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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 186/2016. (XII.15.) sz. határozat alapján Komló Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzatával 2016. december 15. napján, Komló Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzatával 2016. december 16. napján új együttműködési megállapodást kötöttünk. 
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata több alkalommal is tárgyalta a Képviselő-
testület által elfogadott együttműködési megállapodást, azonban annak jóváhagyására és 
aláírására nem került sor, ezért a korábban megkötött együttműködési megállapodás maradt 
hatályban a felek között. Jogszabályi kötelezettségének az Önkormányzat az együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatával eleget tett. 
 
A 187/2016. (XII.15.) sz. határozat értelmében a jogszabályi kötelezettségnek megfelelve az 
önkormányzati tulajdonú szakiskola (Komló, Vájáriskola u. 1.) és szakközépiskola (Komló, 
Alkotmány u. 2.) a feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyonnal együtt a Pécsi 
Szakképzési Centrum ingyenes vagyonkezelésébe került. Az átadás-átvételhez kapcsolódó 
vagyonkezelési szerződés aláírása 2017. március 21. napján megtörtént.  
 
A 198/2016. (XII.15.) sz. határozat alapján hatályba lépett a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal új Köztisztviselői Etikai Kódexe, melyet a közös hivatalt létrehozó Mánfa Község 
Önkormányzat is határozatával jóváhagyott. Az Etikai Kódex tartalmát a Hivatal köztisztviselői 
megismerték. 
 
A 3/2017. (II.2.) sz. határozat alapján megtörtént a főállású alpolgármester kinevezésének 
módosítása, és a társadalmi megbízatású alpolgármester 2017. február 15. napján megkezdte 
tevékenységét. A képviselő-testület bizottságai és településrészi önkormányzatai a határozatban 
jóváhagyott személyi összetétel szerint működnek, és a határozatban foglaltaknak megfelelően 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 4/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására is sor került a 2017. február 23-i képviselő-testületi ülés 
alkalmával. 
 
A 17/2017. (II.23.) sz. határozatban szereplő három fejlesztés közül kettő vonatkozásában 
(„Munkácsy Mihály utca ivóvízvezeték rekonstrukció II. és III. üteme” és „Munkácsy M. utca 
77-81. számú lakóházaknál a meglévő szennyvízcsatorna kiváltása”) március 20-án a 
vállalkozási szerződést az önkormányzat megkötötte a Baranya-Víz Zrt.-vel. A szükséges 
közműkezelői hozzájárulások kiadását követően a kivitelezési munkák megkezdődnek, a 
befejezési határidő: 2017. augusztus 31. A határozatban szereplő harmadik fejlesztés 
(„Munkácsy utcai és Gorkij utcai ivóvízvezeték hálózat összekötése) megvalósítására a fenti 
két felújítás elkészültét követően kerülhet sor. A vezeték kiépítés hatósági engedély köteles, 
ezért a jogerős engedély rendelkezésre állását követően köti meg a vállalkozási szerződést az 
önkormányzat a Baranya-Víz Zrt.-vel. 
 



A 18/2017. (II.23.) sz. határozat alapján a GEMES GmbH Komlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt.-ben lévő részvényeinek átruházására vonatkozó szerződés aláírása megtörtént, 
és a vételárat a Komlói Fűtőerőmű Zrt. átutalta. A változás cégbírósági nyilvántartásban történő 
átvezetése folyamatban van.  
 
A 26/2017. (III.9.) sz. határozat alapján megtörtént a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti 
tervét jóváhagyó alapítói határozat kibocsátása. 
 
A 27/2017. (III.9.) sz. határozat alapján megtörtént a Komlói Bányász Sportkör Kft. törzstőke 
emelése, így a társaság a jogszabály által előírt kötelezettségét teljesítette. 
 
A 31/2017. (IV.5.) sz. határozat alapján az ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 pályázat során kibocsátott hiánypótlási felhívást teljesítettük. 
 
A 32/2017. (IV.5.) sz. határozat értelmében a Pécsi Tankerületi Központ tájékoztatása a 
„Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény 
átszervezési javaslatának véleményezése” tárgyú határozati kivonat megküldésével megtörtént. 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2017. március 8-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendelet tervezetét, az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását, valamint a 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását. 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2017. február 21-i ülésén véleményezte a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós 
tárgyalását, a 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználását (Munkácsy M. utca felújításához 
kapcsolódó vízi közmű rekonstrukció), majd zárt ülésen tárgyalta a GEMES GmbH Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-ben lévő részvényeinek megvásárlása tárgyú előterjesztést. 
 
2017. március 7-i ülésén véleményezte a Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendelet tervezetét, a TOP-3.2.1-15 számú, Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti 
épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos 97/2016. (VI.23.) határozat módosítását, a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti tervét, valamint a piac működéséről szóló új 
önkormányzati rendelet elfogadását. Ezt követően tárgyalta a Cikói Hulladékgazdálkodási 
Társulás 2015-2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, az állatok tartásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását, a Gesztenyési u. 9. sz. alatti 153/1 hrsz-ú ingatlan 
értékesítését, és Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításával 
kapcsolatban a partnerségi véleményezése lezárását és az Állami főépítészi eljárás 
megindítását. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2017. február 21-i ülésén véleményezte a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós 
tárgyalását. 
 
2017. március 9-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendelet tervezetét, Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírását, 
valamint a nem költségvetési szervek 2017. évi támogatását. 



 
2017. április 5-i ülésén tárgyalta a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola átszervezési javaslatának véleményezését. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2017. február 21-i ülésén véleményezte a 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználásával 
(Munkácsy M. utca felújításához kapcsolódó vízi közmű rekonstrukció) kapcsolatos 
előterjesztést, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet 
módosítását, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, és a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós 
tárgyalását. Zárt ülésen tárgyalta a GEMES GmbH Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-
ben lévő részvényeinek megvásárlása című napirendet. 
 
2017. március 7-i ülésén véleményezte a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti tervét, a TOP-
3.2.1-15 sz. Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épületenergetikai 
korszerűsítéssel kapcsolatos 97/2016. (VI.23.) határozat módosítását, és a 2016. évi 
költségvetési rendeletmódosítási javaslatot. Ezt követően tárgyalta Komló Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét és az intézményi kötelezettségek 
értékéről szóló tájékoztatót. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
2017. február 22-i ülésén véleményezte a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós 
tárgyalását, a települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról 
szóló rendelet módosítását, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és 
költségtérítésről szóló rendelet módosítását. Zárt ülésen tárgya a GEMES GmbH Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-ben lévő részvényeinek megvásárlása tárgyú előterjesztést. 
 
2017. március 8-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendelet tervezetét, a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a piaci működésről 
szóló új önkormányzati rendelet elfogadását, valamint az állatok tartásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását. Ezt követően tárgyalta az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását és Komló város településrendezési 
terveinek 2017. évi 1. számú módosításával kapcsolatban a partnerségi véleményezés lezárását, 
illetve az Állami főépítészi eljárás megindítását. 
 
2017. április 4-i ülésén véleményezte az ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozat módosítását. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2017. március 8-án 

− A lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálata körében támogatta a Komló, Jó szerencsét 
u. 7. I/3. sz. alatti önkormányzati lakással kapcsolatos határozatlan idejű szerződés 
megkötését. 

− Zárt ülésen egy települési szociális kölcsön iránti kérelem elutasításáról döntött. 
 
 
 



A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2017. március 7-én 

− Döntött a Prob Kft. (Komló, Erzsébet u. 1.) részére az 1520/13 hrsz-ú, 4000 m2 
nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítéséről. A bizottság a vételárat 140Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg a 
vételárat. mely összegen felül a forgalmi értékbecslés díja is a vevőt terheli. 

− Döntött Horváth Lászlóné (Komló, Fő u. 38.) részére az alábbi önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékesítéséről, a meghatározott vételáron: 
• 2679/3 hrsz-ú, 574 m2 nagyságú „beépítetlen terület”: 40 Ft/m2 + áfa, 
• 2679/4 hrsz-ú, 542 m2 nagyságú „beépítetlen terület”: 40 Ft/m2 + áfa, 
• 2679/5 hrsz-ú, 512 m2 nagyságú „beépítetlen terület”: 40 Ft/m2 + áfa, 
• 2679/6 hrsz-ú, 480 m2 nagyságú „beépítetlen terület”: 40 Ft/m2 + áfa, 
• 2679/7 hrsz-ú, 451 m2 nagyságú „beépítetlen terület”: 40 Ft/m2 + áfa, 
• 2694 hrsz-ú, 2607 m2 nagyságú „beépítetlen terület”: 60 Ft/m2 + áfa, 
• 2695 hrsz-ú, 2056 m2 nagyságú „beépítetlen terület”: 60 Ft/m2 + áfa, 
• 2696 hrsz-ú, 1619 m2 nagyságú „beépítetlen terület” 34/48 része, ami 1315 m2-nek 

felel meg: 60 Ft/m2 + áfa.  
A vevőnek a vételáron felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját is. 

− Döntött a Smitu Trans Kft. (Komló, Pécsi út 39.) részére a 2836 hrsz-ú, 3805 m2 
nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítéséről. A bizottság az ingatlan vételárát 40 Ft/m2 + áfa összegben határozza 
meg, mely összegen felül a forgalmi értékbecslés díja is a vevőt terheli. 

 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
2017. március 9-én 

− A 2017/2018-as nevelési év óvodai beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozta 
meg:  

• 2017. április 24. (hétfő) 7.00-17.00 óra között, és 
• 2017. április 25. (kedd) 7.00-16.00 között. 

− A Komló Városi Óvoda éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozta meg: 
Óvoda neve Zárás időpontja Nyitás időpontja 

Komló Városi Óvoda 06.26-07.21. 07.24. 
Hunyadi U. Óvoda 07.24-08.18. 08.21. 
Mecsekjánosi Óvoda 07.10-08.18. 08.21. 
Szilvási Óvoda 06.26-07.21. 07.24. 
Felsőszilvási Óvoda 07.24-08.25. 08.28. 
Gesztenyési Óvoda 07.03-08.11. 08.14. 
Kökönyösi Óvoda 07.24-08.18. 08.21. 
Körtvélyesi Óvoda 06.26-07.21.  07.24. 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2017. február 15-én 

− A „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához kapcsolódó közbeszerzési 
feladatok ellátása" tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann 
J. u. 20.) közbeszerzési tanácsadót hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 
aláírja 1.800.000,- Ft összeggel. 



− A „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához kapcsolódó engedélyezési és 
tendertervek elkészítése" tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló GEO-Profil Kft.-t (7634 Pécs, Kétágú utca 
22.) közbeszerzési tanácsadót hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződést 
1.180.000,- Ft + ÁFA összeggel megkösse. 

− A „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához kapcsolódó víziközmű 
rekonstrukciók tenderterveinek elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyta, és elfogadta, hogy az önkormányzat az alábbi tervezéssel foglalkozó 
cégeket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
a. Balog Vízépítési Tervező Iroda Kft. (7636 Pécs, Akácfa köz 11.) 
b. PESATO Bt. (7633 Hajnóczy J. u. 1/B.) 
c. Hidroconsulting Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.) 

− „A 2016. július 16-i, valamint a 2016. július 28-i esőzések következtében károsodott 
Önkormányzati ingatlanok helyreállításának műszaki ellenőrzése" tárgyú beszerzési 
eljárás megindítását jóváhagyta, és elfogadta, hogy az önkormányzat az alábbi műszaki 
ellenőrzéssel foglalkozó cégeket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
a. PÉCSI HYDROTERV Építő és Szolgáltató Bt. (7635 Pécs, Meredek köz 5.) 
b. RIVERPLAN Mérnöki, Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (7728 

Somberek, Kossuth L. u. 139.) 
c. HAKIRA Kft. (7624 Pécs, Nagy Jenő u. 20. IV/15.) 

2017. február 22-én 
− A „2016. július 16-i esőzések következtében károsodott önkormányzati ingatlanok 

helyreállítása" tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló FORMATÍV ÚT Kft.-t (7300 Komló, 
Kossuth L. u. 13.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 16.969.000,- Ft + 
AFA összeggel megkösse. 

− a „A 2016. július 28-i esőzések következtében károsodott önkormányzati ingatlan 
(Magyar Bálint utca 591 hrsz.) helyreállítása" tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló FORMATÍV ÚT Kft.-t 
(7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 
3.612.000,- Ft + ÁFA összeggel megkösse. 

− A „2016. július 16-i, valamint a 2016. július 28-i esőzések következtében károsodott 
önkormányzati ingatlanok helyreállításának műszaki ellenőrzése" tárgyú beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította, és mindkét esetében a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló RIVERPLAN Mérnöki, Szolgáltató, Tanácsadó és 
Kereskedelmi Kft.-t (7728 Somberek, Kossuth L. u. 139.) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 
a megbízási szerződést a 2016. július 16-i esőzések következtében károsodott 
önkormányzati ingatlanok helyreállításának műszaki ellenőrzése (5 helyszín) 
tekintetében 409.500,- Ft + ÁFA, míg a 2016. július 28-i esőzések következtében 
károsodott önkormányzati ingatlan helyreállításának műszaki ellenőrzése (1 helyszín) 
tekintetében 90.500,- Ft + ÁFA összeggel megkösse. 

− A „Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához kapcsolódó víziközmű 
rekonstrukciók tervezési feladatainak ellátása " tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Balog 
Vízépítési Tervező Iroda Kft.-t (7636 Pécs, Akácfa köz 11.) hirdette ki az eljárás 



nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 
a tervezési szerződést 830.000,- Ft + ÁFA összeggel megkösse. 

2017. március 8-án 
− Megtárgyalta és jóváhagyta Komló Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési 

tervét. A közbeszerzési terv honlapon történő közzététele megtörtént. 
2017. március 21-én 

− Az EFOP-1.5.2-16 azonosítószámú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi 
személetben" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzés megindítását jóváhagyta, 
és elfogadta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a beszerzési eljárás 
keretében a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítésére vonatkozóan 
ajánlattételre: 
a. Agroverde Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.; Email: shevatom@t-online.hu) 
b. MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1. Email: 

beszerzes@msb.hu) 
c. Pécsi városfejlesztési Nonprofít Zrt. (7621 Pécs, Mária u. 9. Email: varosfej 

lesztes@pvfzrt.hu) 
− Döntött a „2016. július 16-i, valamint a 2016. július 28-i esőzések következtében 

károsodott önkormányzati ingatlanok helyreállításának műszaki ellenőrzési" tárgyú 
beszerzési eljárás értékelésével kapcsolatban meghozott 14/2017.(11.22.) számú 
határozatának módosításáról a következők szerint. A bizottság a beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította, és mindkét esetben a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
megajánló Németh Gábor egyéni vállalkozót (7728 Somberek, Kossuth L. u. 139.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést a 2016. július 16-i esőzések 
következtében károsodott önkormányzati ingatlanok helyreállításának műszaki 
ellenőrzése (5 helyszín) tekintetében 409.500,- Ft (nettó=bruttó), míg a 2016. július 28-
i esőzések következtében károsodott önkormányzati ingatlan helyreállításának műszaki 
ellenőrzése (1 helyszín) tekintetében 90.500,- Ft (nettó=bruttó) összeggel megkösse. 

2017. március 28-án 
− Megtárgyalta az „Ivóvízvezeték felújítása, illetve kiváltása az 1818/2016.(XII.22.) 

Korm határozat 3. pont 47. sorszám szerinti projekt megvalósítása keretében" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, és elfogadta, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárás keretében Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérje fel 
ajánlattételre: 
a. CsoMoÉp Terv Kft. (7629 Pécs, Madas József utca 11.) 
b. BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7677 Orfű, Lapisi utca 

16.) 
c. GEOTECHNIKA '84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.) 
d. Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) 
e. ZOLANIT Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Izzó utca 1/b.) 

− A „KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése"projekt vonatkozásában 
a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása" tárgyú beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta, és elfogadta, hogy az önkormányzat az alábbi 
gazdasági szereplőket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
a. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 
b. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L utca 21.) 
c. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) 



− Döntött a 7300 Komló, Nagy László utca 25/A. fsz/5. szám, 2324. hrsz. alatti, 58,00 m2 
alapterületű, egy és fél szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás szakember 
letelepítése jogcímen történő bérbeadásáról. 

− Az EFOP-1.5.2-16 számú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" 
projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, Helyi emberi erőforrás 
fejlesztési terv elkészítése tárgyú egyszerű beszerzési eljárást érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra 
vonatkozó érvényes ajánlatot tevő MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye 
u. 7/1.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a polgármestert a 
megbízási szerződés 4.900.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.223.000,- Ft összeggel történő 
aláírására. 

− Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kéményfelújításához 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást jóváhagyta, és elfogadta, hogy az önkormányzat az 
alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 
a. Németh Zoltán (7300 Komló, Eötvös u. 10.) 
b. Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, 2413/86 hrsz.) 
c. Péter Károly (7300 Komló, Táncsics u. 6/d) 
d. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth Lajos utca 3.) 

2017. április 4-én 
− A „KEHOP-2.2.l-l5-2015-00013 Komló város ellátatlan területeinek 

szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt vonatkozásában 
a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló 
HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.-t (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 4.300.000,- Ft + ÁFA összeggel 
megkösse. 

− A települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzéséhez és a komlói telephelyre 
szállításához kapcsolódó beszerzés ajánlattételi felhívását jóváhagyta, és elfogadta, 
hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérje fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 
a. Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Árpádtető 3., E-mail: 

arpadteto@mecsekerdo.hu) 
b. Quad Ferro Trans Kft. (7300 Komló, Batthyány út 4., E-mail: qft@t-online.hu) 
c. Major Antalné őstermelő (7304 Mánfa, Nagyszőlők 0598/33 hrsz., Levélcím: 

7301 Komló, Pf.:80.) 
2017. április 5-én 

− A „Vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások kéményfelújítása" tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Németh Zoltánt (7300 Komló, Eötvös 
u.10.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 1.539.370,- Ft+ÁFA 
összeggel megkösse. 

 
 IV. 

A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat  
2017. március 22-én tartott ülésén az elnök tájékoztatója alapján megtárgyalta a településrészt 
érintő ügyeket, a 2017. évben tervezett programokat, majd visszavonta az I. világháborús 



hadisír felújítása tárgyában hozott határozatát, és döntött a körforgalomban lévő három fa 
kivágásáról. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat  
2017. február 21-én tartott ülésén tárgyalta a Smitu Trans Kft. területvásárlási kérelmét.  
2017. március 20-án tartott ülésén megtárgyalta a településrészt érintő ügyeket, és a 2017. 
évben tervezett programokat. Döntött arról, hogy a 2-es és a 2/A helyi autóbusz járatok útvonala 
módosításra kerüljön aszerint, hogy a forduló a Hizlaldánál legyen, valamint arról, hogy 
500.000,- Ft összeget az Iskola utcában a Plébánia mellett kialakítandó játszótér és a vasútnál 
lévő buszváró kialakítására kíván felhasználni. Megállapította, hogy kultúrház bérlője nem 
tartja rendben a kultúrház udvarát, így a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségét nem 
teljesíti. Döntött a bérlő felszólításáról, és arról, hogy amennyiben a bérlő a felszólításban 
foglaltakat nem teljesíti, a szerződést felmondják.  
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2017. március 23-án tartott ülésén megtárgyalta a településrészt érintő ügyeket, és a 2017. 
évben tervezett programokat. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2017. február 21-én tartott ülésén megtárgyalta a városrésszel kapcsolatos problémákat. 
2017. március 21-én a településrészi önkormányzat elnöke, egy szavazati joggal rendelkező 
tagja, és Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának vezetője közösen területbejárást 
tartottak a településrészen. 
 

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 3. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
III. Tájékoztató a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 
együttműködési megállapodásról 
 
A Gandhi Gimnázium Nonprofit Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be az EFOP-
1.3.4-16 „Közös értékeinek-sokszínű társadalom” tárgyú felhívásra. A pályázat célja a nemzeti 
identitás megőrzése, a nemzetiségi csoportok ünnepeinek, hagyományainak összegyűjtése, 
megismerése, a nemzetiségi csoportok közötti párbeszédet támogató programok megvalósítása. 
A pályázati felhívás alapján a pályázónak együtt kell működni a települések nemzetiségi 
önkormányzataival és a települési önkormányzatokkal. A Gandhi Gimnázium Nonprofit 
Közhasznú Nonprofit Kft. mint pályázó, együttműködési megállapodás megkötésére irányuló 
szándékkal fordult Önkormányzatunkhoz,  elősegítve a pályázat sikeres elbírálását. Tekintettel 
a pályázat rövid beadási határidejére, 2017. március 24. napján aláírtam az együttműködési 



megállapodás tervezet. A megállapodásban a konkrét feladatok, az együttműködésre vonatkozó 
kötelezettségek a pályázat pozitív elbírálását követően kerülnek meghatározásra, melyről a 
beszámoló, illetve amennyiben szükséges külön napirend keretében tájékoztatni fogom a 
Tisztelt Képviselő-testületet.  
 

IV. Tájékoztató a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesülettel kötött együttműködési 
megállapodásról 
 
A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) és Komló Város 
Önkormányzat között – az előző évekhez hasonlóan – együttműködési megállapodás aláírására 
került sor. Az együttműködés célja Komló város lakosságának, mint fogyasztóknak a 
fogyasztói és egyéb gazdasági érdekeinek érvényesítése, a panaszok feltárása és értékelése, a 
fogyasztói érdekek képviselete, továbbá a fogyasztóvédelmi iroda működtetése. Az Egyesület 
a Pécs, Apáca u. 15. sz. alatt tanácsadó irodát tart fenn, mely a felmerülő fogyasztói problémák 
megoldásának szakmai kérdéseiben segítséget nyújt Komló város lakosai részére is. Az 
együttműködés keretében az Önkormányzat az egyesület részére 50.000.- Ft összegű 
támogatást nyújt a 2017. évre vonatkozóan.  
 

V. Beszámoló a III. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) megrendezéséről 

Komló Város Önkormányzat szervezésében 2017. június 15-18. között kerül sor a III. Komlói 
Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) megrendezésére. A fesztivál sikeres megvalósításának 
érdekében Önkormányzatunk két pályázatot nyújtott be, összesen 9.500.000.- Ft támogatási 
összegre.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 5.000.000.- Ft támogatásra, melyhez kapcsolódóan 
az igényelt támogatás megítéléséről szóló értesítő levél április 19-én megérkezett 
Önkormányzatunkhoz, a támogatási szerződés megkötése előkészítés alatt van.  
A másik pályázat a Nemzeti Kulturális Alaphoz miniszteri keret terhére került benyújtásra 
4.500.000.- Ft összegű támogatásra.  
A pályázatok benyújtáshoz saját forrás biztosítása nem volt szükséges.  
Az előző évhez hasonlóan a fesztivál helyszíne idén is a Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem, valamint a 48-as tér lesz. A fesztivál lebonyolításában és 
megszervezésében a Súgólyuk Egyesület vesz részt. A részletes programot, időpontokat 
tartalmazó műsorterv várhatóan május elejére készül el, tekintettel a jelentkezési, valamint a 
versenyprogram kihirdetésének határidejére (április 30). A rendezvény ideje alatt kísérő 
programként több helyi és környékbeli művészeti csoport, előadóművész fellépésére kerül sor. 
A fesztivál ideje alatt esténként koncertek színesítik a programkínálatot.  
 
VI. Beszámoló az Interreg Central Europe Programról 
 
A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Központi Ellenőrzési 
Osztályától 2017. április 10-én érkezett tájékoztató levél szerint, az Interreg Central Europe 
Program monitoring bizottságának elfogadott projektlistája alapján Komló Város 
Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert el a REFREsh elnevezésű, CE013 
kódszámú, határon átnyúló program keretében. 
A tavalyi évben a Kereskedelmi és Iparkamara által benyújtott, és számos Európai Uniós 
tagállam (Németország, Szlovénia, Olaszország, Horvátország) városával közösen elkészített 
támogatási kérelem egyik pillére volt a nehézipar megszűnésével kritikus helyzetbe került 
településeken a kreatív ipar fellendítése. A pályázat célja egy olyan közösségi tér kialakítása, 
ahol kreatív ipar szereplői megfelelő körülmények között, rendszeresen és szervezetten 



találkozhatnak egymással. Továbbá olyan rendezvények szervezése, amelyek e közösség 
összekovácsolódását, és jelenlétük széles körben való elterjedését segítik elő. 
A támogatás keretében elnyert 50 ezer Euro-ból a komlói József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény épületének egy része újulhat meg. A megítélt forrás 80 %-a az épület 
teljes akadálymentesítését fedezi, a további 10-10% pedig a közösségi helyiség felújításának és 
berendezéseinek költségét állja. 
A projekt megvalósításához szükséges partnerségi megállapodások és a támogatási szerződés 
megkötése folyamatban van. A részletes szakmai tartalom realizálódását követően, illetve 
amennyiben a megvalósításhoz kapcsolódóan önerő igény lép fel, úgy a pályázat részleteiről 
külön előterjesztés készül. 
 
VII. Beszámoló a testvér-települési programok és együttműködések című pályázatról 
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdetett 
„Testvér-települési programok és együttműködések” címmel. A pályázati felhívás tárgya 
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti kapcsolatok ápolását és 
fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása, a testvér-
településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a 
kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok megvalósítása. A 
pályázat benyújtási határideje 2017. március 31. napja volt.  
A felhívásra - a tavalyi évhez hasonlóan - Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 
a 2017. július 11. és 16. között megrendezésre kerülő 31. Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő 
és Honismereti Tábor költségeinek finanszírozására. Az igényelt támogatási összeg 2.200.000. 
Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít az 
Alapkezelő. A pályázat kiírója önrész biztosítását nem teszi kötelezővé.  
A megrendezésre kerülő táborban 18 fő komlói tanuló 4 fő táborvezetővel, 17 fő belényesi 
tanuló 3 fő kísérővel, és 17 fő kárpátaljai tanuló 3 fő kísérővel, összesen 62 fő tanuló és 10 fő 
felnőtt kísérő vesz részt.  A tábor célja a komlói, kárpátaljai, belényesi fiatalok környezettudatos 
magatartásának elősegítése. A kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek 
megvalósítása. A testvér településeken élők közötti együttműködések megerősítése Baranya 
megye természeti értékeinek – Komló, Pécsvárad, Magyarhertelend, Orfű, Szászvár, Pécs- 
megismerése, a városszépítő munka tevékenységének elsajátítása.  
A benyújtott pályázat eredményéről a beszámoló, illetve amennyiben szükséges külön napirend 
keretében tájékoztatni fogom a Tisztelt Képviselő-testületet.  
 
VIII. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2017. március 9-i ülésének jegyzőkönyve (a mellékletek 
terjedelmi okokból nem kerültek csatolásra, azok hivatali időben megtekinthetők a Titkársági 
irodán /104. 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 tájékoztatót a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 

együttműködési megállapodásról, 
− a tájékoztatót a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesülettel kötött együttműködési 

megállapodásról, 
− a beszámolót a III. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) megrendezéséről, 
− a beszámolót az Interreg Central Europe Programról, 
− a beszámoló a testvér-települési programok és együttműködések című pályázatról, 
− 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. május 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

Komló, 2017. április 20. 
 
 

Polics József 
Polgármester 



1. sz. melléklet 
 



2. sz. melléklet 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 








