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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok, valamint a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a polgármester és az 
alpolgármester elmúlt ülés óta folytatott munkájáról, a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendeletében átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alábbiak 
szerint terjesztem elő. 

 
I. 

Lejárt határidej ű határozatok 
 
Az 51/2016. (IV.14.) számú határozat alapján a Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 hrsz-ú 
ingatlan értékesítése céljából 2016. május 26-ra kiírt liciten nem volt érdeklődő. A 
licitszabályzat alapján a gazdasági bizottság állásfoglalását kértem új ár megállapítására. A 
bizottság 12/2016. (VI.21.) GTB határozatával úgy döntött, hogy ne hirdessük meg ismételten 
liciten, de folyamatosan szerepeltessük a honlapon, és ha van érdeklődő, akkor kerüljön vissza 
a bizottság elé ármegállapításra. 
 
A 60/2016. (IV.14.) számú határozat alapján a lakáscélú támogatással és a jelzálogjog 
bejegyzésével kapcsolatos lejárt határidejű megállapodások aláírásra kerültek, a támogatások 
folyósítása megtörtént. 
 
A 77/2016. (V.25.) számú határozat értelmében 2016. szeptember 1. napján hatályba lépett az 
önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet, valamint a 2016/2017. 
tanév I. félévére a rendeletben foglaltak szerint kiírásra került az ösztöndíj támogatásáról szóló 
pályázat. 
 
A 79/2016. (V.25.) számú határozat alapján a polgármester a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) sz. Ökr. rendelet függelékének 
módosításához kapcsolódóan a módosított feladat-ellátási szerződések egy példányát a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Osztálya felé megküldte. 
 
A 82/2016. (V.25.) számú határozat alapján a Rákbetegek Országos Szervezetének Komlói 
Tagszervezete (Új Nap Klub) helyiség használatba adási szerződése 2016. június 6-án aláírásra 
került. 
 
A 83/2016. (V.25.) számú határozat alapján a Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlására 
vonatkozó adásvételi szerződés 2016. június 27-én aláírásra került. 
 
A 92/2016. (V.25.) számú határozat alapján az I. Világháborús emlékmű felújításával 
kapcsolatos pályázati dokumentáció 2016.07.11-én benyújtásra került. Támogatói döntésről 
szóló értesítés az előterjesztés készítésének időpontjáig nem érkezett. 
 
A 93/2016. (V.25.) számú határozat alapján a lakáscélú támogatással és a jelzálogjog 
bejegyzésével kapcsolatos lejárt határidejű megállapodások aláírásra kerültek, a támogatások 
folyósítása megtörtént. 
 



A 94/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a jegyző a varsói kiutazáshoz szükséges költségek 
kifizetéséről, valuta kiutalásáról gondoskodott, továbbá az előirányzat változást a soron 
következő költségvetési rendeletmódosításkor átvezette. 
 
A 95/2016. (VI.23.) számú határozat értelmében a Belvárosi Tagóvoda átadás-átvételéhez 
kapcsolódó megállapodás aláírásra került. A módosított alapító okiratok az aláírt 
megállapodással az előírt határidőn belül megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodája részére, ezt követően a Magyar Államkincstár 02-TNY-1568-2/2016-
798011 sz. határozatával a törzskönyvi nyilvántartásban a kért módosításokat 2016. szeptember 
1. napjával átvezette. 
 
A 96/2016. (VI.23.) számú határozat értelmében Komló Város Önkormányzat, a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és az UNIMEDKER Kft. között háziorvosi és házi 
gyermekorvosi feladatok végzésére létrejött háromoldalú megállapodás és annak mellékletét 
képező felhatalmazó levél aláírására 2016. június 30. napján sor került. 
 
A 98/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 102/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a Komló-Víz Kft. társasági szerződés 
módosításának cégbírósági átvezetése megtörtént. 
 
A 103/2016. (VI.23.) számú határozat alapjána Komlói Fűtőerőmű Zrt. elnök igazgatójának a 
2016. évi prémiumfeladatait meghatározó alapítói határozat kibocsátása megtörtént. 
 
A 105/2016. (VI.23.) számú határozatnak megfelelően a Komló-Habilitas Nonprofit 
Közhasznú Kft. társasági szerződés módosításának cégbírósági átvezetése megtörtént. 
 
A 107/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány alapító okiratának módosításának tárgyában a bírósági változásbejegyzési 
eljárás megindult a Pécsi Törvényszék előtt. 
 
A 112/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a módosított integrált településfejlesztési 
stratégia a jogszabályi előírásoknak megfelelően Komló város honlapján megjelentetésre 
került, az eljárásban részt vetteket és az állami főépítészt a módosított stratégia elfogadásáról 
és annak közzétételéről értesítettük. 
 
A 113/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a KRESZ parkban tervezett térfigyelő rendszer 
kivitelezésével kapcsolatban a beszerzési eljárást lefolytattuk, a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Multi Alarm Zrt. a munkálatokat szeptember hónapban megkezdi. 
 
A 115/2016. (VI.23.) számú határozat értelmében a Zrínyi Klub üzemeltetéséről szóló 
közművelődési megállapodás 2016. június 27. napján aláírásra került. 
 
A 116/2016. (VI.23.) számú határozat értelmében a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodása aláírása megtörtént, majd ezt 
követően a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága részére megküldésre került. 
 
A 117/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a TOP-3.2.1-15-BA1 számú, „Zöld város 
kialakítása” című pályázati dokumentáció 2016.július 22-én benyújtásra került. Az Irányító 



Hatóság a benyújtott támogatási kérelemre hiánypótlási kötelezettséget írt elő, amely 
2016.augusztus 19-én teljesítésre került. A 2016. augusztus 24-én érkezett tájékoztatás szerint 
a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért 
azt döntésre terjesztette fel az Irányító Hatóság. Támogatói döntésről szóló értesítés az 
előterjesztés készítésének időpontjáig nem érkezett. 
 
A 118/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a „Barnamezős terület rehabilitációja Komló 
belterületén (TOP-2.1.1-15)” pályázat 2016. július 28-án benyújtásra került, a hiánypótlási 
eljárást követően támogatási kérelmünket befogadták és érdemi bírálatra felterjesztették. 
 
A 119/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a „Helyi vízkár veszélyeztetettség 
csökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (TOP-2.1.3-15)” pályázat 2016. július 19-én 
benyújtásra került, a hiánypótlási eljárást követően támogatási kérelmünket befogadták és 
érdemi bírálatra felterjesztették. 
 
A 121/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a közösségi szinten irányított városfejlesztések 
megvalósítására létrejött helyi akciócsoport és az erre épülő TOP-7 prioritási tengelyben 
megjelent pályázati dokumentáció 2016.július 4-én benyújtásra került. Az Irányító Hatóság a 
benyújtott támogatási kérelemre hiánypótlási kötelezettséget írt elő, amely 2016.augusztus 16-
án teljesítésre került. A 2016. augusztus 17-én érkezett tájékoztatás szerint a támogatási kérelem 
megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért azt döntésre 
terjesztette fel az Irányító Hatóság. Támogatói döntésről szóló értesítés az előterjesztés 
készítésének időpontjáig nem érkezett. 
 
A 122/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a jegyző a neckartenzlingeni falunapokon való 
részvételhez  szükséges valuta kiutalásáról gondoskodott. 
 
A 123/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a lakáscélú támogatással és a jelzálogjog 
bejegyzésével kapcsolatos lejárt határidejű megállapodások aláírásra kerültek, a támogatások 
folyósítása megtörtént. A képviselő-testület a határozat 5./ pontjában 900.000 Ft lakáscélú 
támogatásban részesítette Borjusné Puber Noémit és Borjus Ferencet a Komló, Hegyhát u. 7. 
9/25. szám, 1521/20/A/26. hrsz alatti lakás megvásárlásával kapcsolatban. A támogatási 
szerződés megkötése előtt jelentették be a támogatottak, hogy nem jogosultak a CSOK 
támogatásra, így fel kívánják bontani az általuk megkötött adósvételi szerződést. Ennek 
megfelelően kezdeményezték a részükre megítélt támogatás visszavonását. 
 
A 124/2016. (VI.23.) számú határozat alapján a lakáscélú támogatással és a jelzálogjog 
bejegyzésével kapcsolatos lejárt határidejű megállapodások aláírásra kerültek, a támogatások 
folyósítása megtörtént.  
 
A 125/2016. (VI.23.) számú határozat alapján az Aquainvest Kft. Komló-Víz Kft.-beli 
üzletrészének adásvétele, valamint a tulajdonosi szerkezet változása miatt szükségessé vált 
társasági szerződés módosítás cégbírósági átvezetése megtörtént. 
 
A 132/2016. (VII.14.) számú határozat alapján a közvilágítási hálózat bővítésével kapcsolatos 
beszerzési eljárást lefolytattuk, a kiviteli munkák végzésére október hónapban kerül sor. 
 
A 136/2016. (VIII.12.) számú határozat alapján a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban való részvételhez kapcsolódó pályázati dokumentáció 2016.augusztus 12-én 



benyújtásra került. Támogatói döntésről szóló értesítés az előterjesztés készítésének időpontjáig 
nem érkezett. 
 
A 142/2016. (VIII.25.) számú határozat alapján a megadott határidőn belül a Vis-maior 
támogatási kérelem benyújtásra került, érdemi bírálata folyamatban van. 
 
A 145/2016. (VIII.25.) számú határozat alapján a rendkívüli önkormányzati támogatási igény 
benyújtásra került. 
 

II. 
 

A bizottságok 2016. június 21. óta végzett tevékenysége 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
 
2016. június 22-i ülésén lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálatáról döntöttek, majd az orvosi 
ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyú előterjesztésről foglaltak állást. Zárt ülésen 
lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításáról döntöttek, majd a 2016. évi lakáscélú 
támogatási kérelmek elbírálásával kapcsolatos előterjesztésről foglaltak állást. Döntött a 
bizottság települési szociális kölcsön odaítéléséről és szemétszállítási díjtámogatások 
megállapításáról. 
Július 13-i ülésén a lakáscélú támogatások további biztosításához szükséges költségvetési 
pótigény megállapításáról foglaltak állást, majd zárt ülésen a 2016. évi lakáscélú támogatási 
kérelmek megállapításról tárgyaltak, továbbá szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról 
döntöttek. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
 
A 2016. június 21-i ülésen a Baranya-Víz Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása, és egyéb 
közgyűlési döntéseinek jóváhagyása, a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlásai, a Komló-Víz Kft. 
taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és társasági szerződésének 
módosítása, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és az elnök 
igazgató 2015-2016. évi prémiumfeladatai, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. gázmotor hitelszerződés 
módosítása, majd a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 
2015. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2015-2016. évi prémiumfeladatainak 
meghatározása szerepelt napirenden. Tárgyalta a bizottság a Komló-Habilitas Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági 
jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása, a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2015. évi beszámolója, a Komló és Térsége 
Tűzvédelméért Közalapítvány 2015. évi beszámolója, a Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító 
okiratának módosítása és a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. 
évi beszámolójának jóváhagyása tárgyú előterjesztéseket. Állást foglalt a bizottság a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Komlói Temetkezési Kft. 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló, az értékesítésre kijelölt önkormányzati lakásokkal 
kapcsolatos határozatok visszavonása tárgyában. Ezeket követően a Komló Város Helyi Építési 
Szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett 
vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása, a térfigyelő kamerák telepítése a 
szilvási KRESZ parkban, majd a TOP-2.1.2-15-BA1 számú, Zöld város kialakítása című 



pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása, a Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 
42. sz. alatti épülete energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15), a helyi vízkár 
veszélyeztetettség csökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (TOP-2.1.3-15) és a 
barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-15) tárgyú előterjesztések 
kerültek a bizottság elé. Napirenden szerepelt Komló város integrált településfejlesztési 
stratégiájának módosítása, az iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint 
alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben, majd a Komló, Tompa M. 
u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése és dr. Cz. A. kertvásárlási kérelme ügyében született 
döntés. 
Július 13-i rendkívüli ülésén a 2453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a 
Magyar Államtól II., Komló város helyi építési szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának 
elfogadása, Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – 
településfejlesztési döntés kiegészítése, a dávidföldi lakótelkek közművesítése és a 
közvilágítási fejlesztési célok módosítása tárgyú előterjesztések kerültek a bizottság elé 
megtárgyalásra. 
Augusztus 12-én a  gazdasági és településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság és az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság együttes rendkívüli ülésén a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel című előterjesztésről 
egyeztettek. 
Az augusztus 23-án megtartott újabb rendkívüli ülésen a Horváth Kft. munkahelyteremtés 
támogatási kérelme, a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 
jóváhagyása, a vis maior támogatási igény benyújtása, a Komló, 1545/15 hrsz-ú ingatlan 
ingyenes állami tulajdonba adása büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából, Komló város 
településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés 
kiegészítése, Gyenizse Zoltán  és Gyenizse Adrienn belterületbe vonási kérelme, valamint az 
Európai Autómentes Naphoz való csatlakozás tárgyú előterjesztések szerepeltek a bizottság 
napirendjén. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 
A június 21-i ülésen a Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása, valamint az óvoda 
átadáshoz kapcsolódó megállapodás megkötése, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, 
a közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi Klub üzemeltetésére, a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, valamint a Komló 
Városi Óvoda körzethatárainak módosítása című előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. 
Augusztus 25-én a Komló Sport Kft. pótigénye című előterjesztésről foglaltak állást. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
 
2016. június 21-én a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlása, a Baranya-Víz Zrt. 2016. évi üzleti 
tervének elfogadása és egyéb közgyűlési döntéseinek jóváhagyása, a Komló-Víz Kft. 
taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és társasági szerződésének 
módosítása, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és az elnök 
igazgató 2015-2016. évi prémiumfeladatai, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. gázmotor 
hitelszerződésének módosítása szerepelt napirenden. Ezt követően a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési 
határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2015-2016. évi 
prémiumfeladatainak meghatározása, az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala, a 



Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. szám alatti épülete energetikai korszerűsítése (TOP-
3.2.1-15) és a Komlói Temetkezési Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló került 
sorra. Tárgyalta a bizottság a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. 
évi beszámolójának jóváhagyása, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési 
határozatainak, 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági 
szerződése módosításának jóváhagyása, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2015. évi beszámolója, továbbá a Komló és 
Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2015. évi beszámolója, a helyi vízkár veszélyeztetettség 
csökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (TOP-2.1.3-15), valamint a barnamezős terület 
rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-15) tárgyú napirendeket. Mindezek után a 
térfigyelő kamerák telepítése a szilvási KRESZ parkban, a közösségi szinten irányított 
városfejlesztések megvalósítására létrejött helyi akciócsoport és az erre épülő TOP-7 prioritási 
tengelyben megjelent pályázati felhívás, a TOP-2.1.2-15-BA1. számú, zöld város kialakítása 
című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása, a neckartenzlingeni falunapokon való 
részvétel, a varsói kiutazás költségeinek jóváhagyása, a 2016. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslat, az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató, 
végezetül az Erdei út 6162-1-2-3. hrsz-ra fennálló elővásárlási jog szerepelt a bizottság előtt. 
Zárt ülésen a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlása és a Baranya-Vz Zrt. 2016. évi üzleti tervének 
elfogadása és egyéb közgyűlési döntéseinek jóváhagyása ügyében foglaltak állást. 
Június 23-án a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen a közösségi 
szinten irányított városfejlesztések megvalósítására létrejött helyi akciócsoport és az erre épülő 
TOP-7 prioritási tengelyben megjelent pályázati felhívás, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóhoz tartozó kiegészítést tárgyalták. 
A július 13-ra meghirdetett bizottsági ülés határozatképtelenség miatt, ugyanazon napirendi 
pontokkal július 14-re ismételten összehívásra került, melyen a dávidföldi lakótelkek 
közművesítése, a közvilágítási fejlesztési célok módosítása, valamint a lakáscélú támogatások 
további biztosítására szolgáló költségvetési pótigény szerepelt a napirendek sorában. Zárt 
ülésen tárgyalták a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele című előterjesztést. 
Augusztus 25-én a Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme, a Komló Sport Kft. 
pótigénye, a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása, a vis 
maior támogatási igény benyújtása, a létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. fordulója, 
valamint a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása szerepelt napirenden. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
 
Június 22-i zárt ülésén a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlások, a 2016. évi II. félévi kitüntetési 
javaslatok, majd ezt követően a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának 
tevékenységéről szóló beszámoló, az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, valamint Komló Város 
Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának véleményezési szakaszában 
beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása kérdésében foglalt állást 
a bizottság. Döntés született önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása, Komló város 
területén közvilágítási hálózat bővítése, a Komló, körtvélyesi iparterületek közművesítésének 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a 2016. évi közbeszerzési terv 1. számú 
módosítása, valamint a Komló, Szilvás városrészi és buszpályaudvari térkamera rendszer 
bővítése ügyében. 



Július 13-án Komló város helyi építési szabályzata 2016. évi 1. sz. módosításának elfogadása 
és Komló Város településrendezési terveinek 2016. évi 2. sz. módosítása – településfejlesztési 
döntés kiegészítése kérdésében foglaltak állást, majd döntöttek a TOP-2.1.-15 pályázathoz 
kötődő beszerzési eljárás és a térkamera-rendszer telepítése tárgyú beszerzési eljárás 
megindításáról, valamint a vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások kéményfelújítása beszerzési eljárás eredményhirdetéséről. 
Augusztus 24-én a Komló 1545/15 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása büntetés-
végrehajtási intézet létesítése céljából, Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. 
számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítése tárgyú előterjesztéseket tárgyalták, 
majd döntöttek Komló város területén a közvilágítási hálózat bővítése, a Mecsekjánosi puszta 
0177 hrsz-ú patakon közlekedési műtárgy építése, a TOP-2.1.1-15 kódszámú pályázathoz 
kötődő megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése és a komlói KRESZ 
Park területén térkamera rendszer telepítése tárgyú határozati javaslatokról. 
Szeptember 14-i rendkívüli ülésén döntött a bizottság a Komló város területén közvilágítási 
hálózat bővítése tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapításáról és a Komló Város 
Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának elfogadásáról. 
 

III. 
 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben: 
2016. június 22-én: 

− Egyhangúlag elfogadta a bizottság az SZ.A. Komló, Kazinczy u. 8., F.R. Komló, 
Vörösmarty u. 4., O.S. Komló, Kazinczy u. 14., K. Gy.  Komló, Nagyszántó u. 2. és 
D.Cs-né Komló, Kazinczy u. 1/D. szám alatti lakosok lakásbérleti jogviszonyával 
kapcsolatos tájékoztatót. 

− B.Sz. Komló, Kazinczy u. 1/D. I/1. számú önkormányzati lakással kapcsolatos 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződésének megkötését egyhangúlag támogatta. 

− T.B. Komló, Anna akna u. 4. fsz. 3. számú önkormányzati lakással kapcsolatos 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződésének megkötését egyhangúlag támogatta. 

− L.G-né Komló, Gorkij u. 7. II/3. számú önkormányzati lakással kapcsolatos 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződésének megkötését egyhangúlag elutasította. 

− M.Sz. Komló, Zrínyi M. u. 8. fsz/1. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó 
lakásbérleti szerződésnek meghosszabbítását utolsó alkalommal, további 12 hónapra 
azzal a feltétellel támogatta, hogy bérlő 2016. augusztus 31-ig rendezi a helyi 
közszolgáltatók és a Városgondnokság felé fennálló lejárt esedékességű tartozásait és 
az erről szóló igazolást bemutatja. Amennyiben ezen feltételnek nem tesz eleget, úgy 
lakásbérleti jogviszonya 2016. augusztus 31-én megszűnik. 

− K.I. Komló, Kazinczy u. 1/D fsz.5. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződését 
rendkívüli élethelyzetre tekintettel 12 hónapra engedélyezte megkötni. 

− O.S. Komló, Vörösmarty u. 2. szám alatti lakos települési szociális kölcsön iránti 
kérelmét egyhangúlag elutasította. 

− Sz.Á-né, Komló, Palánták dűlő 7503. számalatti lakos részére 60.000.- Ft. települési 
szociális kölcsön megállapításáról döntött 24 hónapos részletfizetés engedélyezésével. 

− Három fő részére települési szemétszállítási díjtámogatást állapított meg, egy fő 
kérelmét jövedelemtúllépés miatt elutasította. 

2016. július 13-án: 
− Három fő részére települési szemétszállítási díjtámogatást állapított meg. 



 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2016. június 21-én: 

− a Komló, Tompa M. u. 12. sz. alatti komlói 3515/1A/1 hrsz-ú, 485 m2 nagyságú ingatlan 
és a hozzá tartozó 485/682 közös tulajdoni hányad tekintetében új árat nem állapított 
meg, az ingatlant nem hirdette meg ismételten, ugyanakkor az értékesítési szándékot 
továbbra is fenntartja. Felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a városi honlapon az 
értékesítésre kijelölt ingatlan folyamatos szerepeltetéséről, és amennyiben konkrét 
érdeklődő jelentkezik, úgy kérte, hogy haladéktalanul kerüljön vissza az ingatlan 
ármegállapításra a bizottság elé. 

− Döntött az önkormányzati tulajdonú komlói 9827 hrsz-ú 851 m2 nagyságú „kert” 
művelési ágú ingatlan értékesítéséről dr. Cz. A. komlói lakos részére. A bizottság az 
ingatlan vételárát 60,-Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta meg. A vevőnek a terület 
vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját (25.000,- Ft + áfa, azaz 
31.750,- Ft) is. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés 
elkészíttetése, a vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt. Felhatalmazta a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

2016. augusztus 23-án: 
− utólagosan jóváhagyta az Európai Mobilitási Héten belül az Autómentes Naphoz való 

csatlakozást, valamint a pozitív elbírálás reményében benyújtott támogatási kérelmet. 
Felkérte a Városgondnokság vezetőjét, hogy gondoskodjon az Európai Autómentes 
Napon, 2016. szeptember 22. napján reggel 6 óra és délután 17 óra között az Eszperantó 
téri parkoló Sportközpont felőli részének, valamit a Sportközpont főbejárata és a 
Szigetvári Takarékszövetkezet épülete közötti útszakasz autóforgalom előli lezárásáról. 
Felkérte Simon Andrásné marketing ügyintézőt, hogy gondoskodjon az Európai 
Autómentes Nap kísérő rendezvényeinek megszervezéséről.  Keresse meg a civil 
szervezeteket a rendezvény megtartása érdekében, és tájékoztassa a lakosságot az 
Autómentes Nap megtartásáról és kapcsolódó rendezvényeiről.  
 

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
2016. június 21-én: 

− az előterjesztés melléklete szerint állapította meg a Komló Városi Óvoda intézmény 
körzethatárait 2016. szeptember 1. napjától. Utasította a jegyzőt, hogy a körzethatárok 
megváltozatásáról szóló döntést a köznevelési információs rendszerbe küldje meg. 

 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság: 
2016. június 21-én: 

− átruházott hatáskörében az önkormányzat nevében kijelentette, hogy a komlói 6162/1 
hrsz-ú, 1918 m2 nagyságú, a 6162/2 hrsz-ú, 440 m2 nagyságú és a 6162/3 hrsz-ú, 453 
m2 alapterületű ingatlanok tulajdoni hányadának értékesítése során az önkormányzatot 
megillető elővásárlási jogáról lemond. Utasította a jegyzőt, hogy értékesítési szándék 
esetén a határozat megküldésével tájékoztassa a tulajdonost a bizottság döntéséről. 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2016. június 22-én: 

− a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kéményfelújításához 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 
alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

1. Németh Zoltán 7300 Komló, Eötvös u. 10. 



2. Baranyai SBAU Kft. 7300 Komló, 2413/86 hrsz. 
3. Péter Károly 7300 Komló, Táncsics u. 6/d 

A bizottság utasított a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa.  

− a Komló Város Önkormányzat a közvilágítási hálózat bővítésével kapcsolatos 
eljárásban a Bizottság az alábbi megállapításokat tette: 

1. a Horváth Villamossági Kft. (7634 Pécs, Borostyán u. 10.) ajánlata érvényes, 
2. az SMHV Energetika Kft. (7630 Pécs. Pécsváradi út 10.) ajánlata érvényes, 
3. a Kizso Villamosipari Kft. (7300 Komló Iskola u. 11.) ajánlata érvényes. 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

Kizso Villamosipari Kft. (7300 Komló Iskola u. 11.) tette. 
5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese a Kizso Villamosipari Kft. (7300 Komló Iskola u. 11.). 

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a Bruttó 6.781.868 Ft összegű vállalkozói 
szerződés aláírására és utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 

− a ,, Komló, körtvélyesi iparterületek közművesítésének engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és 
jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a közbeszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre. 

1. Záróvonal Kft. (7624 Pécs, Barackvirág utca 1.) 
2. Pylon-S Kft. (7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 1. A. ép.) 
3. BB Mérnökiroda Építőipari Bt. (7453 Magyaratád, Széchenyi utca 35.) 
4. GEO-Profil Kft. (7634 Pécs, Kétágú utca 22.) 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

− a hatályos Közbeszerzési Szabályzat IV.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján 
megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 1. számú 
módosítását és azt az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyta. A bizottság 
utasította a jegyzőt, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2016. évi 
közbeszerzési terv módosításának a közbeszerzési hatóság adatbázisában, valamint az 
önkormányzat honlapján történő közzétételéről gondoskodjon. 

− a Komló, Szilvás városrészi és buszpályaudvari térkamera rendszer bővítésével 
kapcsolatos eljárásban a Bizottság az alábbi megállapításokat tette: 

1. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes, 
2. Multi Alarm Zrt. (7630 Pécs, Basamalom u. 33.) ajánlata érvényes, 
3. TG NETCOM Kft. (7630 Pécs, Francia u. 1.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

mindkét helyszín esetében a Multi Alarm Zrt. (7630 Pécs, Basamalom u. 33.) 
tette. 

5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese mindkét helyszín esetében a Multi Alarm Zrt. (7630 Pécs, 

Basamalom u. 33.). 
A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a Szilvás városrész esetében bruttó 4.160.901 
Ft, a buszpályaudvar esetében Bruttó 1.236.790 Ft összegű vállalkozói szerződés 
aláírására a Multi Alarm Zrt.-vel és utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

2016. július 13-án: 



− a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja c. pályázathoz kapcsolódó 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és hozzájárult, hogy az 
önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre. 

1. EU-Active Kft (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 2. II/11.) 
2. MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 
3. Eco-Cortex Kft. (7622 Pécs, Dohány u. 7.) 

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

− a szilvási városrészben fekvő KRESZ park területén térkamera rendszer telepítéséhez 
kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és hozzájárult, 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. 

− a „Vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások kéményfelújítása" tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Németh Zoltánt-t (7300 Komló, 
Eötvös u.10.) 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 1.559.055,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

2016. augusztus 24-én: 
− a Komló város területén közvilágítási hálózat bővítéséhez kapcsolódó beszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívását megvitatta és hozzájárult, hogy az önkormányzat az alábbi 
vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre. 

1. KIZSO Villamosipari Kft. (7300 Komló, Iskola u. 11.) 
2. K és T Elektro Kft. (7300 Komló, Tompa M. u. 6.) 
3. Gecsei Tamás egyéni vállalkozó (7632 Pécs, Aidinger u. 18.) 

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

− a „Komló, Mecsekjánosi-puszta 0177 hrsz. alatti ingatlanon közlekedési műtárgy 
építése” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos előterjesztést megvitatta és 
megállapította, hogy az eljárásban – a Wolfbau Team Kft. (Pécs), Baranya-Víz Zrt. 
(Komló) és „TOM” TRANS Kft. (Komló) által – benyújtott ajánlatok érvényesek, 
ezáltal a beszerzési eljárás eredményes volt. 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatával az eljárás 
nyertese a „TOM” TRANS Kft. (7300 Komló, Jószerencsét u. 11.). A bizottság 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a Komló, Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz-ú 
ingatlanon tervezett közlekedési műtárgy építésére 6.448.746,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 
8.189.907,-Ft bekerülési költséggel a háromoldalú vállalkozói szerződést a „TOM” 
TRANS Kft-vel megkösse. 

− a „TOP-2.1.1-15 kódszámú pályázathoz kötődő megvalósíthatósági tanulmány és 
költség-haszon elemzés készítése” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos 
előterjesztést megvitatta és megállapította, hogy az eljárásban – az EU-Active Kft. 



(Szekszárd), az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.(Pécs) és az Eco-Cortex Kft. (Pécs) által 
– benyújtott ajánlatok érvényesek, ezáltal a beszerzési eljárás eredményes volt. 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatával az eljárás 
nyertese az ECO-Cortex Kft. (7622 Pécs, Dohány u. 7.). A bizottság felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a TOP-2.1.1-15 kódszámú pályázathoz kötődő megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítésére 5.700.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 
7.239.000,-Ft bekerülési költséggel a feltételes vállalkozói szerződést az Eco-Cortex 
Kft-vel megkösse. 

− a „Komlói KRESZ Park területén térkamera rendszer telepítése” tárgyú beszerzési 
eljárással kapcsolatos előterjesztést megvitatta és megállapította, hogy az eljárásban – a 
TF Center Kft. (Komló), a TG Netcom Kft. (Pécs) és a Multi Alarm Zrt. (Budapest) 
által – benyújtott ajánlatok érvényesek, ezáltal a beszerzési eljárás eredményes volt. 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatával az eljárás 
nyertese a Multi Alarm Zrt. (1106 Budapest, Fátyolka u. 8.). A bizottság felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a Komlói KRESZ Park területén térkamera rendszer telepítésére 
1.021.700,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.297.559,-Ft bekerülési költséggel a vállalkozói 
szerződést a Multi Alarm Zrt-vel megkösse. 

2016. szeptember 14-én: 
− a „Komló város területén közvilágítási hálózat bővítése" tárgyú beszerzési eljárással 

kapcsolatos előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta: 
1. A bizottság megállapította, hogy az eljárásban - a KIZSO Villamosipari Kft. 

(Komló), a K. és T. Kft. (Komló) és Gecsei Tamás ev. (Pécs) által - benyújtott 
ajánlatok érvényesek, ezáltal a beszerzési eljárás eredményes volt. 

2. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatával az 
eljárás nyertese a KIZSO Villamosipari Kft. (7300 Komló, Iskola u. 11.) 

3. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló város területén a 
közvilágítási hálózat bővítésére 1.235.135,-Ft + ÁFA azaz bruttó 1.568.621,-Ft 
bekerülési költséggel a vállalkozói szerződést a KIZSO Villamosipari Kft-vel 
megkösse. 

− a „Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívást megvitatta, és a következő határozatot hozta: 

 
1. A Bizottság az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyta a „Komló 
Város Önkormányzata villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását. 
 
2. A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás közzétételével 
kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 
 
 

 IV. 
 

A részönkormányzatok 2016. április 19. óta végzett tevékenysége 

 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat  
 
2016. április 27. óta nem ülésezett. 
 



Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat  
 
2016. július 15-i ülésén előirányzat-módosításról döntött a részönkormányzat. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat  
 
2016. július 14-i ülésén előirányzat-módosításról döntött a részönkormányzat. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat  
 
2016. április 19. óta nem ülésezett. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat  
 
2016. szeptember 6-án tartott ülésén a kutyatartással kapcsolatos probléma megvitatása 
szerepelt napirenden. 
 
Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat  
 
2016. július 20-i ülésén a részönkormányzat 2016. évi költségvetésének felhasználásáról, 
valamint a Fekete Láng Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról döntöttek. Az 
egyebek napirendi pont keretén belül a gesztenyési presszó hasznosítása, szelektív 
hulladékgyűjtők kihelyezése, a zobákpusztai közlekedési helyzet, kedvezményes árú kő 
biztosítása a részönkormányzat területén lakók számára, a Gesztenyés-Zobákpuszta elkerülő út 
helyzete, a zobáki úton történő kaszálás, fakivágás és a csapadékvíz-elvezetés megoldása, 
valamint a Gesztenye Nap megtartása szerepelt napirenden. 
Augusztus 10-én a július 20-án hozott, a gesztenyési presszó bérbeadásáról szóló határozatot 
módosították, további egyeztetés folyt a Gesztenye Napról és a zobákpusztai közlekedési 
helyzetről. 
 
 

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 Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 
 

Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 

III. A legjobb önkormányzati gyakorlatok pályázat 
 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége pályázatot hirdetett az önkormányzatok 
által folytatott egyes „jó gyakorlatok” elismerése, anyagi támogatása céljából. Ennek a keretei 
között kettő témában nyújtottunk be pályázatot: a legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat, 



továbbá  a helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése terén. Pénzügyi 
kötelezettséggel nem járt a pályázat benyújtása, amelyre 2016. szeptember 12-én került sor. 
 

IV. Tájékoztató a benyújtott pályázatokról 
 

Az előterjesztés 3. számú mellékleteként került csatolásra a benyújtott pályázatokról 
beruházásokról szóló beszámoló. 
 

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: 
− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a legjobb önkormányzati gyakorlatok pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót, 
− a benyújtott pályázatokról beruházásokról szóló beszámolót. 

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

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

Komló, 2016. szeptember 15. 
Polics József 
Polgármester 



1. sz. melléklet 
 

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 4 065 816 1 170 215 1 075 104 95 111 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 9 626 300 20 320 0 0 0 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 3 821 200 25 928 11 430 11 430 0 0 0 0

4 GESZ 57 805 600 3 167 476 47 254 47 254 0 0 0 0

5 Városgondnokság 32 868 600 25 474 917 16 839 574 15 498 183 1 341 391 0 0 0

6 Közös Önkormányzati Hiv. 46 540 600 3 511 343 1 453 049 1 453 049 0 0 0 0

7 Önkormányzat * 158 529 659 9 215 189 2 345 891 1 473 190 792 701 0 80 000 0

362 205 559 45 480 989 21 867 413 19 558 210 2 229 203 0 80 000 0
* Komló Város Önkormányzata 90 napon túli állománya: nem kv.szerv támogatása(együttműködés hányában nincs kiutalva)

Komló,..ó, 2016. 09. 08. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

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

(2016. 08 31.)



2. sz. melléklet 

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

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képvisel őtestület! 

 

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a legfrissebb (2016. 
június havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2174 fő, aránya 9,4%.  

  2016. május  2016. június  2016. július  

 
Komló város 

762 8,2% 766 8,2% 748 8,0% 

Teljes illetékességi területünk 2212 9,5% 2174 9,4% 2172 9,3% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 748 fő (-18 fő az előző adathoz képest), aránya 8,0%. 

• Álláskeresési ellátásban részesül: 100 fő (+4 fő az előző adathoz képest). 

• FHT: 179 fő (-10 fő az előző adathoz képest). 

 
Az álláskeresők számának csökkenése nem 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. A programba bevont 25 főből idáig két fő cserélődött. Két minisztérium (EMMI, BM) 
részéről is megtörtént a program ellenőrzése. Mindkét esetben rendben találtak mindent és 
elismerésüket fejezték ki a végrehajtás tekintetében. 

Városunk  2016.09.22-23-án részt vesz az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Budapesten. A 
rendezvényen azok az Önkormányzatok kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, ahol kimagaslóan 
szervezett, és jól működő értékteremtő programokat valósítanak meg. 

Munkaer őpiac 

Változatlanul lehetőség van a GINOP programok által biztosított támogatási lehetőségekre. A bér és 
bérköltség támogatást azon munkáltatók számára tudjuk kiajánlani, akik regisztrált álláskeresők 
meghatározott célcsoportjait kívánják alkalmazni.   

Több vállalkozó jelezte, hogy részt kíván venni a Kormány által 2016. július 25-én meghirdetett  GINOP 
5.2.4.kódszámú gyakornoki programban, ezzel is segítve a pályakezdők szakmaismeretének 
fejlesztését. 

Három ízben működött közre a Foglalkoztatási Osztály a Magyar Honvédség, és az Országos rendőr-
főkapitányság által meghirdetett toborzásban. 

Folyamatosak a munkaerőigények az alábbi szakmákban: lakatos, hegesztő, CNC gépkezelő, szakács, 
autószerelő, autóvillamossági szerelő, mérlegképes könyvelő.  

Több képzés indulása várható az ősz folyamán, melyre várjuk a jelentkezőket. A tanfolyamokra várjuk 
azok jelentkezését is, akiknek nincs szakmájuk, jelenleg nem regisztrált álláskeresők, nem dolgoznak, 
de szívesen képeznék magukat! 

Komló, 2016. szeptember 14. 

 

    Tisztelettel: 

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 



3. sz. melléklet 
Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról 

 
EU pályázatok: 
 

1. Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
(TOP-1.3.1-15) 
Pályázó a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Komló Város Önkormányzat konzorciumi 
partner. A pályázat benyújtásra került, a hiánypótlást követően a pályázatot 
befogadták, jelenleg elbírálás alatt van. 
 

2. Kerékpárút kialakítása Komló-sikonda településrész és Komló belváros között (TOP-
3.1.1-15) 
A pályázat 2016. március 31-én került rögzítésre 7-es sorszámmal. A pályázat a 
felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak megfelel, ezért a támogatási 
kérelmet döntésre terjesztették fel.  
 

3. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-15 (Körtvélyesi 1545/22 hrsz-ú út 
melletti gazdasági és különleges terület alapinfrastruktúra fejlesztése 
A pályázat 2016. április 19-én került rögzítésre 1-es sorszámmal. A pályázat a 
felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak megfelel, ezért a támogatási 
kérelmet döntésre terjesztették fel. 
 

4. A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója. Kódszáma: TOP-
1.1.3-15-BA1-2016-00001 
A pályázat 2016. április 22-én 1-es sorszámmal rögzítésre került, amely az Irányító 
Hatóság által előírt jogosultsági szempontoknak megfelelt. A támogatási kérelem 
jelenleg elbírálás alatt áll. 
 

5. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-15 (Nagyrét utcai gazdasági terület 
alapinfrastruktúra fejlesztése) 
A pályázat 2016. május 18-án került rögzítésre 2-es sorszámmal. A pályázat a 
felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak megfelel, ezért a támogatási 
kérelmet döntésre terjesztették fel. 
 

6. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP-1.4.1-15) 
A pályázat 2016. május 23-án került rögzítésre 11-es sorszámmal, az Irányító Hatóság 
által előírt jogosultsági szempontoknak megfelelt. Jelenleg elbírálás alatt van. 
 

7. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15) 
A pályázat 2016. május 31-én került rögzítésre 4-es sorszámmal, az Irányító Hatóság 
által előírt jogosultsági szempontoknak megfelelt. Jelenleg elbírálás alatt van. 
 

8. Pannónia Ipari Öröksége tematikus útvonal 2. (ILPAN 2) 
A pályázat 2016. május 31-én benyújtásra került. Jelenleg elbírálás alatt van. 
 
 



9. Pannónia Ipari Öröksége tematikus útvonal 3. (ILPAN 3) 
A pályázat 2016. május 31-én benyújtásra került. Jelenleg elbírálás alatt van. 
 

10. Kulturális turizmus (ILPAN 4) 
A pályázat 2016. május 31-én benyújtásra került. Jelenleg elbírálás alatt van. 
 

11. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 (Pécsi út 42.) 
A képviselő-testület a június 23-i ülésén döntött a pályázat beadásáról. Legkésőbb 
szeptember 30-ig benyújtásra kerül. 
 

12. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex 
fejlesztési programok keretében (TOP-3.2.2-15) 
A pályázat 2016. június 24-én benyújtásra került, az Irányító Hatóság által előírt 
jogosultsági szempontoknak megfelelt. Jelenleg elbírálás alatt van. 
 

13. CLLD regisztráció és TOP-7.1.1-16 számú pályázat benyújtása 
A CLLD felhíváshoz kapcsolódó helyi akciócsoport május 31-én megalakult. Az 
akciócsoportok számára kiírt TOP-7-es pályázati konstrukcióban meghirdetett első 
felhívásra a támogatási kérelem 2016. július 4-én benyújtásra került. A beadott 
pályázati anyag az Irányító Hatóság által előírt jogosultsági szempontoknak megfelelt. 
A támogatási kérelem jelenleg elbírálás alatt áll. 
 

14. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – Belterületi vízfolyások 
rendezése (TOP-2.1.3-15) 
A pályázat 2016. július 19-én benyújtásra került, 1-es sorszámmal. A pályázat a 
felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak megfelel, ezért a támogatási 
kérelmet döntésre terjesztették fel. 
 

15. Komló - Petőfi tér és környezetének rehabilitációja. Kódszáma: TOP-2.1.2-15-BA1-
2016-00003 
A pályázat 2016. július 22-én 3-as sorszámmal rögzítésre került, amely az Irányító 
Hatóság által előírt jogosultsági szempontoknak megfelelt. A támogatási kérelem 
jelenleg elbírálás alatt áll. 
 

16. Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15) 
A pályázat 2016. július 28-án benyújtásra került, 1-es sorszámmal rögzítették. A 
pályázat a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak megfelel, ezért a 
támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel. 
 

17. Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése (KEHOP-2.2.1-15) 
A megvalósításra vonatkozó konzorciumi megállapodást a képviselő-testület 
jóváhagyta, annak aláírása megtörtént. A konzorciumi megállapodásban rögzített 
felhatalmazás alapján polgármester úr 2016. szeptember 14-én aláírta a beruházás 
megvalósításához kapcsolódó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárások I. 
szakaszát lezáró megállapodások NFP által történő aláírására vonatkozó felhatalmazó 



nyilatkozatot. Az 1439/2016. (VIII.17.) sz. Korm. határozat kimondja, hogy a 
beruházásokkal összefüggő le nem vonható és el nem számolható általános forgalmi 
adó a Magyarország központi költségvetésében meghatározott UNIÓS fejlesztések 
fejezet terhére megtéríthető legyen. 

 
Hazai pályázatok: 

 
1. I. Világháborús emlékhely renoválása 

A pályázat 2016. július 11-én benyújtásra került. Jelenleg elbírálás alatt áll. 
 

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (KBSK vizesblokk, 
öltöző felújítás, valamint Irinyi J. utca, Gorkij utca egy szakaszának felújítása) 
Az ebr42 rendszerben a támogatási igény rögzítésre került. A beérkezett pályázatokról 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter július 26-án döntött. A támogatott 
önkormányzatok listájában Komló nem szerepel, azonban az elutasításról információ 
még nem érkezett. 
 

3. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 
A támogatási kérelem 2016. augusztus 12-én benyújtásra került. A pályázati jelenleg 
elbírálás alatt áll. 
 

4. Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő és Honismereti Tábor 
A pályázat sikeresen lezárult, az elszámolásokat 2016. szeptember 30-ig kell 
benyújtani. 
 

5. Vis maior (07.16-i esőzések okozta károk helyreállítása) 
A végleges igénybejelentést 2016. augusztus 31-én benyújtottuk. Jogszabály alapján a 
pályázat elbírálása 90 napon belül történik meg. 
 

6. Vis maior (07.28-i esőzések okozta károk helyreállítása) 
A végleges igénybejelentést 2016. szeptember 12-én benyújtottuk. Jogszabály alapján 
a pályázat elbírálása 90 napon belül történik meg. 
 

7. Munkácsy M. utca útfelújítása 
A tervek elkészültek. Központi költségvetésből kértünk támogatást az önkormányzati 
államtitkárnak közelmúltban megküldött levelünkben. 

 
 
 








