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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 29/2017. (III.9.) sz. határozat alapján a Gesztenyési u. 9. sz. alatti 153/1 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítésére meghirdetett liciten egyetlen érdeklődő, a Minden ami Fa Bt. jelent meg. Az 
ingatlan értékesítése részére megtörtént. 
 
A 38/2017. (IV.28.) sz. határozatnak megfelelően a Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi 
önkormányzat személyi összetételéről a képviselő-testület a júniusi rendes ülésén döntött, és a 
változások SZMSZ-ben történő átvezetése is megtörtént. 

A 46/2017.(IV.28.) sz. határozat értelmében a Komló város és kistérségi víziközmű-
rendszerek ellátásáért felelős önkormányzatainak képviseletéről szóló megállapodások 
elfogadásra és aláírásra kerültek. 

Az 54/2017. (IV.28.) sz. határozat alapján a lakáscélú támogatás kifizetése határidőben 
megtörtént, és a jelzálog bejegyezésre került.  

A 60/2017.(V.25.) sz. határozatnak megfelelően a Komlói Római Katolikus Plébániával 
Használati jogot alapító szerződést kötöttünk a Mecsekjánosi településrészen lévő ingatlan 
meghatározott területére vonatkozóan, és a használati jog bejegyzésre került a Földhivatalnál. 

A 61/2017.(V.25.) számú határozat alapján a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-vel  
kötendő megállapodás 2017. június 26-án aláírásra került. 
 
A 69/2017.(V.25.) sz. határozat értelmében a Komló Városi Óvoda átszervezése során a 
Felsőszilvási Tagóvoda és a Szilvási Tagóvoda összevonásra került. Az intézmény a 2017. 
szeptember 1. napjától egy intézményként Szilvási Tagóvoda néven, a 7300 Komló, 
Függetlenség u. 32. sz. alatti ingatlanban működik. A tervezett felújítási munkálatok az óvoda 
nyári zárva tartásának idején elkészültek.  
 
A 75/2017. (V.25.) sz. határozat értelmében a Zrínyi Klub 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámólót követően felkértem a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t, mint a Zrínyi 
klubnak helyet adó ingatlan tulajdonosát, hogy az üzemeltetéséhez és az ingatlan 
használatához kapcsolódó bérleti díj és közüzemi költségek alakulásáról tájékoztasson. Ennek 
megfelelően a korábbi bérlő, Puskás Csaba által felhalmozott tartozásokról szóló tájékoztatást 
a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette, mely jelen előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képezi.  
A felhalmozott tartozások jogi úton kerülnek végrehajtásra, melynek lehetőségeiről és 
körülményeiről zajlanak az egyeztetések.  



 

 

A 80/2017. (V.25.) sz. határozat alapján a lakáscélú támogatás kifizetése határidőben 
megtörtént, és a jelzálog bejegyezésre került. 
 

A 86/2017.(VI.14.) sz. határozat alapján a Budafai meddőhányó és annak szomszédságában 
lévő ingatlanok bérbeadása II. fordulójában az 1. pont szerinti bérleti szerződést megkötöttük 
és a 2. pont szerinti összeget visszautaltuk. A 4-5. pont szerinti liciten az 1-es terület 
tekintetében a licit sikertelen volt, de a 6-os terület licitje sikeres volt, így a Kasi-Solar Kft –
vel megkötöttük a bérleti szerződést. 
 
A 87/2017. (VI.28.) sz. határozat értelmében a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz-
ú)  általános iskola, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése céljából versenytárgyalás került 
kiírásra. A vonatkozó határidők figyelembevételével a nyilvános versenytárgyalás 
megtartására 2017. július 12. napján került sor, melyen egy pályázó a Pécsi Egyházmegye 
jelent meg. Tekintettel arra, hogy a versenytárgyaláson egy pályázó vett részt, az ingatlan 
kikiáltási áron, 35.000.000. Ft vételáron került értékesítésre. Ennek következtében 2017. 
augusztus 1. napján Önkormányzatunk és a Pécsi Egyházmegye között aláírásra került az 
adásvételi szerződés, mely jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.  
 
A 88/2017. (VI.28.) sz. határozat értelmében a 7300 Komló, Május 1. u. 15. sz. alatti 
ingatlan 2017. szeptember 1. napjától a Pécsi Tankerületi Központ ingyenes 
vagyonkezelésébe került, az e tárgyban elkészített megállapodás aláírására 2017. június 29. 
napján sor került. 
 
A 89/2017. (VI.28.) sz. határozat értelmében a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére 
kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés 
aláírására 2017. június 29. napján sor került. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy annak érdekében, hogy a fent megnevezett 
körzetben Egészségügyi Szolgáltató az engedélyek kiadásához szükséges dokumentációt a 
megadott határidőig benyújthassa, valamint 2017. október 1. napjától hatályos működési 
engedéllyel rendelkezzen, az előszerződés alapján sor került a feladat-ellátási szerződés 
aláírására 2017. augusztus 24. napján. Az aláírt feladat-ellátási szerződést jelen előterjesztés 
3. sz. mellékletét képezi. 

A 92/2017.(VI.28.) sz. határozatban kapott testületi felhatalmazásnak megfelelően írásban 
leadtam a taggyűlési szavazatokat, és a DÉL-KOM Nonprofit Kft. taggyűlésén annak 
megfelelő döntések születettek. 

A 112/2017.(VI.28.) sz. határozat alapján a Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi 
szerződést aláírták a felek és az önkormányzatot képviselő ügyvéd az iratokat benyújtotta a 
Földhivatalhoz. 

A 108/2017. (VI.28.) sz. határozat értelmében a neckartenzlingeni falunapokon való 
részvétel megtörtént, és a  szükséges valuta kiutalásáról gondoskodott a jegyző. 
 
A 113/2017.(VI.28.) sz. határozat alapján a Komlói Nap és Bányásznapon, illetve szakmai 
napokon, a polgármester által kiosztásra kerültek a 2017. évi II. félévi kitüntetéseket. 

A 115/2017.(VII.13.) sz. határozat értelmében a dávidföldi  3918/4, 3918/5 hrsz.-ú 
ingatlanok értékesítésre kerültek a Benkala Kft.részére. Az előterjesztésnek további két 



 

ingatlan is tárgya volt, melyeket szintén a Benkala Kft. szerzett meg, majd elcserélte azokat az 
önkormányzattal a későbbi testületi döntések alapján. 

A 120/2017.(VII.13.) sz. határozat értelmében a „Barnamezős terület rehabilitációja Komló 
belterületén” (TOP-2.1.1-16) című pályázat 2017. július 14-én benyújtásra került. A 
hiánypótlást követően a pályázat tartalmi és formai szempontból befogadásra került, érdemi 
bírálata folyamatban van. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos egyeztetések, valamint az 
ingatlan megszerzésére irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások 
előkészítése folyamatban vannak. A projektben fejleszteni kívánt ingatlan hasznosítására 
vonatkozóan több vállalkozással történt egyeztetés, két céggel megállapodást kötöttünk és 
más vállalkozások is jelezték szándékukat az ingatlan egyes részeinek bérbevételére. 
A saját forrásként felmerülő 20 M Ft-os összeg a 2018. évi költségvetés összeállításakor 
betervezésre kerül a költségek között.  
 
A 123/2017.(VIII.3.) sz. határozat alapján a Napelem park létesítésére alkalmas, még 
hasznosítatlan mánfai 0339/2, 0343, 0340/1 hrsz-ú, és 0289 hrsz-ú, valamint a komlói 3918/2 
hrsz-ú ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban az 1. pont szerinti licit megtörtént, mely 
sikertelen volt. A 2. pont szerinti liciten és a 3. pontból a 0308/7 hrsz licitjén egy érdeklődő 
volt (Energosun Investment Kft.), aki alapáron jogosultságot szerzett mindkét terület 
bérbevételére, a bérleti szerződés elkészítése folyamatban van. 
 
A 124/2017.(VIII.3.) sz. határozat értelmében a Komló város integrált településfejlesztési 
stratégia módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően Komló Város honlapján 
megtekinthető. A módosítási eljárásban részt vett államigazgatási szerveket és az állami 
főépítészt a stratégia elfogadásától számított 5 napon belül tájékoztattuk a módosítás 
jóváhagyásáról, és a honlapon való közzétételéről.  
 

A 131/2017.(VIII.24.) sz. határozat értelmében a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 
igény benyújtásra került, ezt követően a hiánypótlás megtörtént, és az igényt a Magyar 
Államkincstár továbbította az illetékes minisztérium felé.  
 
A 132/2017.(VIII.24.) sz. határozat értelmében a Dávidföldi 3918/2-3 és 3918/8-9 hrsz.-ú 
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló módosított 122/2017. (VIII.3.) sz. 
határozat alapján csereszerződés aláírására került sor. 
 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2017. június 27-i ülésén megtárgyalta az „Előszerződés megkötése a Komló város 3. sz. házi 
gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátására 
vonatkozóan” című előterjesztést és egyetértett a határozati javaslattal, ezt követően zárt 
ülésen állást foglalt a 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásával (IV.) 
kapcsolatban. 
 
2017. augusztus 3-i rendkívüli ülésén véleményezte a 2017. évi lakáscélú támogatási 
kérelmek elbírálását (V.). 
 



 

Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2017. június 27-i ülésén megtárgyalta a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512 hrsz.) ingatlan 
tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó versenytárgyalás lefolytatását, jóváhagyta a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi beszámolóját és az igazgatóság elnökének 2016. évi 
prémiumfeladatait, véleményezte a Komlói Temetkezési Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, megvitatta a Caadex Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződést, illetve 
elfogadta a Közszolgálati szerződés kötése a Dél - Kom Dél-Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a települési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló rendeletet. 
Jóváhagyta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámolóját, a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működését, 2016.évi beszámolóját és az alapító okirat 
módosítását. Véleményezte a Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 
jóváhagyását, a Baranya–Víz Zrt. közgyűlési határozatait, előzetes döntését a Mánfa Község 
Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről, a Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2016. évi beszámolóját, a Komlói Bányász Sportkör Kft. 
taggyűlési határozatait és 2016. évi beszámolóját, a Komló és Térsége Tűzvédelméért 
Közalapítvány 2016. évi beszámolóját. Állást foglalt a Baranyi SBAU Kft. és a Benkala Kft. 
munkahelyteremtés támogatási ügyben, valamint megtárgyalta a Komló–Habilitas Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlési határozatait, 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 
Megvitatta az Autokar Kft. ingatlancsere kérelmét és végezetül a Dél-Kom Nonprofit Kft. 
taggyűlési határozati javaslatait. Zárt ülésen elfogadta a Solar Energy Systems Kft.-vel kötött 
adásvételi szerződést. 
 
2017. július 13-i ülésén véleményezte a dávidföldi 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3918/5 hrsz.-ú 
ingatlanok értékesítéséhez való hozzájárulást, a dávidföldi 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanok 
bérbeadását, illetve állást foglalt a tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” területének kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánításával kapcsolatban. Zárt ülésen megtárgyalta a „Barnamezős 
terület rehabilitációja Komló belterületén” (TOP-2.1.1-16) című pályázat lehetőségeit és 
teendőit. 
 
2017. augusztus 3-i – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal közösen tartott – 
rendkívüli ülésén véleményezte a Napelem park létesítésére alkalmas, még hasznosítatlan 
mánfai 0339/2 és 0343 hrsz.-ú, a 0340/1, a 0289 hrsz.-ú, valamint a komlói 3918/2 hrsz-ú 
ingatlanok bérbeadását. Továbbiakban egyedül folytatta ülését a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, mivel a Pénzügyi és ellenőrző bizottság határozatképtelen volt. 
Állást foglalt Komló Város Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról, a Vis maior 
támogatási igény benyújtásáról, valamint zárt ülésen megvitatták a dávidföldi 3918/2-3 és 
3918/8-9 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalát. 
 
2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Road Danubia Kft. 
munkahelyteremtés támogatási kérelmét, majd ezt követően, a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési bizottsággal közösen megvitatták a Komló külterület 0289 hrsz.-ú ingatlan 
hasznosítását, illetve a 0289 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan övezeti besorolás módosításának 
kezdeményezését, a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával egyetemben. Végül 
zárt ülésen – csak a Gazdasági és településfejlesztési bizottság – véleményezte a dávidföldi 
3918/2-3 és 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 
122/2017.(VIII.3.) sz. határozat módosítását. 
 
 
 



 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
2017. május 23-i ülésén véleményezte a 2016. évi zárszámadási rendelettervezetet, a Komló, 
Templom tér 2. sz. alatti (512 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházását, valamint 
tulajdonosi hozzájárulások megadását a Pécsi Egyházmegye részére. Állást foglalt a Komló 
Városi Óvoda átszervezéséről, a 2017/2018-as nevelési év beíratásának tájékoztatásáról és a 
Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosításáról, valamint a Zrínyi Klub 2016. évi 
tevékenységének beszámolójáról. Végül megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 
 
2017.június 27-i ülésén megvitatta a Komló, Május 1. utca 15. sz. alatti ingatlan Pécsi 
Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adáshoz kapcsolódó megállapodások 
megkötését, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2016. évi 
beszámolójának jóváhagyását. 
 
2017.augusztus 24-i rendkívüli ülésén állást foglalt a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásával 
kapcsolatban, valamint Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub 
üzemeltetéséről. 
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2017. június 27-i ülésén megtárgyalta az előzetes döntésről szóló előterjesztést Mánfa 
Község Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezése kapcsán, a Komló, Templom 
tér 2. sz. alatti (512 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó 
versenytárgyalás lefolytatását, illetve a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi beszámolójának 
jóváhagyását és az igazgatóság elnökének 2016-2017. évi prémiumfeladatait, ezt követően 
megvitatta a Közszolgálati szerződés kötése a DÉL–KOM Dél–Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a települési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló rendelet elfogadását. 
Véleményezte a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016.évi beszámolóját, a Vízi 
Közmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek, a Baranya–Víz Zrt. Közgyűlési 
határozatainak jóváhagyását, majd állást foglalt a Baranyai Sbau és Benkala Kft. 
munkahelyteremtés támogatási ügyében. Jóváhagyta a Komlói Temetkezési Kft. 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, a Komló - Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési 
határozatait, a 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, illetve a Komlói Bányás 
Sportkör Kft. Taggyűlési határozatait, a 2016. évi beszámolóját, valamint a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működését, 2016. évi beszámolóját és az alapító okirat 
módosítását. Továbbiakban megtárgyalta a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 
2016. évi beszámolóját, a Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2016. évi 
beszámolójának jóváhagyását, a Caadex Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződést, a 
Komló, Május 1. utca 15. sz. alatti ingatlan Pécsi Tankerületi Központ részére történő 
vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó megállapodások kötését, az Önkormányzati vagyon 
átadást és a neckartenzlingeni falunapokon való részvételt, valamint az intézményi 
kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót. Végül megtárgyalta és elfogadta a Dél – Kom 
Nonprofit Kft. taggyűlési határozati javaslatait. Zárt ülésen állást foglalt a Solar Energy 
Systems Kft.-vel kötött adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatban és a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételéről. 
 



 

2017. július 6-i rendkívüli ülésén megvitatta „Pályázat önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására (Körvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 
hrsz.)” tárgyú 48/2017.(IV.28.) sz. határozat módosítását. 
 
2017.július 13-i rendkívüli ülésén állást foglalt a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány támogatás megelőlegezésével kapcsolatban, a Bányászati eszközök 
adásvételéről és zárt ülésen a „Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén” 
(TOP-2.1.1-16) című pályázatról. 
 
2017.augusztus 24-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Road Danubia Kft. munkahelyteremtés 
támogatási kérelmét, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2018. évi fordulójához történő csatlakozást és a Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 
igény benyújtását. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:  
2017. június 28-i rendkívüli ülésén véleményezte a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512 
hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó versenytárgyalás lefolytatását, a 
Közszolgáltatási szerződés kötése a Dél - Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű társasággal, valamint a települési hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló rendelet elfogadását, a Caadex Kft. 
ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződést, illetve a Komló, Május 1. utca 15.sz. alatti 
ingatlan Pécsi Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adáshoz kapcsolódó 
megállapodások megkötését, a Képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosítását, valamint állást foglalt Előzetes döntés Mánfa Község 
Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről és a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolóról. Zárt ülésen megtárgyalta a 2017. évi II. 
félévi kitűntetési javaslatokat és a Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés 
jóváhagyását. 
 
2017. július 13-i ülésén megvitatta a Bányászati eszközök adásvételét és a tervezett 
„Kézilabda Munkacsarnok” területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását – 
településfejlesztési döntés. 
 
2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésén – a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal 
együtt - megtárgyalta a Komló külterület 0289 hrsz.-ú ingatlan hasznosítását, illetve a 0289 
hrsz.-ú önkormányzati ingatlan övezeti besorolás módosításának kezdeményezését, a terület 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását - településfejlesztési döntés. Ezt követően állást 
foglalt a Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetéséről. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2017. június 27 -én 

− Zárt ülésen döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról: 
o B.J. Komló, Vájáriskola u.9. szám alatti lakos kérelme. 
o G.S-né Komló, Zrínyi u.24. szám alatti lakos kérelme. 

 
2017. július 26-án tartott rendkívüli ülésén 



 

− Elfogadta az alábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonyokkal kapcsolatos 
tájékoztatást:  

o Komló, Kazinczy F. u.14. I/4. számú lakás. 
o Komló, Kazinczy F. u.1/ D. számú lakás. 
o Komló, Kazinczy F. u.3. 2/3. számú lakás. 

 
− Zárt ülésen döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 

o Komló, Kazinczy F. u.10. fsz. 1. szám alatti 1 szoba félkomfortos. 
o Komló, Zrínyi tér 3. 1/3 szám alatti 2 szoba komfortos. 

 
− Zárt ülésen döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról: 

o Cs. N-né Komló, Bányász u.5. szám alatti lakos kérelme. 
 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2017. június 27-én 

− Döntött Harmati Gábor telek-kiegészítési kérelméről: 
Az önkormányzati tulajdonú, komlói 3163 és 3164 hrsz.-ú ingatlan telekegyesítése és 
megosztása során a 3163 hrsz.-ú ingatlanból leválasztott, kb. 28 m2 nagyságú terület 
forgalomképessé minősítési és telek-kiegészítésként értékesíti - a 3156 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosa - Harmati Gábor részére, az alábbi kikötésekkel:                   

• A telekegyesítéssel és megosztással járó költségeket az önkormányzat 
megelőlegezi. A telekalakítási vázrajz munkadíjának költségeit, továbbá a 
3163 hrsz.-ú és a 3156 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó eljárási díjakat az 
önkormányzat továbbszámlázza Harmati Gábor részére, míg a 3164 hrsz.-ú 
ingatlanra vonatkozó eljárási díjak költségét viseli. 

• Az adásvételi szerződés készítésével járó költségeket a kérelmező viseli. 
• Vevőnek a terület vételárán és fenti költségeken felül meg kell téríteni a 

forgalmi értékbecslés díját (25.000 Ft + Áfa, azaz 31.750 Ft) is. 
• A telekalakítást követően a kérelmezőnek saját költségén kell áthelyeznie a két 

ingatlan között a kerítést. A munkálatokat az óvoda zárva tartása alatt kell 
végeznie és előzetesen egyeztetni az óvoda vezetőjével. 

• A kiirtott növényzetet a kérelmezőnek kell pótolnia. 2017. augusztus 31-ig a 
pázsitot, illetve 2017. november 15-ig a fákat, sövényt. Végül 3 évig kell 
gondoznia, szükség szerint pótolnia a növényzetet. 
 

A bizottság a terület vételárát 350 Ft/m2 összegben (Áfa mentes) határozta meg. 
 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
2017. június 27-én 

− Döntött a Komló Városi Óvoda körzethatárainak módosításáról. 
 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2017. június 22-én rendkívüli ülésén  

− a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló 
ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel 
ajánlattételre: 



 

1. AKVILA-S Mérnöki-, és Szolgáltató Kft.  (7621 Pécs, Ungár u.6.) 
2. H-BON Mérnöki Iroda     (7632 Pécs, víg u.1/1.) 
3. Presting Optimum Mérnöki Zrt.    (7624 Pécs, Rókusalja u.18.) 

 
− Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat VI.4. pontjában foglaltak 

alapján a „Komló, Gorkij és Irinyi J. utcák egy szakaszának útburkolat-felújítása a 
Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására vonatkozó 317 909 Ebr azonosítószámú támogatói okirata alapján” 
tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta és – a bíráló bizottság javaslata 
alapján – az alábbi határozatot hozta (eljárást lezáró döntés): 
A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot megajánló STRABAG Általános Építő Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes 
u.2. Infopark D. épület) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 
− A „Komló, Gorkij és Irinyi J. utcák egy szakaszának útburkolat-felújítása kivitelezés 

műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta és az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Mélyépinvest Mérnöki és Fővállalkozói Bt-t (7673 
Cserkút, Rákóczi u.20.) hirdette ki az eljárás nyerteseként, illetve felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 500.000 Ft + ÁFA 
összeggel kösse meg. 
 

− Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat VI.6. pontjában foglaltak 
alapján a „Komló, Gorkij utcai közút felújítás II. ütem, valamint Széchenyi I. utcai 
közút egy szakaszának felújítása a Belügyminisztérium önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó 317 909 Ebr 
azonosítószámú támogatói okirata alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását megvitatta és azt az alábbiak szerint hagyta jóvá: 

1. STRABAG Általános Építő Kft. (7628 Pécs, Eperfás út 6.) 
2. SOLTÚT Kft.     (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 
3. SZTRÁDA 92 Kft.    (7630 Pécs, Edison u. 3/a.) 
4. P-R Útépítő Kft.    (7624 Pécs, Napvirág u.4.) 
5. Benkala Kft.      (1115 Budapest, Bártfai u.44.) 

 
2017. június 23-án rendkívüli ülésén  

− a TOP-1.2.1-16 azonosítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó üzleti terv 
előkészítésére irányuló ajánlattételi felhívást megvitatta és az önkormányzat az alábbi 
vállalkozókat kérte fel ajánlattételre: 

1. MSB fejlesztési Tanácsadó Kft.  (7621 Pécs, Megye u.7/1. fsz.2.) 
2. PTI Financing Tanácsadó Kft.  (7632 Pécs, Ferencesek u.7/B) 
3. Agroverde Kft.     (7940 Szentlőrinc, Attila u.70.) 

 
2017. június 28-án rendkívüli ülésén 

− döntött a 7300 Komló, Alkotmány u. 34. 3. 3. szám alatti, egyszobás, összkomfortos 
önkormányzati bérlakás szakember letelepítése jogcímen, határozott időre történő 
bérbeadásáról.  
 



 

− a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó eljárás értékelését megvitatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a Baranyai SBAU Kft-t (7300 Komló, hrsz.: 2413/86) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként.  
A jegyzőt utasította, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa, illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést 14.051.900 Ft + Áfa (bruttó 17.845.913 Ft) összeggel kösse 
meg. 

 
− a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 

Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok 
ellátására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi 
cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. Dr. Laki Tamás    
2. Hortobágyi Éva 
3. Németh Ágota 

 
− a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 

Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 
tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Akvila-s Mérnöki- és Szolgáltató Kft-t (7623 Pécs, 
Ungvár u.6. fsz./1.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 920.000 Ft + Áfa (bruttó 1.168.400 Ft) 
összeggel kösse meg. 

 
− a 2017. június 23-i ülésén hozott 53/2017.(VI.23.) számú határozata visszavonásra 

került sor, miután a TOP-1.2.1-16 azonosítószámú, „Társadalmi és gazdasági 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” megnevezésű pályázat benyújtására 
irányuló, a 2017. június 28-i Képviselő-testületi ülésre szánt előterjesztését, Polics 
József polgármester az előterjesztő jogán visszavonta. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a korábban kiküldött ajánlattételi felhívások 
visszavonásáról intézkedjen.  

 
2017. július 5-én rendkívüli ülésén 

− a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok 
ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló KARC - Tér Bt-t (1188 Budapest, Rózsakvarc u. 1. B. 
ép.1.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 385.000 Ft + Áfa (bruttó 488.950 Ft) 
összeggel kösse meg. 
 



 

− a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja című pályázathoz kapcsolódó 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi 
vállalkozásokat kérte fel az ajánlattételre: 

1. Nassa Komplett Kft.  (7627 Pécs, Besenyő u.4/6.) 
2. Sunfarm Kft.    (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D. 2. em. 2.) 
3. Coeptis Üzletfejlesztési és Innovációs Szolgáltató Kft. (9022Győr, Batthyányi 

tér 4.) 
 
 
2017. július 7-én rendkívüli ülésén 

− a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok 
ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséhez kapcsolódó 59/2017.(VII.5.) JÜKB 
határozat módosítását megvitatta és a következők szerint módosította a határozatot: 
A beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Dr. Laki Tamás egyéni vállalkozót (7635 Pécs, Erdész 
utca 81.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 450.000 Ft + 0% Áfa (bruttó 450.000 Ft) 
összeggel kösse meg. 
 

− a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja című pályázathoz kapcsolódó 
beszerzési eljárásra vonatkozó előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta: 

• A bizottság a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja című 
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította, 
mivel a felhívásra a megadott határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett. 

• A bizottság a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja című 
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás módosított ajánlattételi felhívását 
megvitatta és az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel 
ajánlattételre:  

1. Nassa Komplett Kft. (7627 Pécs, Besenyő u.4/6.) 
2. Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u.4/D.2. em.2.) 
3. Coeptis Üzletfejlesztési és Innovációs Szolgáltató Kft.(9022Győr, 

Batthyányi tér 4.) 
 

− a TOP-1.1.1-16 számú pályázat keretében benyújtandó „Komló, Nagyrét utcai 
meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című projekthez kapcsolódó 
Szakmai megalapozó tanulmány készítése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi gazdasági szervezeteket kérte fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. Astur Kft.   (8542 Vaszar, Hunyadi u.7.) 
2. MSB Zrt.   (7621 Pécs, Megye u.7/1.) 
3. EU – Winner Kft. (7900 Szigetvár, József Attila u.16.) 

 
 

2017. július 11-én rendkívüli ülésén 
− a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 

Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására irányuló 



 

ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi cégeket kéri fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. PTI Communications Kft.  (7623 Pécs, Ferencesek u.38.) 
2. HegyhátMédia Kft.    (7300 Komló, Kossuth L.u.21.) 
3. FERLING Kft.     (7621 Pécs, Mária u.8.) 

 
− a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja című felhívással kapcsolatos 

előterjesztést megvitatta és a tárgyi eljárásban a bizottság az alábbi megállapításokat 
tette: 

1. Nassa Komplett Kft.(7627 Pécs, Besenyő u.4/6.) ajánlata érvényes. 
2. Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u.4/D.2. em.2.) ajánlata érvényes. 
3. Coeptis Üzletfejlesztési és Innovációs Szolgáltató Kft.(9022Győr, Batthyányi 

tér 4.) ajánlata érvényes. 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u.4/D.2. em.2.) tette. 
5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese a Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u.4/D.2. em.2.). 

 
− megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervének 1. 

számú módosítását és utasította a jegyzőt, hogy a Kbt. 43.§ (1) bekezdés a) pontja 
alapján a 2017. évi közbeszerzési terv 1.számú módosításának a Közbeszerzési 
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, valamint az önkormányzat 
honlapján történő közzétételéről intézkedjen. 
 

2017. július 13-án tartott ülésén  
− a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 

Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, a beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló PTI Communications 
Kft. (7623 Pécs, Ferencesek u.38.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 475.000 Ft + Áfa (bruttó 603.250 Ft) 
összeggel kösse meg. 

 
− a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 

Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki tervek elkészítésére irányuló 
ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. Folkner Károly   (7300 Komló, Gyöngyvirág u.6.) 
2. TERC-CO Kft.   (7355 Nagymányok, Petőfi u.118.) 
3. Jobi Károly    (7623 Pécs, Nagyvárad u. 27.) 

 
− a TOP-1.1.1-16 számú pályázat keretében benyújtandó „Komló, Nagyrét utcai 

meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című projekthez kapcsolódó 
Szakmai megalapozó tanulmány készítése” tárgyú beszerzési eljárás értékelését 
megvitatta és az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást magajánló ASTUR Kft-t (8542 Vaszar, Hunyadi u. 7.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 



 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést 870.000 Ft + Áfa összeggel kösse meg. 

 
− a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú „Komló-Petőfi tér és 

környezetének rehabilitációja” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és az önkormányzat az alábbi 
vállalkozásokat kérte fel a beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 

1. Kötelező nyilvánosság biztosítása 
a) PTI Communications Kft.  (7621 Pécs, Ferencesek u.38.) 
b) HegyhátMédia Kft.    (7300 Komló, Kossuth L.u.34.) 
c) Ferling PR Kft.    (7621 Pécs, Mária u.8.) 

 
2. Műszaki ellenőri szolgáltatás 

a) Takaró Tamás     (7636 Pécs, Felső u.84/1.) 
b) Sas gyula      (7623 Pécs, Ungvár u. 6. fszt.1.) 
c) Gundrum László    (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) 

 
3. Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése 

a) A+Építész Stúdió Kft.   (7621 Pécs, Mária u.16.) 
b) 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. (7635 Pécs, Donátusi út 61.) 
c) C.S.Ő. Építésziroda Kft.   (7625 Pécs, Kaposvári út 1.) 

 
4. Energetikai tanúsítvány készítése 

a) Baranyai SBAU Kft.  (7300 Komló, 2413/86 hrsz) 
b) Sunfarm Kft.    (7300 Komló, Ady E.u.4/D) 
c) U-Projekt Bt.    (7625 Pécs, Kaposvári út 1.) 

 
2017. július 17-én tartott rendkívüli ülésén  

− a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki tervek elkészítése tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta és a beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította, illetve a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Folkner Károlyt 
(7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 565.000 Ft + Áfa (bruttó 717.550 Ft) 
összeggel kösse meg. 

 
− a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosítószámú „Kerékpárút kialakítása Komló-

Sikonda településrész és Komló belváros között” megnevezésű pályázathoz 
kapcsolódóan Kerékpárforgalmi hálózati terv készítése tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket 
kérte fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. TANDEM Kft. (1033 Budapest, Polgár u.12. I./7.) 
2. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u.5.) 
3. Terra Stúdió Területi Kutató Tervező Tanácsadó Kft. (1034. Budapest, 

Szomolnok u.14.) 
 



 

− a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosítószámú, „Kerékpárút kialakítása Komló – 
Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat vonatkozásában a 
kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi 
gazdasági szereplőket kérte fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. PTI Communications Kft.  (7621 Pécs, Ferencesek u.38.) 
2. HegyhátMédia Kft.  (7300 Komló, Kossuth L.u. 21.) 
3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária u.8. 1.em.3.) 

 
− a „Komló, Munkácsy „Komló, Munkácsy Mihály utca felújításához kapcsolódó 

földgázvezeték kiváltás tervezési feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi tervezőket kérte fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. Sirály-Terv Bt. (7634 Pécs, Sirály u. 37.)  
2. Roden Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.)  
3. Zeppelin Bt. (2400 Dunaújváros, Csillagdomb u. 2.) 

 
 
2017. július 20-án tartott ülésén 

− a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, „Komló-Petőfi tér és 
környezetének rehabilitációja„ elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárások eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
 

1. Kötelező nyilvánosság biztosítása  
a) PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) ajánlata 

érvényes.  
b) Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) ajánlata érvényes. 
c) Ferling PR Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlata érvényes. 
d) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes 

ajánlatot Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) tette.  
e) Az eljárás eredményes volt. 
f) Az eljárás nyertese Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 

34.). 
 
A bizottság utasította a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazta 
a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

2. Műszaki ellenőri szolgáltatás 
a) Takaró Tamás – Bau-Konrolleur Kft. (7636 Pécs Felső utca 84/1.) 

ajánlata érvényes. 
b) Sas Gyula – Akvila-S Kft (7623 Pécs, Ungvár utca 6. fszt. 1.) ajánlata 

érvényes. 
c) Gundrum László (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) ajánlata érvényes.  
d) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes 

ajánlatot Takaró Tamás – Bau-Konrolleur Kft. (7636 Pécs Felső utca 
84/1.) tette. 

e) Az eljárás eredményes volt.  
f) Az eljárás nyertese Takaró Tamás – Bau-Konrolleur Kft. (7636 Pécs 

Felső utca 84/1.). 
 



 

A bizottság utasította a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazta 
a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 
3. Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése 

a) A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) ajánlata érvényes. 
b) 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.(7635 Pécs, Donátusi út 61.) 

ajánlata érvényes. 
c) C.S.Ő. Építésziroda Kft. (7625 Pécs, Antónia utca 19.) ajánlata 

érvényes. 
d) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes 

ajánlatot A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) tette. 
e) Az eljárás eredményes volt.  
f) Az eljárás nyertese A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.). 

 
A bizottság utasította a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazta 
a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

4. Energetikai tanúsítvány készítése 
a) Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, 2413/86. hrsz.) ajánlata érvényes. 
b) Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) ajánlata érvényes. 
c) U-Projekt Bt. (7625 Pécs, Kaposvári út 1.) ajánlata érvényes. 
d) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes 

ajánlatot Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) tette. 
e) Az eljárás eredményes volt. 
f) Az eljárás nyertese Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.). 

 
A bizottság utasította a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazta 
a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

− a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú „Szent Borbála Otthon épületenergetikai 
korszerűsítése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság 
biztosítására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi 
cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. PTI Communications Kft (7623 Ferencesek u. 38.) 
2. HegyhátMédia Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
3. FERLING Kft.. (7621 Pécs, Mária utca 8.) 

 
− a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent Borbála Otthon épületenergetikai 

korszerűsítése Komlón”című projekthez kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció, 
illetve kiviteli tervek elkészítésére irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta és az 
önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. Folkner Károly (7300 Komló, Gyöngyvirág u.6.) 
2. U-Projekt Bt (7624 Pécs, Napvirág u. 2.) 
3. Építész Kétszög Kft (7623 Pécs, Megyeri út 20.) 

 
2017. július 27-én tartott ülésén  

− a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása 
Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között”  című pályázathoz 
kapcsolódóan Kerékpárforgalmi hálózati terv készítése” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozta: 



 

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Terra Stúdió Kft.-t (1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 
1/3.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést 3.200.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

 
− a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, „Komló-Petőfi tér és 

környezetének rehabilitációja” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és az önkormányzat az alábbi 
vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 

1.  Akcióterületi terv és Költség-haszon elemzés készítése  
a) ECO-CORTEX Kft. (7622 Pécs, Dohány utca 7.)  
b) Agroverde Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila u. 70.)  
c) MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye utca 7/1.) 

 
2. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás  

a) Németh Ágota (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43. 1/2.)  
b) KARC-Tér Bt. (1188 Budapest, Rózsakvarc u. 1.B ép.1.)  
c) Dr. Laki Tamás (7635 Pécs, Endrész u. 81.) 
 

− a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „A Komló város területén lévő 
piac és vásárcsarnok ” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat és 
azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat 
kérte fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 

1. Kiviteli és engedélyes tervdokumentáció készítése  
a) M Mérnöki Iroda Kft. (7624 Pécs, Mátyás Király utca 23.)  
b) „Építész Kör” Kft. (7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.)  
c) Nagy és Perényi Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy a. u. 1.) 

 
   2. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás  

a) Németh Ágota (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43.)  
b) KARC-Tér Bt. (1188 Budapest, Rózsakvarc u. 1.B ép.1.)  
c) Dr. Laki Tamás (7635 Pécs, Endrész u. 81.) 

 
   3. Műszaki ellenőri szolgáltatás  

a) Akvlia-S Kft. (7623 Pécs, Ungvár utca 6. fszt. 1.)  
b) É&G Stúdió Kft. (7624 Pécs, Alajos utca 19.)  
c) Gundrum László e.v. (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) 

 
   4. Kötelező nyilvánosság biztosítása  

a) PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.)  
b) Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.)  
c) Ferling PR Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) 

 
   5. Energetikai tanúsítvány készítése  

a) Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.)  
b) U-Projekt Bt. (7625 Pécs, Kaposvári út 1.)  



 

c) Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, 2413/86. hrsz.) 
 

− a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” 
megnevezésű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására irányuló ajánlattételi 
felhívást megvitatta és az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a beszerzési eljárás 
keretében ajánlattételre: 

1. Central European Heritage Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Nagy Flórián utca 
10.) 

2. Pannon Castrum Kft. (7635 Pécs, Csóka dűlő 19.) 
3. HegyhátMédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 

 
− a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” 

megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztására irányuló 
ajánlattételi felhívást megvitatta és az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
2. PRV Dunántúl Kft. (7621 Pécs, Jókai u. 30.) 
3. Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) 

 
− a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent Borbála Otthon épületenergetikai 

korszerűsítése Komlón”című projekthez kapcsolódó engedélyezési 
tervdokumentáció, illetve kiviteli tervek elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Folkner Károlyt (7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 4.488.000,- Ft + Áfa (bruttó 5.699.760,- Ft) 
összeggel kösse meg. 

 
− a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Szent Borbála Otthon 

épületenergetikai korszerűsítése Komlón” című projekthez kapcsolódó nyilvánosság 
biztosítása” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos 76/2017.(VII.20.) számú 
határozatot visszavonta. Utasította a jegyzőt, hogy a korábban kiküldött ajánlattételi 
felhívás visszavonásáról intézkedjen. 

− a 2017. július 13-i ülésen hozott 67/2017. (VII.13) számú határozatát módosította: 
A bizottság a „TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 „Óvodák és bölcsődék fejlesztése 
Komlón”című projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása” tárgyú beszerzési 
eljárást eredménytelennek nyilvánította.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattevőket tájékoztassa a beszerzési 
eljárás eredménytelené nyilvánításáról. 

 
2017. augusztus 14-én tartott ülésén  

− a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) 
önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet V/A. 5. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a „Komló, Munkácsy Mihály utca fejlesztése (útépítés, vízépítés, közvilágítási 
hálózat bővítése, forgalomtechnika)" megnevezésű kivitelezés műszaki ellenőri 
feladatainak ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta és az 
önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 



 

1. ROAD-TERV Tervező és Vállalkozó Bt. (7100 Szekszárd, Kerámia u. 93.) 
2. AQUA-VIA Kft. (7633 Pécs, Téglaház dűlő 5.) 
3. MÉLYÉPINVEST Bt. (7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.) 

 
− a „Komló, Munkácsy Mihály utca felújításához kapcsolódó földgázvezeték kiváltás 

tervezési feladatainak ellátása " tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló SIRÁLY-TERV Bt.-t (7634 Pécs, Sirály utca 27.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a tervezési szerződést 600.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 

 
− a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, „Komló-Petőfi tér és 

környezetének rehabilitációja „elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás 
eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
I.  Akcióterületi terv és Költség-haszon elemzés készítése: 

1. ECO-CORTEX Kft. (7622 Pécs, Dohány utca 7.) ajánlata érvényes. 
2. Agroverde Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila u. 70.) ajánlata érvényes. 
3. MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye utca 7/1.) ajánlata érvényes. 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye utca 7/1.) tette. 
5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese MSB Zrt. (7621 Pécs, Megye utca 7/1.). 

 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és utasította a 
jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 

− a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „A Komló város területén lévő 
piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárásokat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
I.  Műszaki ellenőri szolgáltatás 

1. Sas Gyula – Akvila-S Kft (7623 Pécs, Ungvár utca 6. fszt. 1.) ajánlata 
érvényes. 

2. É&G Stúdió Kft. (7624 Pécs, Alajos utca 19.) ajánlata érvényes. 
3. Gundrum László (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) ajánlata érvényes. 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes. 

ajánlatot É&G Stúdió Kft. (7624 Pécs, Alajos utca 19) tette 
5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese É&G Stúdió Kft. (7624 Pécs, Alajos utca 19). 

 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és utasította a 
jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 

II.  Energetikai tanúsítvány készítése 
1. Baranyai SBAU Kft. (7300 Komló, 2413/86. hrsz.) ajánlata érvényes. 
2. Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) ajánlata érvényes. 
3. U-Projekt Bt. (7625 Pécs, Kaposvári út 1.) ajánlata érvényes. 



 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 
Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.) tette. 

5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady Endre u. 4/D.). 

 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és utasította a 
jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 

− a „TOP-2.1.1-15-BA1-2016-0001 „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” 
című projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:  
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Hegyhát Média Kulturális és Szolgáltató Kft-t (7300 
Komló, Kossuth L. u. 21.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 1.560.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse 
meg. 

 
− a „TOP-2.1.1-15-BA1-2016-0001 „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” 

című projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátása” tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:  
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-t (7090 
Tamási, Vas Gereben u. 1.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 2.990.000,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

 
− a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent Borbála Otthon épületenergetikai 

korszerűsítése Komlón" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az 
alábbi cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. É&G Stúdió Kft (7624 Pécs, Alajos u. 19.) 
2. Ligeti és Társa Kft (7634 Pécs, Magyarürögi út 8.) 
3. Gundrum László ev. (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) 

 
− a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú „Szent Borbála Otthon épületenergetikai 

korszerűsítése Komlón" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság 
biztosítására irányuló ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi 
cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. PTI Communications Kft (7623 Ferencesek u. 38.) 
2. HegyhátMédia Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
3. FERLING Kft.. (7621 Pécs, Mária utca 8.) 

 
− a TOP-1.4.1-15-2016-000Î1 azonosítószámú, „Óvodák és bölcsődék fejlesztése 

Komlón"  megnevezésű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására irányuló 
ajánlattételi felhívását megvitatta és az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. PTI Communications Kft (7623 Ferencesek u. 38.) 



 

2. HegyhátMédia Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
3. FER LIN G Kft.. (7621 Pécs, Mária utca 8.) 

 
2017. augusztus 21-én tartott rendkívüli ülésén  

− Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat VI.4. pontjában foglaltak 
alapján a „Komló, Gorkij utcai közút felújítás II. ütem, valamint Széchenyi I. utcai 
közút egy szakaszának felújítása a Belügyminisztérium önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó 317 909 Ebr azonosító 
számú támogatói okirata alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta 
és – a bíráló bizottság javaslata alapján – az alábbi határozatot hozta (eljárást lezáró 
döntés): 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot megajánló STRABAG Általános ÉpítĘ Kft-t (1117 Budapest, 
Gábor Dénes utca 2. [Infopark D. épület]) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című 
dokumentum megküldésével és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 10.406.401,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 

 
2017. augusztus 24-én tartott rendkívüli ülésén  

− a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Szent Borbála Otthon 
épületenergetikai korszerűsítése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta és 
az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Gundrum Lászlót (7621 Pécs, Megyeri tér 8.) hirdette ki 
az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést 3.850.000,- Ft + Áfa (bruttó 3.850.000,- Ft) 
összeggel kösse meg. 

 
− a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Szent Borbála Otthon 

épületenergetikai korszerűsítése Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi 
határozatot hozta:  
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia Kft-t (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést 291.000,- + Áfa (bruttó 369.570,- Ft) összeggel 
kösse meg. 

 
− a TOP-1.4.1-15-2016-00011 azonosítószámú, „Óvodák és bölcsődék fejlesztése 

Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:  
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló PTI Communications Kft-t (7623 Pécs, Ferencesek u. 
38.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  



 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést 188.000,- + Áfa (bruttó 238.760,- Ft) összeggel 
kösse meg. 

 
− a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-

Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázathoz kapcsolódóan 
közúti biztonsági audit készítése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta és az önkormányzat az alábbi közúti biztonsági auditorokat kérte fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

1. Dagor-Terv Kft. – Hantos Gyula (1223 Budapest, Park u. 22.) 
2. Nent-Terv Kft. – Nádasdy Tamás (2724 Újlengyel, PetĘfi S. u. 48.) 
3. Viktor Attila egyéni vállalkozó (2086 Tinnye, Kossuth L. u. 14.) 

 
− a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „A Komló város területén lévő 

piac és vásárcsarnok ” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat és 
azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat 
kérte fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 

1. Ingatlan vásárláshoz kapcsolódó értékbecslési szakértői feladatok ellátása 
a) Petrónus Kft. (7300 Komló, Radnóti M. u.15.) 
b) FORSZ Kft. (1027 Budapest, Szász K. u. 2.) 
c) Novoép 2000 Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.) 

 
2. Ingatlan vásárláshoz kapcsolódó ügyvédi feladatok ellátása 

a) Dr. Wetzl József (7300 Komló, Városház tér 4.) 
b) Dr. Oszvald Péter (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) 
c) Dr. Horváth Fruzsina (7300 Komló, Kossuth L. u. 117.) 

 
− a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 számú, „A Komló város területén lévő piac és 

vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság 
biztosítása”elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat eredményét az 
alábbiak szerint állapította meg: 

I.  Kötelező nyilvánosság biztosítása 
1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) ajánlata 

érvényes. 
2. Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) ajánlata érvényes. 
3. Ferling PR Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlata érvényes. 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes 

ajánlatot Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) tette. 
5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 

34.). 
 

II.  Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése 
1. M Mérnöki Iroda Kft. (7624 Pécs, Mátyás Király utca 23.) ajánlata 

nem érkezett meg. 
2. „Építész Kör” Kft. (7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.) ajánlata nem 

érkezett meg. 
3. Nagy és Perényi Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy a. u. 1.) ajánlata nem 

érkezett meg. 



 

4. A Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése tárgyú 
beszerzési eljárás keretében tett ajánlattételi felhívásra a felkért 
vállalkozók árajánlatai a megadott határidőig nem érkeztek meg. 

5. Az eljárás eredménytelen volt. 
6. A beszerzés tárgyában új beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
− a GZR-T-Ö-2016-0022 azonosítószámú, „Elektromos töltőállomás alprogram” 

elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárást és az arra vonatkozó 
ajánlattételi felhívást megvitatta és az önkormányzat a beruházás megvalósítására az 
alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 

1. Elektromotive Hungária Kft. (1025 Budapest, Szalamandra út 44.) 
2. Smart Drive Kft. (1089 Budapest, Benyovszky M. u. 29.) 
3. E-on Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) 

 
2017. augusztus 25-én tartott rendkívüli ülésén  

− Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat VI.4. pontjában foglaltak 
alapján a „Komló, Munkácsy Mihály utca fejlesztése (útépítés, vízépítés, közvilágítási 
hálózat bővítése, forgalomtechnika), és a meglévő tender terv és engedélyezési terv 
alapján kiviteli terv készítése” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta és – 
a bíráló bizottság javaslata alapján – az alábbi határozatot hozta (eljárást lezáró 
döntés): 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot megajánló STRABAG Általános ÉpítĘ Kft.-t (1117 Budapest, 
Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című 
dokumentum megküldésével és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 198.320.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse 
meg. 

 
2017. augusztus 29-én tartott rendkívüli ülésén 

− a „Komló, Munkácsy Mihály utca fejlesztése (útépítés, vízépítés, közvilágítási 
hálózat bővítése, forgalomtechnika)" megnevezésű kivitelezés műszaki ellenőri 
feladatainak ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta és az alábbi 
határozatot hozta:  
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló MÉLYÉPINVEST Mérnöki és FĘvállalkozói Bt.-t (7673 
Cserkút, Rákóczi u. 20.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 3.000.000,- Ft + AFA összeggel kösse 
meg. 

 
− a Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat IV.2. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2017. évi 
Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítását jóváhagyta.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a Kbt. 43.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a 
2017. évi Közbeszerzési Terv 2. számú módosításának a Közbeszerzési Hatóság által 



 

működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, valamint az önkormányzat hivatalos 
honlapján történő közzétételéről, intézkedjen. 

 
− Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat VI. rész 6. pontjában foglaltak 

alapján „A komlói 2437 hrsz-ú és 2438/6 hrsz-ú ingatlanokon meglévő bányászati 
emlékműbe beépített - pályázati támogatással helyreállított és kiállított, a volt 
Mecseki Szénbányák elsősorban komlói bányaüzemeiből származó - bányászati 
eszközök megvásárlása.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
megvitatta és elfogadta, továbbá jóváhagyta, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében Komló Város Önkormányzat az 
alábbi magánszemélyt kérte fel ajánlattételre: 
 

Hoffmann György János 1125 Budapest, Mátyás király út 36/C (levelezési 
cím: 8296 Hegyesd, Petőfi u. 55.) 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
magánszemély részére történő megküldéséről intézkedjen és ezzel egyidejűleg a 
Közbeszerzési Hatóságot a törvényben előírtak szerint tájékoztassa. 

 
 IV. 

A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2017.július 10-én tartott ülésén a részönkormányzat tagjai megvitatták Mihályi Gabriella víz 
rákötési kérelmét.  

 
Zobákpuszta - Gesztenyés Településrészi Önkormányzat  
2017. július 12-én tartott ülésén a részönkormányzat tagjai megtárgyalták a 2017. évi 
költségvetés felhasználását, illetve a „Gesztenye nap” rendezvény megszervezésével 
kapcsolatos teendőket. 
 

V. 
Egyebek 

 
I. Tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről 
 

A képviselő-testület 8/2015. (II.19.) határozatában elfogadottakra figyelemmel az 
előterjesztés 4. sz. 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 5. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
 
III. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 



 

Az előterjesztés 6-8. sz. mellékleteként kerültek csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2017. június 27-i, július 13-i és az augusztus 16-i üléseinek 
jegyzőkönyvei (a jegyzőkönyvek mellékletei terjedelmi okokból nem kerültek csatolásra, 
azok hivatali időben megtekinthetők a Titkársági irodán /104. iroda/).  
 
 
IV. Tájékoztató a Belső Tűz Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásról 
 
A Belső Tűz Egyesület 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, nemzetiségei önkormányzataival és a 
települési önkormányzatokkal. A Belső Tűz Egyesület, mint pályázó együttműködési 
megállapodás megkötésére irányuló szándékkal fordult Önkormányzatunkhoz, elősegítve a 
pályázat sikeres elbírálását. Tekintettel a pályázat rövid beadási határidejére, 2017. július 12. 
napján sor került az együttműködési megállapodás aláírására.   
 
V. Tájékoztatás tulajdonosi hozzájárulások megtételéről  
 
A Pécsi Tankerületi Központ EFOP-4.1.2 pályázati konstrukció keretében 430 M Ft 
támogatást nyert el a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájának (7300 Komló, 
Bányász u. 1.) infrastrukturális fejlesztésére. A projekt célja a helyi igényekre alapozott 
infrastrukturális fejlesztés, az igényeihez illeszkedő funkcionális egységek kialakításával. Az 
infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, 
szaktantermek kialakítása és ezek eszközeinek beszerzése, továbbá az intézményben már 
meghonosított művészeti ágak biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá 
a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek 
kialakítása, eszközök beszerzése.  
A Tankerületi Központ sikeresen szerepelt az EFOP-4.1.3 pályázati kiíráson is, melynek 
keretében a Szilvási Általános Iskola (7300 Komló, Függetlenség u. 32.) sportpályája újulhat 
meg. A beruházás keretében az aszfaltos sportpálya átalakításra kerül öntött gumi 
multifunkciós sportpályára.  
Komló Város Önkormányzata és a Pécsi Tankerületi Központ között 2016. december 15. 
napján létrejött vagyonkezelési szerződés 27. és 29. pontja alapján a beruházásához szükséges 
a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása is. 
 
A Komlói Bányász Sportkör Kft. a be/SFP 18894/2017-es sz. TAO támogatás terhére, a 7300 
Komló, Pécsi út 44. (1245 hrsz.) sz. alatti ingatlanon található centerpálya lelátójának 
befedésére vonatkozó fejlesztés megvalósítását tervezi. A pályázatkezelő szervezet a 
fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát kérte.  
 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. 
melléklet 21. pontja alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő beruházás, építési 
munka esetén szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtétele polgármesterre 
átruházott hatáskör. 
Ennek megfelelően a Pécsi Tankerületi Központ részére 2017. szeptember 12-én, a Komlói 
Bányász Sportkör Kft. részére 2017. szeptember 13-án aláírásra kerültek a fenti tárgyú 
tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatok. 
 



 

VI. Beszámoló Autóbuszos pályázatról 
 
2017. december 31. napjával a jelenlegi közszolgáltatási szerződés hatályát veszti, ezért 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete tavasszal az 50/2017. (IV.28.) sz. 
határozatával döntött új pályázati felhívás közzétételéről.  
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a pályázati felhívást két országos napilapban, a 
Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a helyben szokásos 
módon 2017. májusában megjelentettük.  
A felhívásban 2017. június 19. napjára lehetőséget biztosítottunk a pályázóknak helyszíni 
szemlére és konzultációra. A pályázatok benyújtási határideje 2017. július 20. 11.00 óra volt. 
A pályázati eljárás során csak a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. vásárolta meg a 
pályázati dokumentációt, azonban a meghirdetett konzultáción nem jelent meg és a megadott 
határidőre sem nyújtotta be pályázatát. A beadási határidő előtt levélben jelezte a cég, hogy a 
pályázati kiírás részét képező közszolgáltatási szerződés tervezetben foglalt pénzügyi 
feltételeket nem tudják elfogadni, megfelelő mértékű működési támogatás nélkül veszteséges 
szolgáltatásra szerződnének. 
 
Fentiek alapján nem pályáztak a 2018. január 1. és 2022. december 31. közötti időszak 
személyszállítási szolgáltatására, az eljárás eredménytelen volt. Az 50/2017. (IV.28.) sz. 
határozat 3. pontjában – a beérkező pályázatok értékelésére – kijelölt ideiglenes 
munkacsoport ülésére ennek megfelelően nem került sor.  
A 2012. évi XLI törvény előírásai eredménytelen pályázati eljárás esetén lehetőséget ad arra, 
hogy a megrendelő közvetlenül bízza meg a közszolgáltatás végzésével az általa kiválasztott 
és a feladatot vállaló szolgáltatót, legfeljebb 2 éves időtartamra. Szükséges tehát a jelenlegi 
szolgáltató DDKK Zrt-vel tárgyalásokat kezdeményezni a közszolgáltatási szerződés 
módosításáról, hogy 2018. január 1. napjától további 2 évre biztosítsuk Komló városában az 
autóbusszal végzett személyszállítást.  
Az egyeztetéseket követően önálló napirend keretében a szerződésmódosítás tervezetét a 
tisztelt képviselő-testület elé terjesztjük. 
 
VII. Tájékoztató a benyújtott pályázatokról 
• A TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 – „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

„tárgyú felhívásra a pályázat 2017.09.14-én benyújtásra került. 
 

• A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 – „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése„ tárgyú 
felhívásra a pályázat 2017.07.31-én benyújtásra került. 
 

• A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 – „Barnamezős területek rehabilitációja „ tárgyú 
felhívásra a pályázat 2017.07.14-én benyújtásra került. 
 

• A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 – „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés„ 
tárgyú felhívásra a pályázat 2017.08.15-én benyújtásra került. 

 
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 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatókat, 
− a Belső Tűz Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásról szóló tájékoztatót, 
− a tulajdonosi hozzájárulások megtételével kapcsolatos teendőket, 
− az autóbuszos pályázat beszámolóját, 
− a benyújtott pályázatokról 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. október 31. 
    
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

Komló, 2017. szeptember 20. 
Polics József 
Polgármester 

  



 

 
1. sz. melléklet 

 
 

 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

2.sz. melléklet 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

3.sz. melléklet 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 



 

4. sz. melléklet 
K I M U T A T Á S 

az intézményi kötelezettségek értékér ől 
(2017. 07. 31.) 

Intézmény megnevezése 
2017.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 47 183 276 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Közösségek Háza, 
Színház- és 
Hangversenyterem 10 325 042 426 360 154 940 154 940 0 0 0 0 

3 
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 4 054 808 18 829 0 0 0 0 0 0 

4 GESZ 47 892 844 197 713 194 538 194 538 0 0 0 0 

5 Városgondnokság  33 597 800 34 871 978 21 908 476 21 805 074 103 402 0 0 0 

6 Közös Önkormányzati Hiv. 48 407 891 4 143 459 1 607 899 1 607 899 0 0 0 0 

7 Önkormányzat  275 241 152 17 199 261 15 553 708 15 553 708 0 0 0 0 

Összesen: 466 702 813 56 857 600 39 419 561 39 316 159 103 402 0 0 0 
  

Komló, 2017. 08. 22. 
Aladics 
Zoltán 

irodavezető 
 
 



 

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

(2017. 08. 31.) 

Intézmény megnevezése 
2017.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 47 183 276 120 426 0 0 0 0 0 0 

2 

Közösségek Háza, 
Színház- és 
Hangversenyterem 10 325 042 836 929 470 530 470 530 0 0 0 0 

3 
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 4 054 808 128 878 0 0 0 0 0 0 

4 GESZ 47 892 844 1 939 897 0 0 0 0 0 0 

5 Városgondnokság  33 597 800 26 828 438 13 774 733 13 774 733 0 0 0 0 

6 Közös Önkormányzati Hiv. 48 407 891 46 005 859 5 472 863 4 463 513 1 009 350 0 0 0 

7 Önkormányzat  275 241 152 42 989 616 2 456 620 1 656 620 800 000 0 0 0 

Összesen: 466 702 813 118 850 043 22 174 746 20 365 396 1 809 350 0 0 0 
  

Komló,  2017. 09. 14. 
Aladics 
Zoltán 

irodavezető 
 



 

 
 

5.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































































































































