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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 

 
A 120/2016. (VI.23.) számú határozathoz kapcsolódó, „Iparterületek elérhetőségének 
megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” 
tárgyú közbeszerzési eljárás során nyertes tervező a szerződésben foglalt feladatait elvégezte. 
A szükséges hatósági engedélyeket az önkormányzat megkapta, a kiviteli tervek és a hozzá 
kapcsolódó tételes költségvetések elkészültek. A benyújtott pályázat elbírálása folyamatban 
van. 
 
A 128/2016. (VII.14.) számú határozat 4. pontjában foglaltaknak megfelelően a polgármester 
a terv nyilvánosságáról gondoskodott, a hatályos településrendezési eszközök a honlapon külön 
e célra fenntartott helyen elérhetők, a véleményezésben érintett államigazgatási szervek és az 
állami főépítész részére a terv az előírt határidőn belül megküldésre került, erre részükről 
észrevétel nem érkezett. 
A határozat 5. pontjában foglaltaknak megfelelő tervek átadásra kerültek. 
 
A 129/2016. (VII.14.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően, a módosítási szándék 
véleményezésében az előzetes tájékoztatási szakasz lezajlott, a módosítás csatlakozott a 
településrendezési tervek 2. számú módosításának már megindult eljárásához, a véleményezési 
szakaszban már együtt kerülnek véleményezésre. A véleményezési dokumentáció kidolgozása 
folyamatban van. 
 
A 131/2016. (VII.14.) számú határozat alapján a dávidföldi lakótelkek közművesítéséhez 
kapcsolódó közműhálózat-bővítési munkák közül a gázhálózat bővítésére vonatkozó szerződés 
a szolgáltatóval megkötésre került, a közvilágítási hálózat bővítési munkákra vonatkozó 
beszerzési eljárás folyamatban van. A szennyvízhálózat-bővítési munkákkal kapcsolatos 
vízjogi engedély jogerőre emelkedését követően a szolgáltatóval a szerződés ez évben 
megköthető. A közműhálózatok bővítésének kiviteli munkáira várhatóan 2017. első félévében 
kerül sor. 
 
A 133/2016. (VII.14.) számú határozat alapján a 15 millió forint felett biztosított 8 millió forint 
plusz előirányzat terhére került megállapításra több lakáscélú támogatás a második félévben. A 
szabad keret 4,9 millió forint. A folyamatos érdeklődésre tekintettel csak a pénzügyileg fedezett 
kérelmeket veszi át a hivatal az ügyfelek részére a szükséges tájékoztatást megadva.  
 
A 135/2016. (VII.14.) számú határozat alapján a lakáscélú támogatással és a jelzálogjog 
bejegyzésével kapcsolatos lejárt határidejű megállapodások aláírásra kerültek, a támogatások 
folyósítása megtörtént. 
 
A 138/2016. (VIII.25.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően, a módosítási szándék 
véleményezésében az előzetes tájékoztatási szakasz lezajlott, a módosítás csatlakozott a 



településrendezési tervek 2. számú módosításának már megindult eljárásához, a véleményezési 
szakaszban már együtt kerülnek véleményezésre. A véleményezési dokumentáció kidolgozása 
folyamatban van. 
 
A 141/2016. (VIII.25.) számú határozat alapján a Gördülő Fejlesztési Terveket a Baranya-Víz 
Zrt. a képviselő-testületek jóváhagyását követően benyújtotta a hatóság felé a törvényben előírt 
határidőre. A jóváhagyás hatósági eljárása jelenleg folyamatban van. 
 
A 143/2016. (VIII.25.) számú határozat alapján Gy. Z. és Gy. A. belterületbe csatolási kérelme 
kapcsán a változási vázrajzot a földhivatal jóváhagyta, a telekalakítás engedélyezése jogerős. 
Az ajándékozási szerződés aláírása és a belterületbe csatolási kérelem földhivatalhoz történő 
benyújtása megtörtént. 
 
A 144/2016. (VIII.25.) számú határozat értelmében a létszámcsökkentési pályázat a pályázati 
kiírásban foglaltaknak megfelelően benyújtásra került 2016. szeptember 23. napján, és a 
pályázat sikeres elbírálása megtörtént. 
 
A 150/2016. (IX.22.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 151/2016. (IX.22.) számú határozatban jóváhagyott rekonstrukciós munkák elvégzésére 
vonatkozóan – a Dávidföldi lakótelkek közművesítése (szennyvízcsatorna építés) kivételével – 
az önkormányzat megkötötte a vállalkozási szerződéseket a Baranya-Víz Zrt-vel. A Zobáki 
víztároló villámvédelme, a „MOM-Carbon magastároló” töltővezetékének felújítása, valamint 
a Felsőszilvási Általános Iskola ivóvíz bekötővezeték kiváltás kivitelezési munkái 
befejeződtek, míg a többi felújítások folyamatban vannak. 
 
A 153/2016. (IX.22.) számú határozat alapján a Komlóért Egyesület közgyűlésének 
összehívása megtörtént, és 2016. október 4. napján a közgyűlés az egyesület alapszabályát a 
képviselő-testületi döntésnek megfelelően módosította. A Pécsi Törvényszék előtt a 
változásbejegyzési eljárás folyamatban van. 
 
A 154/2016. (IX.22.) számú határozat alapján a 2017. évi Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló nyilatkozat megküldésre került a 
Támogatáskezelő részére, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírás megjelentetése a 
pályázati határidők betartásával megtörtént. A pályázatkezelő által 2016. szeptember 28-án 
elektronikusan megküldött értesítő alapján a csatlakozási nyilatkozat érvényes. 
 
A 155/2016. (IX.22.) számú határozat alapján a Krisztina utcai lakótelkek kialakítása és 
értékesítése kapcsán a csereerdősítési terv megrendelésre került. A tervező iránymutatása 
alapján a terület előkészítésével a Városgondnokság lett megbízva. 
 
A 157/2016. (IX.22.) számú határozathoz kapcsolódóan a Dávidföldi 029 hrsz-ú ingatlan 
hasznosításához kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírásra és postázásra került. 
 
A 158/2016. (IX.22.) számú határozat (dávidföldi lakótelkek közművesítése tárgyban hozott 
131/2016. (VII. 14.) számú határozat módosítása) alapján az előirányzat-változások átvezetése 
a költségvetésben megtörtént. 
A 159/2016. (IX.22.) számú, a Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati ingatlan csapadékvíz 
elvezetéséről szóló határozat 2. pontja szerint az előirányzat változás átvezetése a 



költségvetésben megtörtént. A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Kft-vel a pénzügyi forrás 
átadásához szükséges fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírásra került.  
 
A 160/2016. (IX.22.) számú határozat (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre 
benyújtott pályázattal kapcsolatos 91/2016. (V.26.) sz. határozat módosítása) alapján az 
előirányzat változás átvezetése a költségvetésben megtörtént. 
 
A 161/2016. (IX.22.) számú határozat alapján a Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett 
elektromos töltőállomás létesítésére kiírt pályázatra a támogatási kérelem 2016. szeptember 26-
án benyújtásra került. A felhívást kiíró e-Mobil Elektromobilitás Nonprofit Kft. által 
2016.október 4-én küldött értesítés alapján a benyújtott pályázat formailag megfelelt, ennek 
értelmében befogadásra került. A kérelem elbírálásával kapcsolatos támogatói döntésről 
tájékoztatás ez idáig nem érkezett. 
 
A 162/2016. (IX.22.) számú határozat alapján a polgármester a Komlói Horgász 
Sportegyesülettel a 300.000.- Ft összeg működési célra történő átcsoportosításáról szóló 
megállapodást aláírta. 
 
A 164/2016. (X.27.) számú határozat értelmében Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság magasabb vezetői (gazdasági vezető) álláshely betöltésére meghirdetett 
pályázat a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 2016. 
november 14. napján megjelentetésre került, valamint a pályázati felhívás Komló város 
honlapján is elérhető. A pályázat benyújtási határideje: 2016. december 14. 
 
A 165/2016. (X.27.) számú határozat végrehajtása egyelőre nem történt meg a következő okok 
miatt: a képviselő-testület döntésének meghozatalát követően az emberi erőforrások minisztere 
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló T/12720. számú 
törvényjavaslatot terjesztette az Országgyűlés elé.  Ezen törvényjavaslat 61. §-a értelmében a 
Gyvt. 40/A. § (3) bekezdése nem lép hatályba 2017. január 1. napjától, így továbbra is a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában álló Komló Térségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat biztosíthatja a család- és gyermekjóléti központ szolgáltatást a 
komlói járás területén, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatást a társulás 
valamennyi tagönkormányzata részére. A törvényjavaslat zárószavazása még nem történt meg 
(várhatóan december 12-én kerül rá sor). Természetesen amennyiben a testületi ülés időpontjáig 
megtörténik a zárószavazás, úgy annak eredményéről szóban tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselőket. Amennyiben a törvényjavaslatot a fent leírtak szerint elfogadják, a jelenlegi 
formában működő feladatellátás 2017. január 1. napjától továbbra is fenntartható, az intézmény 
átszervezése nem indokolt. Ennek következtében szükségessé válik a 165/2016. sz. határozat 
visszavonása.  Amennyiben a törvénymódosítás nem kerül elfogadásra, és nem biztosít 
lehetőséget arra, hogy a jelenlegi formában történjen továbbra is a feladatellátás, úgy az e 
határozatban foglaltak végrehajtásáról haladéktalanul intézkedem.   
 
A 166/2016. (X.27.) számú határozat értelmében a nem költségvetési szervek támogatására 
vonatkozó pályázati felhívás a Komlói Kirakat 2016. november 29-i számában megjelentetésre 
került, valamint Komló város honlapján elérhető.   
 
A 167/2016. (X.27.) számú határozat (A határon átnyúló együttműködési program keretében 
benyújtott pályázattal kapcsolatos 89/2016. (V.26.) számú határozat módosítása) alapján az 
előirányzat változás átvezetése a költségvetésben megtörtént. 
 



A 168/2016. (X.27.) számú határozat alapján az I. Világháborús emlékmű felújítására 
vonatkozó támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A megvalósulás helyszínén a 
helyreállítási munkák megkezdődtek. A jelenlegi adatok alapján a projekt befejezésének 
határideje 2016. december 31. 
 
A 169/2016. (X.27.) számú határozat alapján a KEHOP-5.4.1-Szemléletformálási programok 
megvalósítása Komlón című pályázat határidőben benyújtásra került. 
 
A 171/2016. (X.27.) számú határozat 1. pontjában foglaltak alapján a lakáscélú támogatással és 
a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos lejárt határidejű megállapodás aláírásra került, a 
támogatás folyósítása megtörtént. 
 

II. 
A bizottságok 2016. szeptember 19. óta végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2016. szeptember 19-i ülésén lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról döntött, majd a 
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása X. és XI. tárgyú előterjesztésekről foglalt 
állást a bizottság. Ezt követően települési szociális kölcsönök megállapításáról és települési 
szemétszállítási díj támogatások odaítéléséről döntöttek. 
2016. október 27- i ülésén a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti ellátás átszervezése, 
valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása és a lakáscélú támogatással kapcsolatos szerződés felbontása szerepelt napirenden. 
Zárt ülésen a 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XII., települési szociális 
kölcsön megállapítása és települési szemétszállítási díj támogatások odaítélése ügyében tárgyalt 
a bizottság. 
2016. november 23-án zárt ülésen a 2016. évi lakáscélú támogatások odaítélése XII-XIV. című 
előterjesztésekről foglaltak állást, majd települési szociális kölcsön megállapításáról és 
települési szemétszállítási díjtámogatás odaítéléséről döntöttek. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2016. szeptember 20-án (zárt ülésen) a Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlásáról és a Komló-Víz 
Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadásáról foglaltak állást, majd a 2015. évi vízi közmű 
bérleti díj felhasználása, a Magyarszék külterületi volt szennyvíztisztító épület értékesítése, a 
Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati ingatlan csapadékvíz elvezetése, a Komlóért Egyesület 
alapszabályának módosítása, majd a támogatási kérelem benyújtása a Jedlik Ányos terv 
keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésére tárgyú előterjesztések szerepeltek 
a bizottság napirendjén. Állást foglaltak a Székely B. utca és Ifjúság útja közötti út 
megvásárlása, a Krisztina utcai lakótelkek kialakítása és értékesítése, a Dávidföld 029 hrsz-ú 
ingatlan hasznosítása, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre benyújtott 
pályázattal kapcsolatos 91/2016. (V.26.) sz. határozat módosítása és a dávidföldi lakótelkek 
közművesítése tárgyban hozott 131/2016. (VII.14.) sz. határozat módosítása ügyében. Döntött 
a bizottság a Flóra u. 4. sz. alatti lakótelek értékesítéséről, O. G. ingatlan-vásárlási kérelméről, 
valamint a városi felújítási keret felhasználásáról. Települési Értéktár Bizottságként települési 
értékek nyilvántartásba vételéről döntött. 
2016. november 22-én a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme, a Főkefe Közhasznú Nonprofit 
Kft. kérelme kedvezményes bérleti díj támogatására, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú 
Kft. tagi kölcsön kérelme, valamint Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 2. számú 
módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott 
válaszok elfogadása tárgyú előterjesztést tárgyalta a bizottság. Állást foglaltak a TOP-1.1.1-15-



BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint 
alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” tárgyú 120/2016. (VI.23.) 
sz. határozat módosítása és az IPA pályázat keretében használatba adott eszközök megvásárlása 
kérdésében. Döntött a bizottság a Kossuth L. u. 101. sz. alatti és Vásárcsarnokban lévő 
helyiségek bérbeadása, a dávidföldi napelem park létesítésére szolgáló terület értékesítése, a 
Vásárcsarnok 7. sz. üzlethelyiség bérbeadása, valamint H. P. és L. I. kertvásárlási kérelme 
ügyében. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2016. szeptember 20-i ülésén a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról tárgyalt és a József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzatának módosításáról 
döntött a bizottság. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
A 2016. szeptember 20. napján határozatképtelenség miatt elmaradt bizottsági ülés 2016. 
szeptember 22. napjára, azonos napirendi pontokkal ismételten összehívásra került. Az ülés 
elején zárt ülésen a Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlásáról és a Komló-Víz Kft. Baranya-Víz 
Zrt.-be történő beolvadásáról foglaltak állást, majd nyilvános ülésen a 2015. évi vízi közmű 
bérleti díj felhasználása, a Székely B. utca és Ifjúság útja közötti út megvásárlása, a Komlói 
Bányász Horgász Egyesület kérelme, majd a Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati ingatlan 
csapadékvíz elvezetése tárgyú előterjesztéseket tárgyalták. Ezt követően a Dávidföldi 
lakótelkek közművesítése tárgyában hozott 131/2016. (VII.14.) sz. határozat módosítása, az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre benyújtott pályázattal kapcsolatos 
91/2016. (V.26.) sz. határozat módosítása és a támogatási kérelem benyújtása a Jedlik Ányos 
terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésére tárgyú előterjesztések kerültek 
a bizottság elé. Állást foglaltak a Krisztina utcai lakótelkek értékesítése, a Komlóért Egyesület 
alapszabályának módosítása és a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
kérdésében, majd tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről. 
2016. november 22-én a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme kedvezményes bérleti díj 
támogatására, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme, a Baranya-
Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme, az IPA pályázat keretében használatba adott eszközök 
megvásárlása, majd a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek 
elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes 
városrészben” tárgyú 120/2016. (VI.23.) sz. határozat módosítása szerepelt a bizottság 
napirendjén. Ezt követően a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítása, a 2016. 
évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat és az intézményi kötelezettségek értékéről szóló 
tájékoztató ügyében foglaltak állást. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
2016. szeptember 21-én tartott ülésén (zárt ülésen) a Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlásáról 
foglaltak állást, majd nyilvános ülés keretében tárgyalták a 2016. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslat, a kegyeli gondoskodásról szóló 12/2013. (IV.25.) önkormányzati 
rendelet módosítása, az egyes elavult szabályozást tartalmazó önkormányzati rendeletek 
módosítása, a hirdetményi értesítésről és kézbesítésről szóló 35/2005. (XII.10.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése és a Komlóért Egyesület alapszabályának módosítása tárgyú 
előterjesztéseket, majd döntöttek az irodavezetői hatáskörben lefolytatott beszerzésekkel 
kapcsolatban. 
2016. október 27-én Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői 
(gazdasági vezető) álláshelyére pályázat kiírása és a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti 



ellátás átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása ügyében foglaltak állást, majd szakember letelepítésről 
döntöttek. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
2016. szeptember 19. 

− a Komló, Kazinczy F. u. 1/D. as. 3. szám alatti lakásra szóló bérleti szerződés 12 hónap 
időtartamra történő meghosszabbításáról, 

− két fő részére fejenként 60.000.- forint települési szociális kölcsön megállapításáról 12 
havi részletfizetés engedélyezésével, 

− tizenhat fő részére települési szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról (egy fő 
kérelmét jövedelemtúllépés miatt elutasította). 

2016. október 27. 
− három fő részére fejenként 60.000.- forint települési szociális kölcsön megállapításáról 

24, illetve 12 havi részletfizetés engedélyezésével (két fő kérelmét elutasította), 
− két fő részére települési szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról. 

2016. november 23. 
− egy fő települési szociális kölcsön iránti kérelmének elutasításáról, 
− egy fő részére települési szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról. 
 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2016. szeptember 20-án: 

− a Komló, Flóra u. 4. sz. alatti 1976/103 hrsz-ú 1180 m2 nagyságú „beépítetlen terület” 
megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesítésre kijelölte és a kikiáltási 
árát 1.350.000,-Ft + ÁFA összegben határozta meg. Kimondta, hogy ingyenes 
tulajdonba adás esetén ugyanezen összeget kell a telek értékeként feltüntetni. (A 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § 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.) Utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a lakótelek liciten történő 
értékesítése, az elővásárlásra jogosult megkeresése, majd az adásvételi szerződés 
elkészíttetése és a vételár befizettetése iránt és felhatalmazta a polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására. 

− O. G. komlói lakos részére értékesítette az alábbi ingatlanokat: 
� a komlói 2699/2 hrsz-ú 3566 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú 

„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant 30 Ft/m2 + ÁFA vételárért, 
� a komlói 0119/1 hrsz-ú 1205 m2 nagyságú és a 0121/1 hrsz-ú 1842 m2 

nagyságú „legelő” művelési ágú ingatlanokat 25 Ft/m2 (ÁFA mentes) 
vételárért. 

Vevőnek a terület vételárán felül meg kell téríteni a forgalmi értékbecslés díját (50.000,- 
Ft + áfa, azaz 63.500,- Ft) is. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
adásvételi szerződés elkészíttetéséről, valamint a vételár és az értékbecslési díj 
befizettetéséről és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

− a polgármester által a városi felújítási keret terhére tett 1.000.000,-Ft összeghatár alatti 
kötelezettségvállalásokról tájékozódott és azokat az alábbiak szerint tudomásul vette: 

 



Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alagsori helyiségének 
mennyezetburkolása: 

278.892,- 

Mecsekfalui Kultúrház tető és eresz javítási munkái: 118.110,- 
Sikondai Pihenőparkban ideiglenes áramszekrény karbantartási 
munkái: 

23.495,- 

Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületének tetőjavítása, eresz 
tisztítása: 

152.400,- 

KBSK tornaterem épületén szigetelési munkák miatti napelem 
átszerelés: 

76.200,- 

Kisbattyáni Kultúrház süllyedés helyreállítási munkái: 825.119,- 
Nagy László Gimnázium számítástechnikai teremben csatlakozások 
kialakítása: 

286.963,- 

 
A tárgyi keret terhére tervezett szükséges munkák fedezetéül az alábbi összeget 
biztosította: a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit közhasznú Kft. működtetésében és az 
önkormányzat tulajdonában álló Komló, Liliom u. 9. alatti Idősek Otthona intézmény 
gazdasági épülete tetőszerkezete tetőfedésének felújítására bruttó 1.657.500,-Ft. A 
bizottság felkérte a polgármestert, hogy a forrás átadásához szükséges fejlesztési célú 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást a felújítási munkákat elvégeztető „Szent 
Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft-vel kösse meg és utasította a jegyzőt, hogy 
az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor gondoskodjon. 

− Települési Értéktár Bizottságként döntött a gömbkőszén (mugli), a Kodály Zoltán 
Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál, a Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál, 
valamint a Településtörténeti Konferencia települési értéktárba történő felvételéről. A 
komlói teleülési értékek megtekinthetőek a www.komloonk.hu internetes oldalon a 
Települési értéktár menüpont alatt (felső menüsor). 
 

2016. november 22-én: 
− a Kossuth L. u. 101. sz. alatti és Vásárcsarnokban lévő helyiségek bérbeadásával 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 

• Kossuth L. u. 101. fsz/7. szám alatti 3613/A/105 hrsz-ú 20,86 m2 nagyságú 
helyiség induló havi bérleti díját 845 Ft/m2 + ÁFA-ban, 

• Kossuth L. u. 101. fsz/6. szám alatti 3613/A/104 hrsz-ú 10 m2 nagyságú helyiség 
induló havi bérleti díját 845 Ft/m2 + ÁFA-ban, 

• Berek u. 14. sz. alatti 3561 hrsz-ú Vásárcsarnokban lévő 3. számú 27 m2 
nagyságú helyiség induló havi bérleti díját 756 Ft/m2 + ÁFA-ban, 

• Berek u. 14. sz. alatti 3561 hrsz-ú Vásárcsarnokban lévő 4. számú 28 m2 
nagyságú helyiség induló havi bérleti díját 756 Ft/m2 + ÁFA-ban, 

• Berek u. 14. sz. alatti 3561 hrsz-ú Vásárcsarnokban lévő 5. számú 28 m2 
nagyságú helyiség induló havi bérleti díját 756 Ft/m2 + ÁFA-ban, 

• Berek u. 14. sz. alatti 3561 hrsz-ú Vásárcsarnokban lévő 9. számú 19 m2 
nagyságú helyiség induló havi bérleti díját 756 Ft/m2 + ÁFA-ban, 

• Berek u. 14. sz. alatti 3561 hrsz-ú Vásárcsarnok udvarán lévő 16. számú 80 m2 
nagyságú helyiség induló havi bérleti díját 756 Ft/m2 + ÁFA-ban  

határozta meg. Utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlanok liciten történő 
bérbeadásának kiírásáról. 

− a komlói 3918/2 hrsz-ú 9784 m2 nagyságú, a komlói 3918/3 hrsz-ú 9514 m2 nagyságú, 
a komlói 3918/4 hrsz-ú 9231 m2 nagyságú és a komlói 3918/5 hrsz-ú 9964 m2 nagyságú 



„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok kikiáltási árát 130,- Ft/m2 (ÁFA mentes) 
összegben határozta meg. Jóváhagyta a mellékelt részletes pályázati kiírást. Utasította a 
jegyzőt, hogy intézkedjen az ingatlanok versenytárgyalásának kiírásáról és 
felhatalmazta polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

− hozzájárult ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Berek u. 14. szám alatti 
Vásárcsarnokban lévő 7. számú 28 m2 nagyságú helyiséget bérbe adja M. M. Sz. komlói 
lakos részére 756 Ft/m2 + 27 % ÁFA, azaz 21.170,- Ft + 5.715,- Ft ÁFA (bruttó 26.885,- 
Ft) havi bérleti díjért. Bérlő 30 napon belül köteles a Városgondnoksággal a bérbeadásra 
vonatkozó szerződést megkötni, ellenkező esetben elveszíti a befizetett 
versenytárgyalási előleget. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
kérelmező tájékoztatásáról, továbbá a bérleti szerződés elkészíttetéséről és 
felhatalmazta a Városgondnokság intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 

− az önkormányzati tulajdonú komlói 8042/30 hrsz-ú 2024 m2 nagyságú „szántó és szőlő” 
művelési ágú ingatlant értékesíti H. P. és L. I. komlói lakosok részére ½ - ½ tulajdoni 
arányban. A bizottság az ingatlan vételárát 60 Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta 
meg. Vevőknek 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 és 
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 

− az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta Komló Város 
Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
Könyvtárhasználati Szabályzatát. 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2016. szeptember 21. 

− az előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt, irodavezetői hatáskörben lefolytatott 
beszerzésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette és utasította a jegyzőt, hogy a 
mellékletben szereplő beszerzések lefolytatásáról tájékoztassa a képviselő-testületet a 
soron következő ülésen (jelen beszámoló V. /Egyebek/ III. pontja). 

2016. október 27. 
− döntött a 7300 Komló, Móricz Zsigmond u. 10. fsz. 2. szám, 1333/A/10. hrsz. alatti, 

54,21 m² alapterületű, egy és fél szobás, összkomfortos valamint a 7300 Komló, Bajcsy-
Zsilinszky u. 1. III. 9. szám, 476/A/9 hrsz. alatti, 39,72 m2 alapterületű, egy és fél 
szobás, összkomfortos önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen történő 
bérbeadásáról. 

 
 IV. 

A részönkormányzatok 2016. szeptember 6. óta végzett tevékenysége 
 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat  
 
2016. november 8-i ülésén a körtvélyesi karácsonyi ünnepség megrendezéséről egyeztettek. Az 
egyebek napirendi pont keretében a következő részönkormányzati ülés időpontját tűzték ki. 
2016. november 16-án a karácsonyi ünnepség díszvilágításáról döntöttek, majd november 30-
án az ünnepség részletes megbeszélésére került sor. 
2016. december 1-jén közmeghallgatásra került sor, melyen a településrészt érintő problémákat 
jelezték a megjelent lakók, melyekre a polgármester adott válaszokat. Ugyanazon a napon a 
részönkormányzat ülésén a településrész 2017. évi programtervezetét egyeztették. 



 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat  
 
2016. szeptember 27-én a kultúrház bérbeadásának kérdése, valamint az őszi időszakra 
tervezett programok szerepeltek napirenden. 
November 8-án került sor közmeghallgatással egybekötött részönkormányzati ülés tartására, 
melyen a lakosság észrevételeit követően a részönkormányzat mezőgazdasági terület 
értékesítéséről döntött. 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat  
 
2016. szeptember 12-én a vis-maior pályázat benyújtásáról, valamint a következő időszakban 
sorra kerülő programokról egyeztettek. 
2016. október 27-én közmeghallgatással egybekötött részönkormányzati ülésre került sor, 
melyen a településrész lakói ismertették problémáikat, melyekre a polgármester és a 
településrészi önkormányzat elnöke reagáltak. Az egyebek napirendi pont keretében a 
megszűnő Mecsekjánosiért Egyesület munkáját köszönte meg a részönkormányzat elnöke. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat  
 
2016. szeptember 20-án a vis-maior pályázat benyújtásáról, az őszi programokról, valamint 
fűtés-korszerűsítésről tanácskoztak. Az egyebek napirendi pont keretében többek között a 
részönkormányzatok összetételének jogi kereteiről esett szó. Október 6-án a fűtésrendszer 
korszerűsítése volt a részönkormányzati ülés tárgya. 
2016. október 24-én közmeghallgatással egybekötött részönkormányzati ülésre került sor. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat  
 
2016. szeptember 6-án tartott ülésén a kutyatartással kapcsolatos probléma megvitatása 
szerepelt napirenden. 
2016. november 7-én a részönkormányzat anyagi helyzetéről, az elmúlt, illetve az 
elkövetkezendő időszak megvalósult, illetve tervezett fejlesztéseiről, továbbá az év hátralévő 
részének tervezett programjairól esett szól. Az ülést követően megtartott közmeghallgatáson a 
településrészt érintő problémákat jelezték a megjelent lakók, melyekre a polgármester és a 
részönkormányzat elnöke adott válaszokat. 
2016. november 24-én a közeljövő terveiről, a kerékpárutas pályázatról, valamint a 
Vadásztanya étterem előtt kialakítandó körforgalomról és a Wellness-hotel előtti parkoló 
felújításról egyeztettek. 
2016. december 1-jén a részönkormányzat idei utolsó ülésén Betlehemes felállítására került sor 
a tószínpadon. 
 
Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat  
 
2016. augusztus 10-i ülésén a gesztenyési presszó bérbeadásával kapcsolatos 5/2016. (VII.20.) 
számú határozat kiegészítését követően a Gesztenye-nap programjáról és a zobákpusztai 
közlekedési helyzetről tárgyaltak. 
Szeptember 28-án a részönkormányzat 2016. évi költségvetésének felhasználásáról, a 
Gesztenye-nap értékeléséről, gesztenyési fejlesztésekről és a zobákpusztai közlekedési 
problémákról esett szó. Döntés született a közmeghallgatás megtartásáról. 



Az október 13-án megtartott közmeghallgatáson Dr. Váczi István és a polgármester válaszolt a 
lakosság részéről felvetett kérdésekre, problémákra, majd a részönkormányzat ülésén a 
gesztenyési presszó eladásáról született döntés. 

 
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. Irodavezet ői hatáskörbe tartozó beszerzések 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 2016. szeptember 21-i ülésén fogadta el az 
irodavezetői hatáskörbe tartozó beszerzésekről szóló tájékoztatást és felkérte a jegyzőt, hogy 
erről a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassa. Az 
összefoglaló táblázat jelen előterjesztés 3. sz. mellékleteként kerül csatolásra. 

IV. Tájékoztató a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál lefolytatott közszolgálati 
ellenőrzésről 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal a 
közszolgálati ellenőrzéseket szabályozó 1343/2016. (VII.6.) Kormányhatározat alapján 
ellenőrzést végzett 2016. augusztus 22. és szeptember 16. napja között.  

Ennek keretében vizsgálták: 

a)  az illetmény-megállapítás gyakorlatát, ideértve az alapilletmény-eltérítés és a személyi 
illetmény megállapítását; 

b) a rendkívüli munkaidő elrendelésének gyakorlatát; 

c) az egyéb juttatások megállapításának gyakorlatát, ideértve a jutalmazás és a céljuttatás 
megállapítását; 

d) a szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlatát. 

A Hivatal foglalkoztatásában álló összes személy anyagát, valamint 45 munkáltatói intézkedést 
vizsgáltak részletesen. 

Néhány kisebb súlyú megállapítást tettek, de alapvetően rendben találták a személyzeti 
munkával kapcsolatos ügymenetet. A felvetett problémákat orvosoltuk, ezért intézkedési terv 
készítése nem szükséges. 

Az ellenőri jelentés teljes terjedelmében megtekinthető a polgármesteri hivatal 106. irodájában 
ügyfélfogadási időben Papp Viktória személyügyi referensnél. 
 
 



V. Tájékoztató az igazgatási szünetről 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelete 
2. § b) 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: 
b) téli igazgatási szünet: első napja az év december 24-e hetének hétfője, utolsó napja a 
következő év első munkanapját megelőző munkanap.” 
 

Ennek értelmében 2016. telén az igazgatási szünet időtartama a következők szerint alakul: 
Az igazgatási szünet kezdő napja: 2016. december 19. (hétfő). 
Az igazgatási szünet utolsó napja: 2016. december 30. (péntek). 
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2017. január 2. (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. december 21-én és 2016. december 28-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 került sor. 
 
VI.  Tájékoztatás együttműködési megállapodás aláírásáról, valamint a büntetés-
végrehajtási intézet létesítése kapcsán ez idáig felmerült költségekről 
 
2016. november 15-én aláírásra került a Baranya-megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és 
Komló Város Önkormányzata között a toborzóiroda működtetéséről szóló együttműködési 
megállapodás, mely az előterjesztés 4. számú mellékleteként került csatolásra. 
 
A komlói büntetés-végrehajtási létesítmény terület előkészítésével, valamint infrastruktúra 
ellátásával kapcsolatban eddig felmerült költségek: 

- Határ úti tervezett közút, közvilágítás és csapadékvíz elvezetés kialakításának 
koncepciója, valamint tervezői költségbecslések összeállítása: 350.000,- Ft. 

- Telekalakítással kapcsolatos költségek: 100.000,- Ft. 
- Az állam részére felajánlani kívánt ingatlannal kapcsolatos értékbecslés elkészítése: 

31.750,- Ft. 
- Geodéziai felmérés: 200.000,- Ft 
- Előzetes területismertető talajmechanikai szakvélemény elkészítése: 38.100,- Ft 

 
A TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Iparterületek elérhetőségének 
megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” 
című pályázatban is szereplő alábbi költségek – a pályázat nyertessége esetén ezek a költségek 
elszámolhatóak: 

- közbeszerzési feladatok ellátása: 200.000,- Ft 



- a pályázat kötelező mellékleteként elkészített megalapozó tanulmány elkészítése: 
355.600,- Ft 

- Közút, valamint az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna kialakítására vonatkozó 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a hatósági engedélyezési 
eljárásokkal kapcsolatos költségek (178/2016. (XI.24.) sz. határozat): 12.726.600,- Ft 

-  
Költségek mindösszesen: bruttó 14.002.050,- Ft 
 
VII.  Tájékoztatás a „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekttel kapcsolatosan 
 
Komló Város Önkormányzatának képviseletében a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 
azonosítószámú „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító 
telep korszerűsítése” című projekt kapcsán az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft., 
mint konzorciumvezető megkeresésére alábbi nyilatkozatokat tettem: 

• 2016. szeptember 14-én az önkormányzat – a konzorciumi megállapodásban 
foglaltakkal összhangban – arról nyilatkozott, hogy felhatalmazza az NFP NKft., mint 
konzorciumvezetőt, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásokat lefolytassa, valamint a keretmegállapodásos eljárások első szakaszát lezáró 
kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodásokat az önkormányzat nevében és javára 
aláírja. 

• 2016. október 27-én az önkormányzat arról nyilatkozott a korábban készített 
engedélyezési és kiviteli tervekkel kapcsolatban, hogy azok felhasználására 
vonatkozóan teljes jogkörrel rendelkezik, így átadhatók harmadik félnek további 
felhasználásra, illetve áttervezésre. Jelen projekt tartalmazza az engedélyezési és kiviteli 
tervek újbóli elkészítését, illetve a lejárt hatósági engedélyek miatt az engedélyezési 
eljárások ismételt lefolytatását. 

• 2016. november 18-án mind az önkormányzat, mind a szolgáltató Baranya-víz Zrt. arról 
nyilatkozott, hogy az építés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
műszaki/szakmai tartalmát megismerte, azokat elfogadja, illetve a közbeszerzési eljárás 
megindításához hozzájárul. Az NFP NKft. a nyilatkozattétel előtt megküldte az általa 
összeállított közbeszerzési dokumentációt, amelynek műszaki/szakmai tartalmát több 
körben egyeztettük a konzorciumvezetővel. 

• 2016. november 25-én az önkormányzat ÁFA alanyiságával, valamint a projekt 
megvalósításához kapcsolódó ÁFA levonás lehetőségével kapcsolatban nyilatkozott. A 
nyilatkozat szerint bár az önkormányzat alanya az ÁFA-nak, azonban adólevonási 
jogával jelen projekt tekintetében nem tud élni, ezért az önkormányzat kéri az 
549/2013.(XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bek. f) pontja szerint a vissza nem 
igényelhető ÁFA összegének többlet támogatásként történő biztosítását. 

A konzorciumvezető további információt nem közölt a beruházás/közbeszerzés jelenlegi 
helyzetéről, vagy a megvalósítás időbeni ütemezéséről. 
 
VIII. Tájékoztató a 2016.évi lakáscélú támogatásokról 
 
A 2016. évben a képviselő-testület által odaítélt lakáscélú támogatások összesítését az 5. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
 
 
 



 
 
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, 
− az irodavezetői hatáskörbe tartozó beszerzésekről szóló tájékoztatót, 
− a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál lefolytatott közszolgálati ellenőrzésről 

szóló tájékoztatót, 
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót, 
− az együttműködési megállapodás aláírásáról, valamint a büntetés-végrehajtási intézet 

létesítése kapcsán ez idáig felmerült költségekről szóló tájékoztatót, 
− a „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése” című projekttel kapcsolatos tájékoztatást és  
− a 2016.évi lakáscélú támogatásokról szóló tájékoztatót. 

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

Határid ő: 2016. december 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

Komló, 2016. december 6. 
 
 

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 53 013 600 367 428 66 980 66 980 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 9 626 300 134 138 0 0 0 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 3 821 200 25 400 25 400 25 400 0 0 0 0

4 GESZ 57 805 600 1 634 537 43 053 43 053 0 0 0 0

5 Városgondnokság 32 868 600 35 354 454 19 745 024 15 403 777 4 145 253 195 994 0 0

6 Közös Önkormányzati Hiv. 46 540 600 5 225 665 1 386 767 834 132 552 635 0 0 0

7 Önkormányzat 158 529 659 47 489 155 2 347 992 1 555 291 0 792 701 0 0

362 205 559 90 230 777 23 615 216 17 928 633 4 697 888 988 695 0 0

Komló,..ó, 2016. 10. 12. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

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

(2016. 09 30.)



 

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 53 013 600 379 753 13 335 13 335 0 0 0

2
Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem 9 626 300 748 857 263 900 263 900 0 0 0 0

3
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 3 821 200 719 902 69 342 11 430 57 912 0 0 0

4 GESZ 57 805 600 3 794 282 0 0 0 0 0 0

5 Városgondnokság 32 868 600 26 060 796 10 637 022 10 637 022 4 145 253 0 0 0

6 Közös Önkormányzati Hiv. 46 540 600 2 781 771 1 100 634 1 100 634 0 0 0 0

7 Önkormányzat * 158 529 659 19 649 843 2 712 846 2 698 429 0 0 14 417 0

362 205 559 54 135 204 14 797 079 14 724 750 4 203 165 0 14 417 0
* Az Önkormányzat 90 napon túli tartozása E. on szolgáltatóval egyeztetés alatt.(térfigyelő kamera áramdíja)

Komló,..ó, 2016. 11. 16. Aladics Zoltán
irodavezető

Intézmény megnevezése

Összesen:

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

(2016. 10 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. 
szeptember havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2176 fő, aránya 
9,4%.  

  2016. július  2016. augusztus  2016. szeptember  

 
Komló város 

748 8,0% 739 7,9% 729 7,8% 

Teljes illetékességi területünk 2172 9,3% 2141 9,2% 2176 9,4% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában 

 

 

900 918
996

1044

1353

10401015
943 979 994 976

907
971

801

1063

929

762 766 748 739 729

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

201
4.

 no
ve

m
ber

201
4.

 de
ce

m
ber

201
5.

 ja
nuár

201
5.

 fe
bru

ár

201
5.

 m
ár

ciu
s

201
5.

 áp
ril

is

201
5.

 m
áju

s

201
5.

 jú
liu

s

201
5.

 sz
ep

te
m

ber

201
5.

 ok
tó

be
r

201
5.

 no
ve

m
ber

201
5.

de
ce

m
ber

201
6.

 ja
nuár

201
6.

 fe
bru

ár

201
6.

 m
ár

ciu
s

201
6.

 áp
ril

is

201
6.

 m
áju

s

201
6.

 jú
niu

s

201
6.

 jú
liu

s

201
6.

 au
gu

sz
tu

s

201
6.

 sz
ep

te
m

ber



 

• Nyilvántartott álláskereső: 729 fő (-10 fő az előző adathoz képest), aránya 7,8%. 

• Álláskeresési ellátásban részesül: 110 fő (+2 fő az előző adathoz képest). 

• FHT: 154 fő (-10 fő az előző adathoz képest). 

 
Az álláskeresők számának csökkenése Városunkban nem kizárólag a közfoglalkoztatási programokba 
történő közvetítések, hanem az elsődleges munkaerőpiac élénkülésének hatása is. A Foglalkoztatási 
Osztály nyilvántartott álláskeresőinek létszámát a Hegyháti járásban jelentkező nagy létszámú, 31 fős 
növekedés befolyásolta negatív irányba. Ez a növekedés jelentős részben a Sásdon megszűnő 
téglagyár miatt következett be.  
 
Közfoglalkoztatás (Komló város)  

Városunk 2016.09.22-23-án részt vett a Budapesten rendezett Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon. 
A rendezvényen azok az Önkormányzatok kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, ahol kimagaslóan 
szervezett és jól működő értékteremtő programokat valósítanak meg.  A Foglalkoztatási Osztály 
folyamatosan közvetíti a nyilvántartott álláskeresőket a közfoglalkoztatási programokba, mivel napi 
szinten nagyon magas a fluktuáció a Városgondnokság által kezelt projektekben. 

Munkaer őpiac 

Változatlanul lehetőség van a GINOP programok által biztosított támogatási lehetőségekre. A bér- és 
bérköltség támogatást azon munkáltatók számára tudjuk kiajánlani, akik a nyilvántartott álláskeresők 
meghatározott célcsoportjait kívánják alkalmazni.  Az Önkormányzat szervezésében 2016.10.12-én 
vállalkozói Fórum keretében tájékoztattuk a megjelent vállalkozásokat a lehetőségeikről. 

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

Több képzés indulása várható az ősz és a tél folyamán, melyre várjuk a jelentkezőket. A tanfolyamokra 
azon személyek jelentkezésére számítunk, akiknek nincs szakmájuk, jelenleg nem regisztrált 
álláskeresők, nem dolgoznak, de szívesen képeznék magukat. A képzések listája a Foglalkoztatási 
Osztályon kifüggesztésre került. 

Komló, 2016. október 24. 

 

 

    Tisztelettel: 

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 
A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a 
legfrissebb (2016. október havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők 
száma 2068 fő, aránya 8,9%.  

  2016. augusztus 2016. szeptember 2016. október 

 
Komló város 

739 7,9% 729 7,8% 726 7,8% 

Teljes illetékességi területünk 2141 9,2% 2176 9,4% 2068 8,9% 

  
Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 

 
 
 

• Nyilvántartott álláskereső: 726 fő (-3 fő az előző adathoz képest), aránya 7,8%. 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 141 fő (+31 fő az előző adathoz képest). 

• FHT: 146 fő (-8 fő az előző adathoz képest). 
 
Városunkban a regisztrált álláskeresők száma hónapok óta csekély változás mellett, stabil. 
 
 
Közfoglalkoztatás (Komló város)  
Városunk 2016. november 17-én a Belügyminisztériumban a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége által rendezett Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázatán 3. 
helyezést ért el, melyhez 2 millió Ft-os jutalom párosult. A jutalomhoz kapcsolódó támogatási 
kérelmet Foglalkoztatási Osztályra kell beadnia. 
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2016.11.30-án 23 fővel sikeresen lezárult a PILOT kísérleti programunk, melyről a 
Foglalkoztatási Főosztály vezetője beszámolt a Belügyminisztériumban. Megköszönték a 
közös munkát és az egyik legjobb megvalósítóként említették Komlót! 
Osztályunk december hónapban megkezdte a közfoglalkoztatással párosuló képzések 
szervezését, melyben városunk is több tanfolyammal érintett (pl. sütőipari munkás, élelmiszer 
eladó, targoncavezető, térkőgyártó, szakács, óvodai dajka). E képzésekben alacsony iskolai 
végzettségű álláskeresők vehetnek részt.  
Munkaerőpiac 
Változatlanul lehetőség van a GINOP programok által biztosított támogatási lehetőségekre. A 
bér- és bérköltség támogatást azon munkáltatók számára tudjuk kiajánlani, akik a nyilvántartott 
álláskeresők meghatározott célcsoportjait kívánják alkalmazni.   

A PBKIK által 2016.12.02-án szervezett Vállalkozói Fórumon az osztály vezetője részletesen 
ismertette a támogatási lehetőségeket.  

Jelenleg érvényben lévő munkaerőigényeink: uszodagépész, pénztáros, recepciós, 
weblapszerkesztő, fémipari szakmák mindegyike, villanyszerelő, faipari segédmunkás. 

 

Komló, 2016. december 07. 
 

    Tisztelettel: 

 Götzerné Páva Mária 
 osztályvezető 

 
 
 
 



3. sz. melléklet 
Irodavezetői hatáskörben lefolytatott beszerzések 

Sorsz. Szerződés tárgya Szerződő fél megnevezése 
Szerződés összege 

(bruttó) Ft 
Szerződéskötés 

dátuma 

Pályázathoz kapcsolódó 
szerződés esetén pályázati 

azonosító 

1. 
Komlói vásárcsarnok és környezetének felmérése és 
pályázati költségvetésének elkészítése. 

Építész Kör Kft. 381.000.- Ft 2016.02.18. 
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-
00001 „Helyi gazdaság-

fejlesztés” 

2. Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti Terv) készítése 
MSB Fejlesztési Tanácsadó 

Zrt. 
1.905.000.- Ft 2016.02.24. 

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-
00001„Helyi gazdaság-

fejlesztés”  

3. 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész 

és Komló belváros között” című pályázathoz előkészítő 
szakmai dokumentáció elkészítése 

Terra Stúdió Kft. 635.000,- Ft 2016.03.11. 

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-
00007 „Fenntartható 

települési 
közlekedésfejlesztés” 

4. 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alagsori helyiség 
mennyezetburkolása 

Götzer Ádám e.v. 278.892,- Ft 2016.03.24. --- 

5. 

TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
című pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz 
kapcsolódó Megalapozó Dokumentumelkészítése 

SZTI-BAU Kft 2.786.000,- Ft 2016.04.22. 
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-

00011  

6. 
Komló Petőfi tér és környezete út-, parkoló, 
vízelevezetés, engedélyezési szintű terveinek 
elkészítése 

GEO-Profil Kft. 350.000.- Ft 2016.05.04. 
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-

00003 „Zöld város 
kialakítása” 

7. 
Út, tereprendezés, vízelvezetés, vízrendezés 
engedélyezési szintű terveinek elkészítése  

Geo-Profil Kft. 350.000,- Ft 2016.05.17. 
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-

00001 „Barnamezős 
területek rehabilitációja” 

8. 
A komlói Petőfi tér és környezetének felmérése és 
pályázati költségvetésének előkészítése. 

A+ Építész Stúdió Kft. 381.000.- Ft 2016.05.20. 
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-

00003 „Zöld város 
kialakítása” 



Sorsz. Szerződés tárgya Szerződő fél megnevezése 
Szerződés összege 

(bruttó) Ft 
Szerződéskötés 

dátuma 

Pályázathoz kapcsolódó 
szerződés esetén pályázati 

azonosító 

9. 

TOP-3.2.2-15-BA1 kódszámú, az „Önkormányzatok 

által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 

megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 

energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési 
programok keretében” című pályázatban szereplő 
épületeket energetikai szempontból való felmérése 

SZTI-BAU KFT 2.159.000,- Ft 2016.05.31. 
TOP-3.2.2-15-BA1-2016-

00001 

10. 
A komlói 3837 helyrajzi számon lévő terület 
rehabilitációjának alaptervezése. 

Építész Kör Kft. 381.000.- Ft 2016.06.01. 
ILPAN 4. pályázat – 
Kulturális turizmus 

(Slatina) 

11. 

TOP-3.2.2-15-BA1 kódszámú, az „Önkormányzatok 

által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 

megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 

energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési 

programok keretében” című pályázathoz kapcsolódó 
Projekt Terv elkészítése 

Tenderauditor Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
6.585.000,- Ft 2016. 06.08. 

TOP-3.2.2-15-BA1-2016-
00001 

12. 
Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági, 
villámvédelmi felülvizsgálat az önkormányzat 
intézményeiben 

Steinerbrunner Győző 485.000.- Ft 2016.06.08. --- 

13. 

„Iparterületek elérhetőségének megteremtése, 

valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-
Körtvélyes városrészben” pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása. 

Mihalovics Gábor 
akkreditált közbeszerzési 

tanácsadó 
2.000.000,- Ft 2016.06.13. 

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-
00001 „Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése” 

14. 

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános 
felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú 
villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési 
eljárás lefolytatása a 2017-2018. évre 

Sourcing Hungary 
Szolgáltató Kft. 

1.219.200,- Ft 2016.07.04. --- 

15. 
Szakmai megalapozó tanulmány (Igényfelmérés és 
kihasználtsági terv) készítése 

MSB Fejlesztési Tanácsadó 
Zrt. 

1.905.000.- Ft 2016.07.04. 
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-

00003 „Zöld város 
kialakítása” 



Sorsz. Szerződés tárgya Szerződő fél megnevezése 
Szerződés összege 

(bruttó) Ft 
Szerződéskötés 

dátuma 

Pályázathoz kapcsolódó 
szerződés esetén pályázati 

azonosító 

16. 

Iparterületek elérhetőségének megteremtése, 
valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-
Körtvélyes városrészben pályázathoz kapcsolódó 
szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti Terv) készítése 

ASTUR Kft. 889.000,- Ft 2016.07.06. 
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-

00001 „Ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” 

17. 

Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület 

alapinfrastruktúra fejlesztése pályázathoz kapcsolódó 

szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti Terv) készítése 

ASTUR Kft. 1.841.500,- Ft 2016.07.06. 

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-

00002 „Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése” 

18. 

„Helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése a 
Kaszánya-patak Komló belterületi szakaszán” című 
pályázatához kapcsolódóan Projekt-előkészítő 
Tanulmány (PET) elkészítése 

RIVERPLAN Kft. 996.950,- Ft 2016.07.08. 

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-
00001 „Települési 
környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” 

19. Igényfelmérési és kihasználtsági Terv készítése Gondox Bt. 996.500,- Ft 2016.07.14. 
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-

00001 „Barnamezős 
területek rehabilitációja” 

20. 
KVÖ József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény villámvédelmének javítása  

Hüse Tamás 567.576.- Ft 2016.07.21. --- 

21. 

TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” című pályázati 
konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó, a 
Megbízó tulajdonát képező Szent Borbála Idősek 
Otthona (Komló, Pécsi út 42) épületének energetikai 
szempontból való felmérése 

SUNFARM Kft. 1.524.000,- Ft 2016.08.01. TOP-3.2.1-15 

22. 

TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” című pályázati 
konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó 
Projekt Terv elkészítése 

SUNFARM Kft. 10.033.000,- Ft 2016.08.01. TOP-3.2.1-15 

23. 
Kisbattyán Kultúrházra vonatkozó kivitelezési munkák 
teljes körű elvégzését 

BENKALA KFT 825.119,- Ft 2016.08.01. --- 



Sorsz. Szerződés tárgya Szerződő fél megnevezése 
Szerződés összege 

(bruttó) Ft 
Szerződéskötés 

dátuma 

Pályázathoz kapcsolódó 
szerződés esetén pályázati 

azonosító 

24. 
Barnamezős terület rehabilitációjához kapcsolódó 
építész tervezés, tájrendezés 

Építész Kör Kft. 825.500,- Ft 2016.08.10. 
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-

00001 „Barnamezős 
területek rehabilitációja” 

25. 
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola Kökönyösi Gimnáziumban 
számítástechnikai terem kialakítása. 

Hüse Tamás 286.963,- Ft 2016.08.16. --- 
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Sorszám Gyermekek száma Határozat száma Támogatás összege Határidő

1 1 fő 38/2015. (III.30.) 500 000 Ft 2016.03.26

2 1 fő 2/2016. (I.26.) 500 000 Ft 2016.03.31

3 2 fő 40/2016. (III.30.) 900 000 Ft 2016.06.15

4 1 fő 40/2016. (III.30.) 700 000 Ft 2016.05.15

5 1 fő 40/2016. (III.30.) 700 000 Ft 2016.06.30

6 2 fő 40/2016. (III.30.) 900 000 Ft 2016.05.31

7 1 fő 40/2016. (III.30.) 700 000 Ft 2016.04.30

8 1 fő 60/2016. (IV.14.) 700 000 Ft 2016.06.30

9 3 fő 73/2016. (V.5.) 1 100 000 Ft 2016.05.30

10 2 fő 73/2016. (V.5.) 900 000 Ft 2016.06.30

11 2 fő 93/2016. (V.26.) 900 000 Ft 2016.06.30

12 1 fő 123/2016. (VI.23.) 700 000 Ft 2016.08.09

13 2 fő 123/2016. (VI.23.) 900 000 Ft 2016.08.15

14 1 fő 123/2016. (VI.23.) 700 000 Ft 2016.09.01

15 1 fő 123/2016. (VI.23.) 700 000 Ft 2016.08.31

16 2 fő  123/2016. (VI.23.) 900 000 Ft 2016.08.31

17 2 fő 135/2016. (VII.14.) 900 000 Ft 2016.08.31

18 2 fő 135/2016. (VII.14.) 900 000 Ft 2016.09.25

19 1 fő 135/2016. (VII.14.) 700 000 Ft 2016.09.30

20 1 fő 146/2016. (IX.22.) 700 000 Ft 2016.11.15

21 2 fő 146/2016. (IX.22.) 900 000 Ft 2016.11.30

22 2 fő 146/2016. (IX.22.) 900 000 Ft 2016.12.05

23 1 fő 171/2016. (X.27.) 700 000 Ft 2016.11.30

24 2 fő 171/2016. (X.27.) 0 Ft 2017.03.31 900 000 Ft - 2017!!!

25 2 fő 180/2016. (XI.24.) 900 000 Ft 2017.01.10

26 2 fő 180/2016. (XI.24.) 900 000 Ft 2016.12.20

27 1 fő 180/2016. (XI.24.) 700 000 Ft 2016.12.30

Összesen: 20 600 000 Ft

CSOK-hoz kapcsolódó lakáscélú támogatás



 

Sorszám Gyermekek száma Határozat száma
Igényelt telek 

alapterülete, értéke
Határidő

1 5 fő 72/2016. (V.5.)
900 m2/1.100.000 Ft 

+ ÁFA
2016.06.10

2 2 fő + 1 fő vállalt 124/2016. (VI.23.)
1179 m2/1.350.000 

Ft + ÁFA
2016.07.22

3 2 fő + 1 fő vállalt 147/2016. (IX.22.)
1180 m2/1.350.000 

Ft + ÁFA
2016.11.30

4 3 fő 181/2016. (XI.24.)
900 m2/1.100.000 Ft 

+ ÁFA
2017.01.31

Sorszám Gyermekek száma Határozat száma Támogatás összege Határidő

1 1 fő 146/2016. (IX.22.) 700 000 Ft 2016.10.30

Összesen: 700 000 Ft

Összes támogatás (I+II): 23 000 000 Ft

Fennmaradó összeg: 1 700 000 Ft

Összes támogatás I.: 15.000.000 Ft

Összes támogatás II.: 8.000.000 Ft

Lakásépítésre igényelt CSOK-hoz telek biztosítása

Első lakás vásárlásához kapcsolódó támogatás














