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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 8/2016. (II.18.) sz. határozat alapján a külterületbe vonás megtörtént és a 2805 hrsz-ú 
ingatlan megszűnt. 
 
A 22/2016. (II. 18.) sz. határozat alapján megtörtént a „Turisztikai szervezetek (TDM) 
fejlesztése” elnevezésű, GINOP-1.3.4-15 számú pályázat benyújtása. A pályázat elutasításra 
került. 
 
A 80/2016. (V.25.) sz. határozat alapján a DPG Kft.-vel munkahelyteremtés-támogatási 
szerződést kötöttünk. 
 
A 88/2016. (V. 26.) sz. határozat alapján megtörtént a Magyarország-Horvátország IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében ILPAN 2. pályázat benyújtása (Ipari 
örökség megőrzése Belisce – Hosszúhetény településekkel). A pályázat elutasításra került. 
 
A 104/2016. (VI.23.) sz. határozat alapján a gázmotor-beruházáshoz kapcsolódó hitelszerződés 
módosításához szükséges kormányzati hozzájárulást megkértük, és meg is kaptuk. A Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. tájékoztatása alapján a hitelszerződés módosítása megtörtént. 
 
A 181/2016. (XI.24.) sz. határozat alapján a megtörtént a tulajdonjog átruházására, valamint 
elidegenítési tilalom és jelzálogjog bejegyzésére szolgáló szerződés előkészíttetése, továbbá 
megindult a Földhivatali ügyintézés is. Az ügyfélnek szükséges bemutatnia CSOK-hoz 
kapcsolódó dokumentumait. 
 
A 197/2016. (XII.15.) sz. határozat alapján a Kossuth aknai ingatlanok beépítési 
kötelezettségével kapcsolatosan a visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom 
meghosszabbítására vonatkozó megállapodás 2017. február 9-én aláírásra került. 
 
A 201/2016. (XII.15.) sz. határozat alapján a jegyző a 2017. évi költségvetés tervezésekor a 
nagyrendezvények előirányzatában szerepelteti a VII. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő 
Fesztivál nagyrendezvény költségkeretét, és a megállapodás megkötése megtörtént a Komlói 
Honismereti és Városszépítő Egyesülettel, mint rendezővel. 
 
A 5/2017. (II.2.) határozat értelmében a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 
kötött közművelődési megállapodás aláírására 2017. február 13. napján sor került. A határozati 
javaslatban foglaltaknak megfelelően a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesülettel, a Fekete Láng 
Érdekvédelmi Egyesülettel, valamint a Dankó Pista Cigány Érdekvédelmi és Kulturális 
Egyesülettel kötött közművelődési megállapodások felülvizsgálata megtörtént, mely 
eredményeként - az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság észrevételeinek 
figyelembevételével - elkészültek a közművelődési megállapodások 1. sz. módosításai, és 



aláírásukra is sor került. A módosított megállapodások jelen előterjesztés 4-6. sz. mellékleteit 
képezik. 
 
A 6/2017. (II.2.) sz. határozat alapján megtörtént a Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-vel (Rádió 1) a közszolgálati együttműködési keretszerződés aláírása. 
 
A 7/2017. (II.2.) sz. határozat alapján a  rendezvény-naptár városi honlapon való megjelentetése 
megtörtént. 
 
A 8/2017. (II.2.) sz. határozat alapján a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet cégbírósági 
bejegyzése a módosított alapszabály alapján 2017. február 10-én megtörtént. 
 
A 10/2017. (II.2.) sz. határozatban foglaltakról értesítettük a Szigetvári Takarékszövetkezet. A 
hirdetés közzététele megtörtént a Szigetvári Takarékszövetkezet, és Komló Város 
Önkormányzat honlapján is. 
 
A 13/2017. (II.2.) sz. határozat alapján megtörtént a 147/2016. számú „Lakáscélú támogatási 
kérelmek elbírálása XI.” tárgyú képviselő-testületi határozat visszavonása. 
 
 
A 14/2017. (II.2.) sz. határozat értelmében Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
gazdasági vezetőjének, Rabitovszky Bernadett kinevezése 2017. március 1. napjával 5 évre 
szóló határozott időtartamra megtörtént. 
 

II. 
A bizottságok 2017. január 1. óta végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2017. február 1-jei ülésén véleményezte A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
alapszabályának módosítását és a Lakáscélú támogatással kapcsolatos 147/2016. (IX. 22.) 
számú határozat visszavonását. 
 
2017. február 22-i ülésén véleményezte a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós 
tárgyalását és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2017. január 31-i ülésén véleményezte a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
alapszabályának módosítását, a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Komló és 
környéke hulladékgazdálkodási kistérségében történt térségi megbízott választás 
eredményének, valamint a Konzorciumi Tagi Tanács 2016. december 14-én meghozott 
döntéseinek jóváhagyását, valamint a Komló Város településrendezési eszközeinek 2017. évi 
1. módosítása – településfejlesztési döntés meghozatalát. Ezt követően tárgyalta a 
szennyvízberuházás megvalósítását és a közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet 
elfogadását, az Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosítását. Zárt ülésen a Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető álláshelyére kiírt pályázat eredményének 
megállapítása, és a KVG Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen 
indított perről szóló tájékoztató tárgyában foglalt állást. 
 
 



Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2017. január 31-i ülésén véleményezte a közművelődési megállapodások megkötését, a Rádió 
1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítását, valamint 
Komló Város 2017. évi rendezvény-naptárát. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2017. január 31-i ülésén véleményezte a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
alapszabályának módosítását, valamint a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium 
Komló és környék hulladékgazdálkodási kistérségében történt térségi megbízott választás 
eredményének, valamint a Konzorciumi Tagi Tanács 2016. december 14-én meghozott 
döntéseinek jóváhagyását. Ezt követően tárgyalta szennyvízberuházás megvalósítását és a 
közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet elfogadását, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati 
együttműködési keretszerződés meghosszabbítását, és az ASP rendszer csatlakozási 
konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtását. Külön napirend keretében a 
bizottság tudomásul vette az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót. Zárt 
ülésen állást foglalt a KVG Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen 
indított perről szóló tájékoztatóról. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
2017. február 1-jei ülésén véleményezte a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
alapszabályának módosítását, a szennyvízberuházás megvalósítását és a közművelési 
hozzájárulásról szóló rendelet elfogadását, és az ASP rendszer csatlakozási konstrukció – 
KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16 pályázat benyújtását. Ezt követően tárgyalta az alpolgármesteri 
tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatalát, valamint a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását, és a Komló város településrendezési 
terveinek 2017. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntést. Zárt ülésen napirendként 
szerepelt Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető álláshelyére kiírt 
pályázat eredményének megállapítása. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben: 
2017. február 1-jén 

− Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény alapján áttekintette és felülvizsgálta Komló Város Önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját, és a felülvizsgált programot elfogadta. 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2017. február 1-jén 

− Javaslatot tett a főállású alpolgármester illetményére, és a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíjára. Javasolta, hogy a kettőnél több településrészi 
önkormányzat elnöki tisztségét ellátó személy a bizottsági elnökökével azonos 
tiszteletdíjban részesüljön. 

− Megállapította, hogy a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek eleget tettek. 

− A „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához kapcsolódó engedélyezési és 
kiviteli tervek elkészítése” tárgyú beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította. A 
„Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához kapcsolódó engedélyezési és 
tendertervek elkészítése” tárgyú beszerzési eljárást megindítását jóváhagyta, és 



elfogadta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 

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

− A „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához kapcsolódó közbeszerzési 
feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárást jóváhagyta, és döntött arról, hogy az alábbi 
tanácsadókat kéri fel az önkormányzat ajánlattételre: 

a. Dr. Tud Ákos (7621 Pécs, Teréz utca 11-13.) 
b. ifj. Vilyevácz József (7627 Pécs, iós dűlő 5/2. C. ép. II. em. 8.) 
c. Mihálovics Gábor (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.). 

− „A 2016. július 16-i esőzések következtében károsodott önkormányzati ingatlanok 
helyreállítása” tárgyú beszerzési eljárást jóváhagyta, és döntött arról, hogy az alábbi 
kivitelező cégeket kéri fel az önkormányzat ajánlattételre: 

a. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
b. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) 
c. LAKIBER Kft. (7300 Komló, Zichy M. u. 8.) 
d. PÉTER ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 

− „A 2016. július 28-i esőzések következtében károsodott önkormányzati ingatlan 
(Magyar Bálint utca 591 hrsz) helyreállítása” tárgyú beszerzési eljárást jóváhagyta, és 
döntött arról, hogy az alábbi kivitelező cégeket kéri fel az önkormányzat ajánlattételre: 

a. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
b. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) 
c. LAKIBER Kft. (7300 Komló, Zichy M. u. 8.) 
d. PÉTER ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.). 

 
 IV. 

A részönkormányzatok 2017. január 11. óta végzett tevékenysége 
 

 
Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat 
2017. január 25-én tartott ülésén egy pályázat ismertetésére került sor, és a pályázattal 
kapcsolatban gyűjtöttek ötleteket. 
2017. január 25. napján közmeghallgatást tartott. 
2017. február 8. napján ismét közmeghallgatást tartott. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat  
2017. január 31-én tartott ülésén véleményezte a szabályozási terv módosítását. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat  
2017. január 27-én tartott ülésén megtárgyalta Horváth Lászlóné területvásárlási kérelmét. 
 

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. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 
 
Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi a folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatató. 
 

 
IV. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 7. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2017. február 9-i ülésének jegyzőkönyve (a mellékletek 
terjedelmi okokból nem kerültek csatolásra, azok hivatali időben megtekinthetők a Titkársági 
irodán /105. iroda/).  
 
 
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 folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatót,  
− a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról szóló tájékoztatót, 
− Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatót, és 
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

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

Határid ő: 2017. március 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

Komló, 2017. március 2. 
 
 

Polics József 
Polgármester 



1. sz. melléklet 
K I M U T A T Á S 

az intézményi kötelezettségek értékér ől 
(2017. 01. 31.) 

Intézmény megnevezése 
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 10 102 458 1 907 855 1 907 855   0 0 0 

2 

Közösségek Háza, 
Színház- és 
Hangversenyterem 9 626 300 1 960 470 0 0 0 0 0 0 

3 
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 3 821 200 65 602 0 0 0 0 0 0 

4 GESZ 57 805 600 4 345 170 232 027 70 027 162 000 0 0 0 

5 Városgondnokság  32 868 600 10 996 884 4 176 453 2 165 714 705 335 643 592 0 0 

6 Közös Önkormányzati Hiv. 46 540 600 4 769 573 2 122 395 2 122 395 0 0 0 0 

7 Önkormányzat  158 529 659 11 938 867 3 884 932 3 884 932 0 0 0 0 

Összesen: 362 205 559 44 179 024 12 323 662 10 150 923 867 335 643 592 0 0 

           
 
          
          

Komló,.. , 2017. 02. 15.      
Aladics 
Zoltán   

       irodavezető   



2. sz. melléklet 

 



 
  



3. sz. melléklet 
Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról: 

 
EU pályázatok: 
 
 

1. Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés (TOP-1.3.1-15) 
A pályázat 2017. április elejéig ismételten benyújtásra kerül, a szükséges támogatási 
forrás biztosított. A pályázatban szereplő műszaki tartalom tervének elkészítéséhez a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé a Komló közigazgatási területén felújítandó 
négyszámjegyű utakkal kapcsolatban javaslatainkat írásban megküldtük. A tervezésre 
vonatkozó beszerzést a közutak kezelője a közeljövőben elindítja. A tervek várhatóan 
őszre készülnek el. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást 
követően a kivitelezés 2018. március hónapban kezdődhet el. 
 

2. Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között 
(TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007) 
A pályázat 2016. március 31-én rögzítésre került, 7-es sorszámmal. A pályázat 
hiánypótlása megtörtént, a MÁK arról értesítette az önkormányzatot, hogy a pályázat a 
felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak megfelel, ezért a támogatási 
kérelmet döntésre terjesztik fel. A döntésről tájékoztatást még nem kaptunk.  A 
pályázati felhívást az IH többször módosította. Az ebben foglaltaknak való megfelelést 
és esetleges módosításokat pozitív támogatói döntést követően, a támogatási szerződés 
megkötése előtt szükséges majd ellenőrizni. 
 

3. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése – Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út (Határ út) 
melletti gazdasági és különleges terület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-
15-BA1-2016-00001) 
A pályázat 2016. április 19-én került rögzítésre, 1-es sorszámmal befogadták. A 
pályázat hiánypótlása megtörtént, a MÁK arról értesítette az önkormányzatot, hogy a 
pályázat a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak megfelel, ezért a 
támogatási kérelmet döntésre terjesztik fel. A döntésről tájékoztatást még nem kaptunk. 
A pályázati felhívást az IH többször módosította.  Az ebben foglaltaknak való 
megfelelést és esetleges módosításokat pozitív támogatói döntést követően, a 
támogatási szerződés megkötése előtt szükséges majd ellenőrizni. A 120/2016. (VI.23.) 
sz. és 178/2016. (XI.24.) sz. képviselő-testületi határozatok alapján az engedélyezési és 
kiviteli tervek elkészítéséről gondoskodtunk, a hatósági engedélyek rendelkezésre 
állnak. 
 

4. Helyi gazdaságfejlesztés – Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok 
rekonstrukciója (TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001) 
A pályázat rögzítése 2016. április 22-én megtörtént, 1-es sorszámmal. A hiánypótlás 
benyújtásra került 2016. május 12-én. A pályázat elbírálás alatt van. A döntésről 
tájékoztatást még nem kaptunk. A pályázati felhívást 2016.08.10-án az Irányító Hatóság 
módosította. Az ebben foglaltaknak való megfelelést és esetleges módosításokat pozitív 
támogatói döntést követően, a támogatási szerződés megkötése előtt szükséges majd 
ellenőrizni. 
 
 



5. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése – Nagyrét utcai gazdasági terület 
alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00002) 
A pályázat 2-es sorszámmal befogadásra került 2016. május 18-án. A pályázat 
hiánypótlása megtörtént, a MÁK arról értesítette az önkormányzatot, hogy a pályázat a 
felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak megfelel, ezért a támogatási 
kérelmet döntésre terjesztik fel. A döntésről tájékoztatást még nem kaptunk. A pályázati 
felhívást az IH többször módosította. Az ebben foglaltaknak való megfelelést és 
esetleges módosításokat pozitív támogatói döntést követően, a támogatási szerződés 
megkötése előtt szükséges majd ellenőrizni. 
 

6. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011) 
A pályázat 11-es sorszámmal befogadásra került 2016. május 23-án. A hiánypótlás 
június 17-én benyújtásra került, döntésre felterjesztették. A döntésről tájékoztatást még 
nem kaptunk. A pályázati felhívást 2016.08.12-én az Irányító Hatóság módosította. Az 
ebben foglaltaknak való megfelelést és esetleges módosításokat pozitív támogatói 
döntést követően, a támogatási szerződés megkötése előtt szükséges majd ellenőrizni. 
 

7. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-
15-BA1-2016-00004) 
A pályázat 2016. május 31-én rögzítésre került, 4-es sorszámmal. Hiánypótlási felhívás 
érkezett, az abban foglaltaknak július 1-én eleget tettünk. A kérelem tartalmi értékelése 
során tisztázó kérdéseket tett fel a pályázatot elbíráló szervezet szeptember 20-án. 
Ennek megválaszolása határidőre megtörtént. A döntésről tájékoztatást még nem 
kaptunk. 

 
8. Pannónia Ipari Öröksége tematikus útvonal 3. (ILPAN 3 – Valpovo ) 

A pályázat május 31-én benyújtásra került. Hiánypótlási felhívás érkezett szeptember 
19-én a hiánypótlás a szeptember 29-i határidőig benyújtásra került.  A döntésről 
tájékoztatást még nem kaptunk.  
 

9. Kulturális turizmus (ILPAN 4 – Slatina ) 
A pályázat május 31-én benyújtásra került. Hiánypótlási felhívás érkezett szeptember 
19-én a hiánypótlás szeptember 29-i határidőig benyújtásra került.  A döntésről 
tájékoztatást még nem kaptunk. 
 

10. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Pécsi út 42.) TOP-3.2.1-15-
BA1-2016-00001 
A képviselő-testület a június 23-i ülésén döntött a pályázat beadásáról. A pályázat 2016. 
szeptember 23-án rögzítésre került, 1-es sorszámmal. A projekttervre és az energetikai 
tanúsítvány elkészítésére vonatkozó megbízási szerződések megkötésre kerültek. 
Hiánypótlási felhívás érkezett, mely a benyújtási határidőig október 27-ig benyújtásra 
került. November 4-én a pályázatot befogadták és döntésre felterjesztették.   A döntésről 
tájékoztatást még nem kaptunk. 
 

11. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex 
fejlesztési programok keretében (TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00001) 
A pályázati felhívást 2016.06.20-án az Irányító Hatóság módosította, azonban ez a 
módosítás nem érintette támogatási kérelmünket. A pályázat benyújtásra került június 



24-én 1-es sorszámmal. Július 4-én hiánypótlási felhívás érkezett, mely határidőre 
benyújtásra került. A döntésről tájékoztatást még nem kaptunk. December 13-án 
tisztázó kérdés érkezett, mely december 19-én benyújtásra került. 
 

12. CLLD regisztráció és TOP-7.1.1-16 számú pályázat benyújtása 
Május 31-ig megalakult a CLLD felhíváshoz kapcsolódó helyi akciócsoport. A TOP-
7.1.1-15 felhívásra 2016. július 4-én a támogatási kérelem benyújtásra került. A 
121/2016. (VI.23.) határozat 4. pontja alapján a képviselő-testület a pályázati 
előkészítés érdekében a Komlóért Egyesület részére működési célú pénzeszköz címén 
2016. évben 10 M Ft támogatást biztosított a költségvetési rendelet ingatlanvásárlások 
fedezete előirányzata terhére, amely a pályázathoz kapcsolódó helyi fejlesztési stratégia 
elkészítésének költségét fedezi. A támogatási kérelemhez kapcsolódó hiánypótlási 
felhívásra a kért dokumentumok benyújtásra kerültek, a pályázat elbírálás alatt van. A 
bíráló szervezet a döntésre korábban megállapított határidőt meghosszabbította. 
 

13. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – Belterületi vízfolyások 
rendezése (TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00001) 
A pályázat 2016. július 19-én benyújtásra került. A pályázat hiánypótlása megtörtént, a 
MÁK arról értesítette az önkormányzatot, hogy a pályázat a felhívásban meghatározott 
jogosultsági szempontoknak megfelel, ezért a támogatási kérelmet döntésre terjesztik 
fel. A pályázati felhívást az IH többször módosította. Az ebben foglaltaknak való 
megfelelést és esetleges módosításokat pozitív támogatói döntést követően, a 
támogatási szerződés megkötése előtt szükséges majd ellenőrizni. 2016. október 24-én 
a pályázattal kapcsolatban 2 db tisztázó kérdés érkezett, amelyekre a választ 2016. 10. 
28-án az önkormányzat megküldte. A döntésről tájékoztatást még nem kaptunk. 
 

14. Zöld város kialakítása – Petőfi tér és környezetének rehabilitációja (TOP-2.1.2-15-
BA1-2016-00003) 
A pályázat 2016. július 22-én benyújtásra került. Hiánypótlás megtörtént. Támogatói 
döntésről szóló értesítés még nem érkezett. A pályázati felhívást 2016.08.15-én az 
Irányító Hatóság módosította. Az ebben foglaltaknak való megfelelést és esetleges 
módosításokat pozitív támogatói döntést követően, a támogatási szerződés megkötése 
előtt szükséges majd ellenőrizni. 
 

15. Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001) 
A pályázat 2016. július 28-án került benyújtásra. A hiánypótlási eljárást követően 
támogatási kérelmünket felterjesztették döntésre. A döntésről tájékoztatást még nem 
kaptunk. A pályázati felhívást 2016.08.03-án az Irányító Hatóság módosította. Az ebben 
foglaltaknak való megfelelést és esetleges módosításokat pozitív támogatói döntést 
követően, a támogatási szerződés megkötése előtt szükséges majd ellenőrizni. 

 
16. Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése (KEHOP-2.2.1-15-2015-00013) 
2017. január 6. napján a kivitelezői szerződés aláírásra került a Szabadics Zrt-vel. A 
szerződésben foglaltaknak megfelelően 2017. január 20-án a munkaterület átadása a 
vállalkozó részére megtörtént ideiglenes műszaki ellenőr bevonásával, amelynek 
alapján az engedélyezési és kiviteli tervek készítését a vállalkozó megkezdte. 2017. 
február 6-án aláírásra került a támogatási szerződés módosítása, melynek keretében a 
projekt költségei és forrásai közé beemelték a 112,9 millió forint összegű önerőt, 
valamint a 231,2 millió forint összegű le nem vonható ÁFA-t, mely tételek elvben a 



központi költségvetésből lesznek finanszírozva. A támogatási szerződésből azonban 
nem derül ki a finanszírozás pontos folyamata. 
 

17. Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1) 
Az SKC-Consulting Kft. részére a pályázat benyújtásához szükséges adatokat 
megadtuk. A megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos szerződés aláírásra került. 
A pályázati anyagot október 14-én a pályázat készítője benyújtotta. November 16-án 
hiánypótlási felhívás érkezett, a megadott határidőig kötelezettségünknek eleget tettünk. 
 
 

Hazai pályázatok: 
 

1. I. Világháborús emlékhely renoválása 
A pályázat a Centenáriumi Emlékbizottság 2016. október 3-án kelt levele alapján az 
igényelt 2 M Ft-os támogatási összegből 1 M Ft összegű támogatást kapott. A 
Képviselő-testület 168/2016. (X.27.) sz. határozata alapján 400 e Ft önerőt és további 
1,2 M Ft-ot biztosít a beruházás teljes megvalósításához. Kértük a projekt befejezési 
határidejének módosítását 2017. 02.28-ig, erre vonatkozóan a támogatási szerződés 
módosítása megtörtént. A pályázathoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolót 
2017.03.31-ig kell benyújtani. 
 

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (KBSK 
vizesblokk, öltöző felújítás, valamint Irinyi J. utca, Gorkij utca egy szakaszának 
felújítása) 
A képviselő-testület a 2016. május 26-i ülésén tárgyalta a pályázat benyújtását, ezt 
követően az ebr42 rendszerben a támogatási igény rögzítésre került. A beérkezett 
pályázatokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016.július 26-án döntött 
első körben. A támogatott önkormányzatok listájában Komló nem szerepelt akkor. A 
2016. 10.26-i második körös miniszteri döntés szerint a pályázatban szereplő 2 alcél 
közül a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcímre megpályázott 30 M Ft-ot az 
önkormányzat elnyerte. A kapcsolódó önrésszel együtt így közel 39 M Ft-os útfelújítás 
valósulhat meg. A megvalósítás és elszámolás határideje 2017. december 31. Tekintettel 
arra, hogy a felújítási munkák egy részét a Városgondnokság végzi, ennek műszaki 
felmérése megtörtént. A támogatásból megvalósuló kivitelezési munkák 
vonatkozásában az önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia.  
 

3. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 
A Képviselő-testület a 136/2016. (VIII.12.) számú határozata alapján került benyújtásra 
a pályázat. A futókör építéséhez a Képviselő-testület 50%-os önerőt, bruttó 4.445.000,-
Ft-ot hagyott jóvá, a sportpark 100%-ban támogatott. 2016. december 29-én kelt 
levélben kaptunk értesítést arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium első körben 
támogatja a Körtvélyes településrészen tervezett D típusú sportpark, valamint 1 db 200 
folyóméteres futókör megépítését. A támogatói okirat előkészítése folyamatban van. 
2017. január 11. napján kelt levelében a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága – 
mint az 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozattal kijelölt építtető- megkereste 
önkormányzatunkat és a velük megkötendő együttműködési megállapodáshoz kértek 
adatot és nyilatkozatokat. 2017. január 18-án a kért dokumentumokat részükre 
elpostáztuk. 2017. február 27-én a Nemzeti Sportközpontok munkatársa helyszíni 
szemlét tartott, amely alapján kidolgozzák a központilag kiírandó közbeszerzés 
részleteit. Ennek időtartama várhatóan 2 hónap.  



 
4. Vis maior (07.16-i esőzések okozta károk helyreállítása) 

Az igénybejelentés 07.22-én rögzítésre került az ebr42 rendszerben. A Kormányhivatal, 
valamint a Katasztrófavédelem a helyszíni szemlét lefolytatta, a végleges 
igénybejelentést szakértői véleménnyel együtt 2016. augusztus 31-én benyújtottuk. A 
belügyminiszter december 8-i döntése szerint a 16.032.499,- Ft támogatási igényből 
15.493.000,-Ft került jóváhagyásra. A különbözetet a Képviselő-testület a 2016. 
decemberi ülésén „a költségvetési rendelet módosítása” című előterjesztés tárgyalása 
során biztosította az eredeti műszaki tartalom megvalósíthatósága érdekében. A 
kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást az önkormányzat lefolytatta, a 
költségvetési rendelet elfogadását követően vállalkozási szerződés megköthető.  
 

5. Vis maior (07.28-i esőzések okozta károk helyreállítása) 
Az igénybejelentés rögzítésre került az ebr42 rendszerben. A Kormányhivatal, valamint 
a Katasztrófavédelem a helyszíni szemlét lefolytatta, a végleges igénybejelentést 
szakértői véleménnyel együtt határidőre benyújtottuk. A belügyminiszter december 8-i 
döntése szerint a teljes támogatási igény jóváhagyásra került. A támogatás 
felhasználásáról a döntéstől számított 1 éven belül kell elszámolni. A kivitelező 
kiválasztására irányuló beszerzési eljárást az önkormányzat lefolytatta, a költségvetési 
rendelet elfogadását követően vállalkozási szerződés megköthető. 
 

6. Munkácsy M. utca útfelújítása 
Az 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat alapján Komló Város Önkormányzata részére 
előirányzat átcsoportosítás címén 385 M Ft támogatást ítéltek meg a beruházás 
megvalósítása érdekében. Első ütemben az engedélyezési tervek elkészítése az 
engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, mely alapján 2017. májusa körül a 
támogatási szerződés megköthető. Ezzel párhuzamosan előkészítésre kerülnek a nem 
hatósági engedély köteles kivitelezési munkák (közbeszerzési eljárások előkészítése, 
egyéb kapcsolódó tervezési feladatok ellátása). 

 
7. Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítése – 2 db 

22 kW-os teljesítményű töltőberendezés kiépítése a Templom téren (GZR-T-Ö-
2016-0022) 
A képviselő-testület a szeptember 22-i ülésén határozott a pályázat benyújtásáról. A 
pályázat szeptember 26-án benyújtásra került. Október 4-én tájékoztatást kaptunk, hogy 
a pályázatot befogadták. Október 20-án hiánypótlási felhívás érkezett, mely határidőre 
benyújtásra került.  A döntésről tájékoztatást még nem kaptunk. 
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