciócsoport kialakítása   2016. május 31. 

Május 31-ig megalakult a helyi akciócsoport. Ezt 
követően első ütemben 2016. június 30-ig van 
lehetőség a helyi fejlesztési stratégia beadására, 
amelynek összeállítása folyamatban van.  

20.   
Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása 

KBSK főépületében lévő 
vizesblokkok, öltözők, közlekedők 
felújítása, valamint az Irinyi J. utca, 
illetve a Gorkij utca egy 
szakaszának burkolat felújítása 

62,45 M Ft 2016. június 2. 

A képviselő-testület a 2016. május 26-i ülésén 
tárgyalta a pályázat benyújtását, ezt követően az 
ebr42 rendszerben a támogatási igény rögzítésre 
került.  



21. 
TTP-KP-1-2016/1-

000191 

Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő és Honismereti 
Tábor 

2016. július 11-17. között 30. 
alkalommal kerül sor a Nemzetközi 
Ifjúsági Környezetvédő és 
Honismereti Tábor 
megszervezésére kárpátaljai, 
belényesi és komlói fiatalok 
részére. A tábor célja: a résztvevő 
fiatalok környezettudatos 
magatartásának elősegítése. A 
kultúrális ifjúsági és 
hagyományőrző tevékenységek 
megvalósítása, a 
testvértelepüléseken élők közötti 
együttműködések 
megerősítése.Baranya Megye 
természeti értékeinek (Komló, 
Pécsvárad, Orfű, Magyarheretlend) 
megismerése. 

1,1 M Ft 2016. március 31.  

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati 
felhívást tett közzé Testvér-települési programok és 
együttműködések címmel.  A pályázat benyújtási 
határideje: 2016. március 31. napja volt. A 
pályázati felhívásra 2016. március 24-én 
önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 
2.200.000,-Ft támogatási összegre a Nemzetközi 
Ifjúsági Környezetvédő és Honismereti Tábor 
megszervezésére. A 2016. június 3. napján érkezett 
döntési értesítőben tájékoztattak arról, hogy 
támogatási kérelmünket pozitívan bírálták el, amely 
alapján 1.100.000,-Ft összegű támogatásban 
részesül Önkormányzatunk. A költségterv a 
megítélt támogatási összeg szerint aktualizálásra 
került, a támogatási szerződés előkészítése 
folyamatban van.                                         
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