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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 74/2017. (V.25.) sz. határozatnak megfelelően a Szakács Kft.-vel a módosított támogatási 
szerződés aláírásra került. 2017. június 8-án. 
 
A 98/2017. (VI. 28.) sz. határozatnak megfelelően a víziközmű szolgáltatásra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervek benyújtása határidőben megtörtént. 
 
A 107/2017. ( VI.28.) sz. határozatnak megfelelően az önkormányzat és intézményei, illetve 
a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményei közötti vagyonátadást 
szeptember végéig megtörtént. 
 
A 114/2017. (VII.6.) sz. határozat pályázatkezelőt a döntést követően azonnal tájékoztattuk a 
„Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Körtvélyesi 
gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.)” tárgyú képviselő-testületi határozat 
módosításáról, így a pályázat befogadásra került. A Belügyminiszter 2017. július 12-i döntése 
alapján önkormányzatunk elnyerte az útfelújításra megpályázott 30 millió Ft-ot, tehát a 
megvalósításra 2018. első félévében sor kerülhet. A támogatás felhasználásának végső 
határideje: 2018. december 31. 
 
A 119/2017. (VII.13.) sz. határozatnak megfelelően a Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány megelőlegezett összeget visszautalta miután a támogatást 
megkapta. 
 
A 127/2017.(VIII.24.) sz. határozat alapján a Komló külterület 0289 hrsz.-ú ingatlan 
hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés aláírása megtörtént. 
 
A 130/2017.(VIII.24.) sz. határozatnak Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozás 
 
A 139/2017(IX.27.) sz. határozattal a víziközmű bérleti díj felhasználásával jóváhagyott 
kivitelezési munkákkal kapcsolatban a Munkácsy Mihály utca szennyvíz rekonstrukció jelenleg 
is zajlik, a befejezési határidő 2017. december 15. A Gizella utca szennyvízcsatorna építésre a 
Baranya-Víz Zrt. tájékoztatása szerint 2018. tavaszán kerül sor. 
 
A 143/2017(IX.27.) sz. határozatnak  megfelelően Autokar Kft.-vel a csereszerződés aláírásra 
került. 
 



A 144/2017(IX.27.) sz. határozatnak megfelelően Kalányos Ferenc területvásárlási kérelme 
alapján a Vörösmarty utcai telek-kiegészítéssel kapcsolatos telekalakítást megrendeltük, az 
eljárás folyamatban van. 
 
A 145/2017(IX.27.) sz. határozatnak megfelelően az értékesítésre kijelölt Gizella utcai 
lakótelkekkel kapcsolatban a licit eljárás megtörtént. Az 1976/119 hrsz.-ú telek elkelt a liciten. 
A Magyar Állam nyilatkozatát követően a szerződés megköthető.  
 
A 146/2017(IX.27.) sz. határozatnak megfelelően a Komló külterület 0308/11 hrsz.-ú 
ingatlan visszavásárlási jogával kapcsolatban a nyilatkozatot a Járási Földhivatalhoz 
benyújtottuk, a bejegyzés folyamatban. 
 
A 150/2017(IX.27.)sz. határozat alapján a pénzügyi fedezet a szerződések megkötéséhez 
rendelkezésre áll. A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 kódszámú, „Komló, Nagyrét utcai 
meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázat vonatkozásában a Szakmai 
Megalapozó Tanulmány (Üzleti Terv) elkészítésére vonatkozó szerződést az önkormányzat 
megkötötte, míg a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 kódszámú, „Kerékpárút kialakítása Komló-
Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat vonatkozásában a 
közlekedésbiztonsági audit elkészítéséhez kapcsolódó szerződéskötés folyamatban van. 
 
A 154/2017(IX.27.) sz. határozatnak   megfelelően az együttműködési megállapodás az 
MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel aláírásra került, és hatályba lépett 2017. 
szeptember 21-én. 
 
A 156/2017. (X.26.) sz. határozatnak megfelelően a fogászati eszközök bérlésével 
kapcsolatban a szerződés az önkormányzat részéről aláírásra került, és a szállító visszaigazolta 
az eszközök megrendelését. 
 
A 158/2017. (X.26.) sz. határozatnak megfelelően az intézményi cafeteria juttatások 
kifizetésének felfüggesztéséről szóló döntés visszavonásáról és a juttatás kifizetésének 
engedélyezéséről értesítettük az intézményeket. A finanszírozás módosítására sor került. 
 
A 160/2017. (X.26.) sz. határozatnak megfelelő döntések születtek a DÉL-KOM Nonprofit 
Kft. társasággyűlésén. 
 
A 161/2017. (X.26.) sz. határozat értelmében a Pécsi Tankerületi Központ tájékoztatása a 
Fejlesztési terv elfogadására vonatkozóan 2017. október 27-én megtörtént.   
 
A 164/2017. (X.26.) sz. határozat:  A képviselő-testület 10/2017. (II.2.) sz. határozatában 
döntött az Altáró u. 10. sz. alatti 2413/60 hrsz.-ú ingatlan Szigetvári Takarékszövetkezettel 
közös értékesítéséről. Az önkormányzat 54/762 részének (3 irodahelyiség = 39 m2, valamint 
közös használatú helyiségek) vételárát 1.050.000 Ft-ban határozták meg. 
A Szigetvári Takarékszövetkezet 4 MFt-os vételi ajánlatot kapott a Flocktech Kft.-től (Komló, 
Iskola lu. 45.) a közös ingatlanra. A Kft. által tett ajánlat alapján, a tulajdoni hányadokat 
figyelembe véve, az önkormányzatra 840.000,- Ft vételár jutna. 
Az ajánlat elfogadásának érdekében a képviselő-testület a 164/2017. (X.26.) sz. határozattal 
módosította korábbi 10/2017. (II.2.) sz. határozatát és a vételárat 840.000,- Ft-ban határozta 
meg. A döntésről a Szigetvári Takarékszövetkezetet értesítettük, akik jelezték, hogy időközben 
a vevő visszalépett, mivel más ingatlant talált. 



Mindezek alapján szükségesnek tartjuk a módosító határozat visszavonását, így az értékesítés 
az eredeti szándék szerint, a meghatározott 1.050.000 Ft vételáron történhetne. 
 
A 165/2017. (X.26.) sz. határozat értelmében a nem költségvetési szervek támogatására 
vonatkozó pályázati felhívás a Komlói Kirakat 2017. november 14-i számában megjelentetésre 
került, valamint Komló város honlapján elérhető.   
 
A 167/2017.(X.26.) sz. határozat: A képviselő-testület a 2017. október 26-i ülésén a 
„Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztése (1244 hrsz.)” 
tárgyú előterjesztést a 167/2017. (X. 26.) sz. határozatában elfogadta. A határozat 2. pontja 
szerint a beruházás során felmerülő tárgyévi költségek fedezetéül képviselő-testület a 
költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „városi felújítási keret” előirányzatot jelöli 
meg, legfeljebb 6 470 000,- Ft összeggel. 
A „Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztése (1244 
hrsz.)” tárgyú támogatási szerződés 2017. november 09-én hatályba lépett és a szerződés szerint 
a teljes támogatási összeg előlegként már átutalásra is került az önkormányzat ezen projektre 
megnyitott alszámlájára. 
Mindezek alapján a 167/2017. (X.26.) sz. határozat visszavonása indokolt, így a határozat 2. 
pontjában rögzített 6.470.000,- Ft teljes egészében felszsabadul. 
 
A 169/2017. (X.26.) sz. határozatnak megfelelően a TOP-4.2.1-15/BA1-2016-0004 számú 
Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázat keretében az 
energiahatékonyságot érintő fejlesztésekről szóló nyilatkozat benyújtása megtörtént. 
 
A 170/2017. (X.26.) sz. határozat alapján a követelés elengedés számviteli nyilvántartáson 
történő átvezetésére negyedév végével kerülhet sor. A magánszemély tekintetében a 
végrehajtóval felvettük a kapcsolatot, az eljárás folyamatban van. 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
 
Szociális és egészségügyi bizottság: 
2017. október 25-i zárt ülésén állást foglalt a 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek 
elbírálásával (VII.) kapcsolatban. 
  
Gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
2017. október 24-i ülésén megtárgyalta a DÉL-KOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének 
módosítását és taggyűlési határozatait, valamint a Komló város területén lévő piac és 
vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósítása során ingatlan adásvételt és ingatlan 
bérletet. Véleményezte a Komló külterület 0308/11 hrsz.-ú ingatlan hasznosítását, a Jedlik 
Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos 161/2016. 
(IX.22.) sz. határozat kiegészítését, illetve az Altáró u.10. sz. alatti helységek hasznosításáról 
szóló 10/2017. (II.2.) sz. határozat módosítását. Továbbá állást foglalt a Komló KBSK 
Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztéssel kapcsolatban, a tervezett 
„Kézilabda Munkacsarnokkal” kapcsolatos előkészítő döntések meghozataláról, illetve a 023/4 
és a 023/13 hrsz.-ú ingatlanok övezeti besorolás módosításának kezdeményezéséről, a terület 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával – településfejlesztési döntésével kapcsolatban.   
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 



2017. október 24-i ülésén megtárgyalta a nem költségvetési szervek támogatásának pályázati 
feltételeit, a Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztését 
(1244 hrsz.), illetve a tervezett „Kézilabda Munkacsarnokkal” kapcsolatos előkészítő 
döntéseket, végül véleményezte a Pécsi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervét.  
 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:  
2017. október 24-i ülésén megtárgyalta a Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok 
rekonstrukciója című pályázat megvalósítása során ingatlan adásvételt és ingatlan bérletet, a 
DÉL – KOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását és taggyűlési határozatait, a 
Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos 
161/2016. (IX.22.) sz. határozat kiegészítését, illetve a Komló KBSK Sporttelepen az 
asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztését. Állást foglalt a 2017. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslattal kapcsolatban és az intézményi kötelezettségek értékéről szóló 
tájékozatóval kapcsolatban. Zárt ülésen megvitatta követelés elengedését O.I. ügyében. 
 
2017. november 14-i ülésén állást foglalt a Komló Sport Kft. visszatérítendő működési 
támogatásáról. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben: 
2017. október 25 –én  

− Zárt ülésen döntött az alábbi lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról: 
o Komló, Kazinczy F. utca 1/D. Fsz. 5. 

 
− Zárt ülésen döntött T.I. Komló, Határtető 20. szám alatti lakos települési szociális 

kölcsön iránti kérelméről. 
 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:  
2017. október 24-én megtárgyalta és jóváhagyta  

− a Kossuth L. u. 79. szám alatti Piramisház földszintjén lévő 487/2/A/3 hrsz.-ú 
ingatlanban található 12,98 m2 nagyságú 8. sz. üzlethelység bérbe adását, Lázok Ákos 

(7300 Komló, Radnóti u.11.) részére, melynek 949 Ft/m2  + 27 % Áfa, azaz 12.318,- Ft 
+ 3.326,- Ft Áfa (bruttó 15.645,- Ft) a havi bérleti díja. A bérlő 30 napon belül köteles 
a Városgondnoksággal a bérbeadásra vonatkozó szerződést megkötni, ellenkező 
esetben elveszíti a befizetett versenytárgyalási előleget. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, 
továbbá a bérleti szerződés elkészíttetéséről, valamint felhatalmazta a Városgondnokság 
intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 

 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben: 
2017. október 24.-én zárt ülésen megtárgyalta és jóváhagyta a behajthatatlan és gazdaságosan 
be nem hajtható követelések elengedéséről szóló előterjesztést, illetve az alábbi határozatot 
hozta: 
A bizottság a Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési 
jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2017.(X.18.) sz. rendelet V. fejezet 28.§ (5) 



bekezdésében kapott felhatalmazással élve, döntött a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság intézmény melléklete szerinti 24 db együttesen: 1.279.492 Ft értékű 20.000 
Ft-ot meghaladó, de 500.000 Ft-ot el nem érő egyedi értékű követeléseinek elengedéséről.  
A bizottság utasította az intézmény vezetőjét, hogy a számviteli nyilvántartásokon történő 
átvezetéséről gondoskodjon, illetve felkérte a bizottság elnökét, hogy a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság esetleges eltérő véleménye esetén, soron kívül intézkedjen a bizottság 
ismételt összehívásáról. Eltérő vélemény hiányában felkérte, hogy a bizottság 1./pontban 
szereplő döntéséről a képviselő-testületet tájékoztatta. 
 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:  
2017. október 4-én  

− Megtárgyalta a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Komló Város Önkormányzat ASP 
Központhoz való csatlakozása” c. pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
           A tárgyi eljárásban a bizottság az alábbi megállapításokat tette: 
 

1. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu 5.) ajánlata érvényes, 
2. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) ajánlata érvényes, 
3. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi u. 10.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a     
   TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt. 
6. Az eljárás nyertese a TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.). 

 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a bruttó 2.014.502. Ft összegű vállalkozói 
szerződés aláírására a TF Center Kft-vel, illetve utasította a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
2017. október 11-én megvitatta és jóváhagyta 

−  a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-
Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázathoz kapcsolódóan 
kiviteli terv készítése” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot 
hozta:  
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló VIAPRODUKT Tervező és Szolgáltató Kft.-t (7624 Pécs, 
Buday Dezső u. 42. sz.) 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 5.350.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 

− a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-
Sikonda településrész és Komló belváros között” projekt vonatkozásában a kötelező 
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság a 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 utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 



ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést 285.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 

− Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat VI. rész 6. pontjában foglaltak 
alapján a „TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek 
elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-
Körtvélyes városrészben” tárgyú pályázat keretében ivóvíz- és szennyvízhálózat, 
valamint közút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyta.  
Továbbá 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 kérte fel ajánlattételre: 
 

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. BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7677 Orfű, 
   Lapisi utca 16.) 

5. Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány 
           dűlő 5.) 

6. Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 
 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti 
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
2017. november 9-én megvitatta és jóváhagyta  

− a „Vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
KBSK asztalitenisz csarnok infrastrukturális felújítása" tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését és az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló VK Elektrocom Kft. (7300 Komló, Pécsi út 6.) hirdette ki 
az eljárás nyerteseként.  
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa és felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 5.090.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 

 
− a 7300 Komló, Berek u. 10/A. 4. em. 4. szám alatti, 45,07 m² alapterületű, másfél 

szobás, összkomfortos önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen történő 
bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság egyetértett T. A. 7300 Komló, Széchenyi I. u. 53. szám alatti lakos részére 
szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Berek utca 10/A. 4. em. 4. szám alatti, 
45,07 m² alapterületű, másfél szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott 
időre – a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági- és Adóirodáján létesített 
foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történő bérbeadásával. A lakásba 
élettársával, M. Gy. költözik. 

 
2017. november 17-én megtárgyalta és jóváhagyta 



− 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. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte 
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás: 

a) GamatervBt. (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C)  
b) Kstb Plusz Bt. (5600 Békéscsaba, Damjanich utca 20.)  
c) M-B Tanácsadó Kft. (7140 Tolna, Kinizsi u. 10.) 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

− 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: 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte 
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 

1. Rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás 
a) Kormányos Anna (1112 Budapest, Gulyás u. 9.)  
b) GamatervBt. (7140 Bátaszék, Flórián u. 2/C)  
c) Dr. Laki Tamás (7635 Pécs, Endrész u. 81.) 
 

2. Marketing és kommunikáció biztosítása (partnerségi tervezés)  
a) Feriing PR Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.)  
b) Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.)  
c) PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

− a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent Borbála Otthon épületenergetikai 
korszerűsítése Komlón" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs 
szakmérnöki feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívását. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

a) Dr. Laki Tamás (rampa@rampa.hu)  
b)Jávor Éva (iavor.eva@freemail.hu; javor.eva@pantelweb.hu)  
c) Németh Ágota (agotanemeth@gmail.com) 

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

− a „Szabadidőpark és Vállalkozó Háza Komlón" című és TOP-2.1.l-l5-BA1-2016-00001 
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervező kiválasztására irányuló 
eljárással kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A bizottság jóváhagyta, hogy a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Komló 
Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján az 1. sz. 
melléklet szerinti összefoglaló tájékoztatást jelentessen meg a Közbeszerzési hatóság 
honlapján, és egyidejűleg az alábbi tervező cégek adatait a hatóság részére megküldje. 



• Építészkör Kft. (7621 Pécs, Váradi Antal u. 5.)  
• A + Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 1.)  
• Megaron Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.) 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a fentiek megvalósítása érdekében a közbeszerzési 
szakértő bevonásával a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
A közbeszerzési eljárás megindításáról és az ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról a 
bizottság a következő ülésén, önálló napirend keretében hoz döntést. 
 

2017. november 22-én megvitatta  
− a TOP-3.2.l-l5-2016-00001 azonosítószámú, „Szent Borbála Otthon épületenergetikai 

korszerűsítése Komlón" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs 
szakmérnöki feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését és az alábbi 
határozatot hozza: 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Dr Laki Tamás (7635 Pécs, Erdész u.81) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést 235.000,- Ft + 0% Áfa (bruttó 235.000,- Ft) összeggel kösse meg. 
 

− a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 „Szent Borbála Otthon épületenergetikai 
korszerűsítése Komlón " megnevezésű pályázathoz kapcsolódó statikus szakmérnöki 
feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívását és azt a melléklet szerinti formában 
jóváhagyja: 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

a) SZTI-BAU Kft (sztibau@gmail.com )  
b) U-Projekt Bt (7624 Pécs, Napvirág u. 2,  
c) Építész Kétszög Kft (7623 Pécs, Megyeri út 20.) 
 

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

− a Szilvási Óvoda udvar rendezésének kiviteli munkái tárgyú ajánlattételi felhívását és 
azt a melléklet szerinti formában jóváhagyta: 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérte fel a 
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 

a) Baranya SBAU Kft. (7300 Komló, 2413/86 hrsz.)  
b) BS Construct Kft. (7300 Komló, Hegyhát u. 6.)  
c) Benkala Kft (1115 Budapest, Bártfai u. 44..) 

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

 IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 



 
Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat 
2017.október 9-én tartott ülésén a részönkormányzat tagjai megvitatták a „MOL 
zöldövezet”című pályázat beadását és az ezzel kapcsolatos feladatokat. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2017.október 16-án tartott ülésén a részönkormányzat tagjai megtárgyalták a Sikondai 
városrésszel kapcsolatos problémákat, melyek a közmeghallgatáson felmerültek. Az ülés 
meghívott vendége a Városgondnokság vezetője, Bogyay László volt. 
 
2017.október 19-én tartott ülésén a részönkormányzat tagjai megvitatták a városrészt érintő 
gyorshajtások és túlsúlyos gépjárművek problémáját, és úgy döntöttek, hogy megkeresik a 
Komlói Rendőrkapitányság rendőrkapitányát levélben azzal a kéréssel, hogy havi egy 
alkalommal legyen sebességmérés és a túlsúlyos gépjárműveket is ellenőrizzék a városrészben. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2017. november 8-án tartott ülésén a részönkormányzat tagjai állást foglaltak a kultúrház 
kerítésére vonatkozó árajánlattal kapcsoltban, miszerint 860.500 Ft lenne a munkadíj és 
1.250.000 Ft az anyagköltség. A tagok meglátása szerint ez túl magas összeg, és hiányos az 
árajánlat, így további árajánlatot kérnek be. 
2017. november15-én tartott ülésén a részönkormányzat tagjai megtárgyalták, illetve a 
raktáron lévő eszközök selejtezéséről döntöttek. Megvitatták a műszaki cikkek selejtezéséhez 
szükséges javaslatok beszerzésének szükségességét, illetve a selejtezett eszközök 
hulladéklerakóba történő elszállítását. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2017. november 7-én tartott ülésén a részönkormányzat tagjai megvitatták és döntöttek a 
játszótér kialakításáról. A jelenlegi költségvetési előirányzatuk kb. 1,2 M Ft, ebből 760 e Ft-ot 
költöttek el eddig. A Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat a településrészi köz- és 
zöldterületek karbantartása és fenntartása céljára 300.000 Ft-ot átad Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága részére.  
 
Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat 
2017. október 18-án tartott ülésén a részönkormányzat tagjai kiértékelték a „Gesztenye Nap” 
rendezvényt, majd a Gesztenyési városrészt érintő fejlesztéseket vitatták meg. 
 
 

V. 
Egyebek 

 
I. Tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről 
 

A képviselő-testület 8/2015. (II.19.) határozatában elfogadottakra figyelemmel az előterjesztés 
1. 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 4. 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 2. és 3. sz. mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2017. október 11-i és október 26-i üléseinek jegyzőkönyve.  
 
IV. Tájékoztató Igazgatási szünetről 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelete 
2. § b) pontjában az alábbiakat rendelte el: 
„Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kormány ajánlásának 
figyelembevételével, abból a célból, hogy az 1. §-ban meghatározott dolgozók részére a 
törvényben előírt rendes szabadság megfelelő módon kiadásra kerülhessen – évente 
rendszeresen, két időszakban igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint: 
b) téli igazgatási szünet: első napja az év december 24-e hetének hétfője, utolsó napja a 
következő év első munkanapját megelőző munkanap.” 
 

Ennek értelmében 2017. telén az igazgatási szünet időtartama a következők szerint alakul: 
Az igazgatási szünet kezdő napja: 2017. december 18. (hétfő). 
Az igazgatási szünet utolsó napja: 2017. december 29. (péntek). 
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2018. január 3. (szerda). 
Az igazgatási szünet időtartama alatt szünetel: 
− az ügyfélfogadás, 
− a postai küldemények átvétele, 
− azon elektronikus rendszerek megnyitása, melyeknél az eljárási határidő a megnyitással 
veszi kezdetét. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt 2017. december 20-án és 2017. december 27-én telefonos, 
illetve személyes előzetes időpont-egyeztetés alapján az alábbi ügykörökben az általános 
ügyfélfogadási időtartamban ügyfélfogadás tartására kerül sor: 
− haláleset anyakönyvezése, 
− soron kívül intézendő szociális ügyek. 
 

Ehhez kapcsolódóan a helyi sajtóban hirdetmény közzétételére került sor. 
 
V. Tájékoztató a sportlétesítmények kihasználtságáról 
 
A 2017. október 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen a „A tervezett Kézilabda 
Munkacsarnokkal kapcsolatos előkészítő döntések meghozatala” című előterjesztés tárgyalása 
során a merült fel a városban működő sportlétesítmények kihasználtságainak kérdésköre. Ehhez 
kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület: 
 
I. Önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények:  
Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 5. § (2) 
értelmében, amennyiben a sportlétesítmény tulajdonosa önkormányzat, az önkormányzatnak 
minden év december 31-ig a megyei önkormányzat felé adatszolgáltatási kötelezettsége van a 
sportlétesítmények kihasználtságáról.  
Figyelemmel arra, hogy a 2017. évre vonatkozóan még nem állnak rendelkezésünkre adatok, a 
2016. évi adatokról tájékoztatom: 
 
Komlói Bányász Sport Klub (7300 Komló, Pécsi út 44.)  



Óra/hó Iskolai 
sport 

Utánpótlás Versenysport Szabadidősport Egyéb 

Január 60 80 20 100 20 
Február 50 60 20 80 20 
Március 50 60 20 80 20 
Április 60 70 20 100 20 
Május 60 70 20 100 20 
Június 80 80 20 100 20 
Július 80 60 10 100 20 

Augusztus 80 60 10 100 20 
Szeptember 80 70 20 100 20 

Október 60 80 20 100 20 
November 50 80 20 80 20 
December 50 80 10 80 20 
Összesen 760 850 210 1120 240 

Fenti táblázat alapján naponta 7-10 óra/nap 
 
Komló Városi Sportközpont (7300 Komló, Eszperantó tér 1.) 

Óra/hó 
Iskolai 
sport Utánpótlás Versenysport Szabadidősport Egyéb 

Január 94 158 78 92 20 
Február 107 127 75 88 43 
Március 85 141 68 75 28 
Április 104 145 69 83 20 
Május 90 132 71 79 16 
Június 36 91 - 71 19 
Július - 16 - 40 16 

Augusztus - 74 51 38 33 
Szeptember 98 104 77 98 54 

Október 118 145 62 105 20 
November 101 148 88 101 22 
December 73 91 57 75 14 
Összesen 906 1372 696 945 305 

Fenti táblázat alapján naponta átlagosan 13-15 óra/nap, június és augusztusban 7 óra/nap, 
júliusban 2 óra/nap. 
 
 
II.  Komló Város Önkormányzat tulajdonában és a Pécsi Tankerületi Központ 
fenntartásában és működtetésébe lévő köznevelési intézmények tortantermeiben, 
tornacsarnokaiban az alábbi tanórán kívüli sporttevékenységek zajlanak:  
 
 

Intézmény Sportág Óraszám Létszám 
 
 
 
 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin 
Általános Iskolája 

Komlói Női Kézilabda 
Egyesület 

heti 2 óra 15 fő 

DÖKE Komló 
(kézilabda) 

heti 3 óra 15 fő 

Komló Sport Kft. 
(kézilabda) 

heti 7,5 óra 15 fő 



 Kék Kokasok Tollas 
Csapat 

heti 1,5 óra 10 fő 

Kosárlabda tömegsport heti 2 óra 30 fő 
 
Szilvási Általános Iskola 
 

Komló Sport Kft. 
(kosárlabda) 

heti 6 óra 20 fő 

Stranszky Nikolett 
(aerobic) 

heti 1,5 óra 10-15 fő 

 
 
Szilvási Általános Iskola 
Felsőszilvási Általános Iskolája 
 

Komlói Bányász 
Sportkör Kft. (ritmikus 
sportgimnasztika) 

heti 6 óra 20-25 fő 

Kapronczai Alapfokú 
Művészeti Iskola 
(társastánc) 

heti 6 óra 20 fő 

Kenderföld-Somág Általános Iskola Csillag Mazsorett 
Egyesület 

heti 2 óra 10 fő 

 
 
III.  A Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma intézmény Vájáriskola utca 1. sz. alatti épület tortantermét 
tanórán kívüli időben a kollégisták veszik igénybe, valamint hetente 4 alkalommal külsős 
bérlők (alkalmanként kb. 15-20 fő) számára biztosít az intézmény helyszínt a sportköri 
foglalkozásnak.  
 
VI. Beszámoló a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról 

 
1. TOP 4.2.1-15-BA1-2016-0004 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás nyújtotta be a támogatási kérelmét. A 
pályázatot a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság vezetője 2017. május 29-
én  150.000.000  Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés tervezet 
jóváhagyása, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok a közreműködő 
szervezet részére 2017. június 19-ig megküldésre kerültek. A támogatási szerződés 2017. június 
23-án aláírásra került. A projekt által érintett települések a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás tagjai.  
Az alábbi elemek megvalósítását tervezzük: 

- A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és a Komló Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai adminisztrációs kötelezettségeinek 
teljesítését megkönnyítő szoftverfejlesztés. 

- Minden ellátott településen saját ügyfélszolgálati irodákat alakítunk ki 
- A Komló, Kossuth utcában lévő épületben új irodahelyiséget kap a házi segítségnyújtó 

szolgálat. 
- Magyarszéken, Oroszlón és Szászváron a két intézmény által használt ingatlanokat 

akadálymentesítjük. 
- Egyházaskozáron működő Idősek Klubjába új berendezést és informatikai eszközöket 

vásárolunk, 
- Átalakításra és felújításra kerül sor a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat épületében is. 
A projektben vállalt építési beruházások, illetve az eszközbeszerzés tekintetében a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. 2017.11.08-án a Freedom- Tech Informatikai Kft. 



jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
„Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat 
keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése - 1. rész” című beszerzésére vonatkozóan. 
A kivitelezési munkák október végén a Komlói Rendelőintézetben és a Teleházban 
megkezdődtek.  
A projektidőszak 2017. július 24-től 2018. június 30-ig tart. 
 
2. TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 – Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész 
és Komló belváros között 
 
A 2016. áprilisában benyújtott pályázat célja kerékpáros barát fejlesztések megvalósítása a 
város területén. A projekt keretében Komló-Sikonda üdülőterület és Komló belváros között 
kerül kialakításra kerékpárút hálózat, ezen belül három szakaszon új kerékpárút épül, illetve a 
meglévő közutakon nyitott kerékpársávok (burkolat jelek felfestésével) kialakítására kerül sor. 
Az építendő kerékpárút szakaszok, valamint a meglévő közúton kialakítandó kerékpársávok 
teljes hossza több mint 6 km.  
2017. júniusában a pozitív támogatói döntés eredményeként a támogatási szerződést 
megkötötte az önkormányzat. A beruházás teljes költsége 235.038.900,-Ft. Jelenleg az 
előkészítési és tervezési munkák zajlanak, amelyeknek a befejezési határideje 2018. január 31. 
Ezt követően kerül kiírásra a kivitelezés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás, 
tavasszal pedig megkezdődhetnek az építési munkák. A projekt befejezési határideje 2018. év 
vége.  
 
3. TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 – Helyi gazdaságfejlesztés 
Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója 
 
Komló Város Önkormányzata 2016. árpilis 22-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.1.3-
15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra. A Közreműködő Szervezet 
2017. május 29-én kelt tájékoztatási alapján A Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok 
rekonstrukciója című pályázat bruttó 500.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A támogatási kérelem kidolgozása során létrejött tervezési koncepció szerint, a 
beruházás keretében a vásárcsarnok és a piac teljes területe kerül megújításra. 
A projekt fizikai megvalósítása a hatályos támogatási szerződés alapján 2017. augusztus 1. 
nappal megkezdődött és a teljes lebonyolítására 24 hónap áll rendelkezésre, így fizikai 
befejezésének határideje 2019. július 31.  Jelenleg a pályázat megvalósításának előkészítési 
szakasza zajlik, amelynek során beszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerülnek azok a 
szakmai szereplők, akik a projekt lebonyolításában részt vesznek. Továbbá folyamatban van a 
kijelölt fejlesztési területre vonatkozó kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése. A 
fejlesztéssel kialakítandó helyiségek kiadása kapcsán már két alkalommal licit eljárás 
lebonyolítására került sor. 
 
 
4. TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 – Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón 

 

Komló Város Önkormányzata 2016. május 23-án nyújtotta be támogatási kérelmét a 
TOP-1.4.1-15 számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra.  

A támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság 
vezetője 2017. május 29-én  121.327.000  Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A 
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 2017. június 17-ig megküldésre 



kerültek. A támogatási szerződés június 19-én aláírásra került. A felhívás lehetőséget biztosít 
önkormányzatunk számára, hogy a gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint az óvodai ellátáshoz 
való hozzáférést és a szolgáltatások minőségét javítsuk, mely hozzájárul a gyermekek 
képességeinek és készségeinek fejlődéséhez. 

A fejlesztések a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsődében és a Komló Városi Óvoda hét telephelyén valósulnak meg.  

A bölcsődébe és az óvodákba többek között az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 
- felszíni csapadékvíz elevezetésének megoldása, 
- kerítések felújítása vagy cseréje 
- lépcsőépítések, 
- párakapu és napvitorla telepítése, 
- töredezett, régi járdák helyére térkövezett járdák, 
- rekortán pályák építése 
- a Komló Városi Óvodában (Tompa Mihály utca), a Szilvási és a Kökönyösi 

Tagóvodában komplett villamoshálózat felújítása, 
- a Szilvási Tagóvoda melegítő konyhájának felújítása, akadálymentesítése, 
- játéktárolók felújítása, újak telepítése. 

Az óvodai átszervezés miatt a Szilvási Óvoda tekintetében június 9-én közbeszerzési eljárást 
indítottunk a projektben szereplő beruházási munkákra. A Szilvási Óvoda II. épületének 
felújítása, illetve a külső, udvari munkák elkészültek. A többi intézmény tekintetében jelenleg 
a tervek készítése zajlik, melynek határideje 2017. november 30. December elején a kiviteli 
tervdokumentáció alapján kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás a projektben vállalt további 
építési munkák tekintetében, továbbá az eszközbeszerzésre. A projektidőszak 2017. július 1-től 
2018. október 31-ig tart. 
 
5. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 – Zöld város kialakítása 
Petőfi tér és környezetének rehabilitációjára 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-2.1.2-
BA1-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra Komló Város 
Önkormányzata 2016. július 22-én támogatási kérelmet nyújtott be a település területén lévő 
Petőfi tér és környezetének rehabilitációjára. A beadott pályázati anyagot a Magyar 
Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága 2017. május 29-én br. 579.470.000.- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte.  
A projekt 2017. július 1. napjával megkezdődött és a teljes megvalósítására 36 hónap áll 
rendelkezésre. Jelenleg a pályázat előkészítésének fázisa zajlik, amelynek során beszerzési 
eljárás keretében kiválasztásra kerülnek azok a szakmai szereplők, akik a projekt 
lebonyolításában részt vesznek. Továbbá folyamatban van a kijelölt fejlesztési területre 
vonatkozó kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése. 
 
6. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 – Barnamezős területek rehabilitációja 
Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón 
 
Komló Város Önkormányzata 2016 nyarán nyújtotta be a barnamezős területek rehabilitációja 
című és TOP-2.1.1-15 azonosító számú pályázati felhívásra támogatási kérelmét. 
A pályázatot kedvezően bírálták el és a Komló, Juhász Gy. u. végén lévő barnamezős területen 
megépítendő szabadidőpark és vállalkozók háza kialakításához 600 millió Ft támogatást nyert 
el  az önkormányzat uniós és hazai forrásból.  
A két részből álló projekt első szakasza a romos, esztétikai és városképi értékkel sem 
rendelkező ipari létesítmények bontását és a terület kármentesítését takarja. Ezt követheti a 



szükséges közművek kiépítése. A következő szakaszban egy vadonatúj akadálymentes épületet 
húznak fel a kivitelezők, amelyben játszóház, továbbá vállalkozók részére kialakított műhely 
és irodák valamint szociális helyiségek kapnak helyet. A telek fennmaradó része pedig 
parkosításra kerül. Gyerekjátékok, szabadtéri fitneszeszközök, futópálya és pihenőpadok is 
lesznek majd Komló legújabb szabadidőparkjában. Végül sor kerül a Juhász Gyula utca teljes 
felújítására és parkolók kialakítására is. 
A felújítás része lesz a közvilágítás és a csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése is. 
A beruházáshoz kapcsolódóan a pályázatban különféle programok valósulnak meg több 
korosztály számára.  
Jelenleg folyamatban van a tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás. A tervek 
szerint a projekt 2019. november végén fejeződik be. 
 
7. TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 – Szent Borbála Otthon épületenergetikai 
korszerűsítése Komlón 
 
Komló Város Önkormányzata 2016. június 23-án támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.2.1-
15-BA1 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra. 
A pályázatot a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság vezetője 2017. június 13-
án  396.723.800  Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges dokumentumok 2017. június 26-ig megküldésre kerültek. A 
támogatási szerződés június 28-án aláírásra került. A projekt során a következő munkák 
valósulnak meg: homlokzati szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, illetve 
napelemes rendszer telepítése. Mindezekkel egyidejűleg sor kerül a tetőfedés cseréjére is. A 
projekt jelenleg a tervezési szakaszban tart, az engedélyezési tervdokumentáció elkészült. A 
kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének határideje december 15. A projektidőszak 2017. 
július 1-től 2018. december 31-ig tart. 
 
8. TOP-7.1.1-16 – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 
közösség szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 
 

A TOP pályázati rendszer egy olyan hiányt pótol a TOP-7.1.1-16 konstrukcióval, mely 
településünk fejlődése számára a legtöbb hozzáadott értéket fogja képviselni e pályázati 
ciklusban. A pályázat regisztrációs szakaszának megjelenésekor azonnal elkezdtük a 
társadalmasítási folyamatokat és minél szélesebb körben ismertettük a lehetőségeket.  

A Stratégia és a benne foglalt programok átdolgozása megtörtént a pályázó részéről 2017. 
szeptemberében a támogatói döntésnek megfelelően, mely szerint a korábbi HACS működési 
költség és a programok megvalósítására szánt összeg 400 millió forint értékben került 
meghatározásra.  

Az egyeztetések eredményeképpen a Komlói Kaptár Helyi Közösséget 2016. április 13-án 
alakítottuk meg. Tagjaink :  

� Komló Város Önkormányzata,  
� Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, (változás 2017.11.14. óta KVÖ Gazdasági 

Ellátó Szervezet) 
� KVÖ Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem,  
� KVÖ József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény,  
� Komlói VG Zrt.  
� Puskás Csaba e.v. Zrínyi Klub, (változás 2017.11.14. óta T-House Kft.) 
� Dirtpark Kft.  



� New Generation Kulturális Egyesület,  
� Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület,  
� „Súgólyuk” Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület,  
� Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány. 

Működési formánk, nevünk: Komlóért Egyesület 

Képviselőnk: a Komlóért Egyesület elnöke, Polics József. 

Az Egyesület összetétele, szférák aránya: 
Önkormányzati: 36,36% 
Civil:   36,36% 
Gazdasági:  27,28% 

Komló városában mintegy 140 civil szervezet és 3 nemzetiségi önkormányzat és több e 
területekhez kapcsolódó gazdasági társaság működik aktívan, melyek évek óta alakítják és 
formálják a helyi közösséget, gazdagítják a város lakosságának kulturális és szabadidős életét. 
E szervezetek eddig is aktívan együttműködtek az önkormányzat pénzügyi vagy szellemi 
támogatása mellett. A most megalakult Helyi Akciócsoport HACS jelentősége abban rejlik, 
hogy formális és szervezett hátteret és pénzügyi forrást is tudunk biztosítani a következő 
években a lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében. Együtt olyan programokat tudunk 
megvalósítani, melyek a közösséget még inkább meg tudják mozgatni, és meg tudjuk alapozni 
a későbbi folyamatos működést is ez által a pályázati program lezárása utánra is.  
Kiválasztási kritériumunk  alapelve, hogy az egyes fejlesztési elképzelések abban az esetben 
támogathatók, ha településen, térségen belül a fejlesztés innovációt jelent (új, vagy újszerű), 
illetve hozzáadott értéket képes megjeleníteni, amely a szolgáltatás, tevékenység minőségének 
növekedésében, a foglalkoztatásra gyakorolt hatásában, vagy egyéb, a pályázó által bemutatott 
és reálisan megvalósítható formában jelenik meg. 

Célunk, hogy a gazdaság szereplőivel is aktívabban működjünk együtt. A 3 szféra közösen a 
helyiek életminőségének javításában komoly eredményeket lesz képes elérni. Hosszú távon 
célunk: „Komló, a befogadó város kulturális sokszínűségének megőrzése, az erős helyi 
közösségek által kezdeményezett, helyi értékekre épülő programok és lehetőségek által a 
város és vonzáskörzetében élők életminőségének javítása”.  

A javuló életminőség végső soron hozzájárul a város versenyképességének javulásához, a helyi 
közösség erősödéséhez és a lakosság megtartásához, hiszen az emberek ott élnek szívesen, ahol 
megélhetésük mellett hasznos és élménydús életet tudnak élni és jövőképet tudnak adni 
gyermekeiknek. 

Megvalósítandó programjaink általános céljai: 

- Helyi együttműködések erősítése (civil - gazdasági - önkormányzati szféra), 
- Egymás értékeinek jobb megismerése, a közösség tagjainak bevonása, 
- Generációk közötti együttműködések erősítése, 
- Életminőséget pozitívan befolyásoló programlehetőségek megismertetése a közösséggel, 
- „Ember és környezet harmóniában” gondolat erősítése a helyi közösségben, 
- Az élet sokszínűségének bemutatása, hátrányos helyzetűek bevonása a helyi közösség 

életébe. 

Kulcsszavak: kultúra, művészet, munka, hivatás, önkéntesség, egészségtudatos életmód, sport, 
hátrányos helyzetűek bevonása, együttműködések erősítése, környezet és természeti értékek, 
gazdaság kapcsolódásai. 



Elvárt eredmények: a program megvalósításától várjuk, hogy 10.000 fő bevonásra kerüljön a 
megvalósuló programokba. Kulturális intézmények renoválását tervezzük összesen 400 m2-en, 
továbbá 600 m2 közösségi teret újítunk meg. 88 rendezvényt és projektet kívánunk 
megvalósítani. 

Az egyesületi formában működő Komlói Kaptár Helyi Közösség feladata:  

− a Stratégiában foglalt célok megvalósítása és az eredmények elérésének szolgálata, 
monitoring; 

− a munkaszervezet működtetésén keresztül a helyiek számára meghirdetendő pályázati 
folyamatok kialakítása és a pályázati pénzek kiközvetítése. 

A munkaszervezetet az Egyesület fogja működtetni, a megfelelő tapasztalatú szakemberek 
rendelkezésünkre állnak.  
A program 2017.10.01 – 2020.12.31. valósul meg. 
7 beavatkozási területet neveztünk meg a HKFS elkészítése során, amelyek megvalósulását 
legalább 88 db helyi projekt sikeres végrehajtása révén kívánunk elérni. 
 
A beavatkozási területek és a hozzájuk tartozó helyi projektek száma, valamint összege: 

ERFA Támogatási összeg Projektek száma 
Miénk itt a tér 136 000 000,00 Ft 8 
Itt minden adott lesz 50 666 667,00 Ft 5 
Értékeink a jövőnk 20 000 000,00 Ft 2 
      
Összesen 206 666 667,00 Ft 15 
      

ESZA Támogatási összeg Projektek száma 
Összetartozunk 83 000 000,00 Ft 43 
Egészségünk 30 333 333,00 Ft 20 
Környezetünk védelme 10 000 000,00 Ft 5 
Közbiztonság, bűnmegelőzés 10 000 000,00 Ft 5 
      
Összesen 133 333 333,00 Ft 73 
      
Mindösszesen 340 000 000,00 Ft 88 

 
A Komlóért Egyesület Helyi Akciócsoport Munkaszervezete a program ideje alatt 
60.000.000 Ft összegből gazdálkodik. 
 
VII. Tájékoztató a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kilépéséről a Komlóért 
Egyesületből 
A képviselő-testület a 153/2016. (IX.22.) számú határozatában fenntartóként tudomásul vette, 
és jóváhagyta, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. augusztus 9. napján a 
Komlóért Egyesületbe - kizárólag az egyesületi pályázat sikere érdekében - tagként belépjen. 
A pályázat olyan szakaszba ért, hogy a Hivatal egyesületből történő kilépésére már lehetőség 
nyílt, ezért a kilépési nyilatkozat aláírására 2017. október 2. napján sor került. A CLLD pályázat 
megvalósítását a Hivatal továbbra is segíti a Helyi Akciócsoport tagjaként. 
 
VIII. Beszámoló a testvér-települési programok és együttműködések című pályázatról 
 



A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) – a korábbi évekhez viszonyítva 
korábban - 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. december 15. napja. 
A felhívásra - a tavalyi évhez hasonlóan - Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
várhatóan 2018. nyarán megrendezésre kerülő 32. Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő és 
Honismereti Tábor költségeinek finanszírozására. Az igényelt támogatási összeg 500.000 Ft-
tól 2.000.000. Ft-ig terjedhet, a megvalósítási időszak 2018. január 1. - 2018. december 31. 
között van. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben 
folyósít az Alapkezelő. A pályázat kiírója önrész biztosítását nem teszi kötelezővé. A 
A megrendezésre kerülő táborban komlói, belényesi és kárpátaljai tanuló valamint a kísérőik 
vesznek részt.  A tábor célja a résztvevő fiatalok környezettudatos magatartásának elősegítése. 
A kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása. A testvér településeken 
élők közötti együttműködések megerősítése Baranya megye természeti értékeinek 
megismerése, a városszépítő munka tevékenységének elsajátítása.  
A benyújtott pályázat eredményéről a beszámoló, illetve amennyiben szükséges külön napirend 
keretében tájékoztatni fogom a Tisztelt Képviselő-testületet.  
 
 
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, 
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót, 
− a sportlétesítmények kihasználtságáról, 
− a beszámolót a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról, 
− a tájékoztatót a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kilépéséről a Komlóért 

Egyesületből, 
− a beszámolót a testvér-települési programok és együttműködések című pályázatról, és 
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 
 
A képviselő-testület visszavonja az alábbi határozatait: 
− 164/2017. (X.26.) számú, „Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosításáról szóló 10/2017. 

(II. 2.) sz. határozat módosítása” tárgyú határozat, 
− 167/2017. (X. 26.) számú, „Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok 

infrastrukturális fejlesztése (1244 hrsz.)” tárgyú határozat. 
 



Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 
Határid ő: 2017. december 31. 
    
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

Komló, 2017. november 23. 
Polics József 
Polgármester 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



1.sz. melléklet

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

(2017. 10. 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 47 183 276 878 872 0 0 0 0 0 0 

2 

Közösségek Háza, 
Színház- és 
Hangversenyterem 10 325 042 1 299 668 154 940 154 940 0 0 0 0 

3 
József A. Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 4 054 808 357 779 22 860 22 860 0 0 0 0 

4 GESZ 47 892 844 2 327 042 90 000 90 000 0 0 0 0 

5 Városgondnokság  33 597 800 28 416 474 17 756 758 17 167 023 589 735 0 0 0 

6 Közös Önkormányzati Hiv. 48 407 891 5 742 483 2 022 309 2 022 309 0 0 0 0 

7 Önkormányzat  275 241 152 46 723 759 10 745 799 10 745 799 0 0 0 0 

Összesen: 466 702 813 85 746 077 30 792 666 30 202 931 589 735 0 0 0 

           
 
          
          

Komló,.. , 2017. 11. 17.      
Aladics 
Zoltán   

       irodavezető   



2. sz. melléklet 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



3. sz. melléklet 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 



Beszámoló a polgármester  

két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

 

- A piac és vásárcsarnok beruházásával kapcsolatban több fordulóban egyeztettem az 

érintett kereskedőkkel és a tervezőkkel. 

 

- Czukor Zoltán az Olimpián is résztvevő távgyaloglónk jövő évi visszavonulása 

alkalmából általam felajánlott nemzetközi versenyről egyeztettünk. 

 

- Pályaválasztási szülői értekezleten vettem részt. 

 

- A Baranya Megyei Mérnök Kamara rendezvényén tartottam előadást a város előtt lévő 

fejlesztésekről. 

 

- A Pedagógiai Szakszolgálat új helyének átadásán vettem részt. 

 

- A barnamező I. beruházásról egyeztettem a közbeszerzőkkel. 

 

- A járási szintű Rendőrkapitánysági beszámolón vettem részt. 

 

- Megyei idősek napi rendezvényen köszöntöttem a szépkorúakat. 

 

- A Reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett rendezvényen vettem részt. 

 

- A Prima Primissima megyei rendezvényén képviseltem az önkormányzatot Mohácson. 

 

- Horváth Dániellel több fordulóban egyeztettem a komlói foglalkoztatási lehetőségekről. 

 

- A Komlóért Egyesület elnökségi ülését vezettem le. 

 

- Ormándlaky Dalmával a Kodály Zoltán Ének-zenei és Katolikus Általános Iskola 

igazgatójával egyeztettem Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. 

évfordulójára szervezett programról. 

 

- Fogadtam Kósa Lajos miniszter urat. 

 

- A Bern Kft. képviselőivel egyeztettem a jelenleg folyó legnagyobb 

szennyvízberuházásunk állásáról. 

 

- A Színház átadásának 35. évfordulója alkalmából rendezett rendezvényen vettem részt 

és köszöntöttem a megjelenteket. 

 

- A városban a jelenlegi útberuházásokról egyeztettem. 

 

- A buszpályaudvar átépítéséről tárgyaltam a tervezőkkel és a MÁV vezetőivel. 



 

- Az Altáró utcai fürdőépület tulajdonosával egyeztettem. 

 

- Dukai Miklós államtitkár úrral egyeztettem az aktuális önkormányzatunkat érintő 

kérdésekről. 

 

- Takács Péter életmű kiállítását nyitottam meg a Művészetek Házában. 

 

- A szociális munka napja alkalmából köszöntöttem az ágazatban dolgozókat és 

kitüntetéseket, elismeréseket adtam át. 

 

- A Pécsi Egyházmegye által szervezett év végi koncerten vettem részt a Kodály 

Központban. 

 

- Pogácsás Tibor államtitkár úrral egyeztettem a köztisztviselői életpályáról. 

 

- Nagy Ferenc szekszárdi vállalkozóval tárgyaltam komlói munkahely teremtési 

lehetőségekről. 

 

- A Komlóért Egyesület közgyűlését vezettem le. 

 

- Kontli Bélával tárgyaltam a vásárcsarnok fejlesztésével kapcsolatban az őt érintő 

kérdésekről. 

 

- A jövő évi Komlói Napokról és a Bányásznapi rendezvényekről egyeztettem az 

érintettekkel. 

 

- A társasházi lakóknak, közös képviselőknek szervezett fórumon vettem részt. 

 

- Az OTP évzáró rendezvényén képviseltem a várost. 

 

- Rákossy Balázs államtitkár úrral tárgyaltam az Európai Uniós források felhasználásáról. 

 

- A szabályozási terv módosításával kapcsolatban szervezett lakossági fórumon vettem 

részt. 

 

- Részt vettem az Interreg pályázat indító rendezvényén. 

 

- A Közéleti Klub rendezvényén köszöntöttem a megjelenteket. 

 

- A Német- és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatási rendezvényén 

képviseltem a várost. 

 

- A társulási beruházással kapcsolatos kooperáción vettem részt. 

 

- A kerékpárút beruházással kapcsolatban tartott szakmai egyeztetésen képviseltem a 

város álláspontját. 



 

- Fazekas Ferencnével tárgyaltam egy felajánlásról. 

 

- A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

által szervezett „szakmatúra vetélkedő” zsűrijében vettem részt. 

 

- A komlói boksz helyzetéről tárgyaltam a megyei szövetséggel. 

 

- A Komlói Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett év végi rendezvényen vettem 

részt. 

 

- Az Országjárók Baráti Köre záró rendezvényén képviseltem a várost. 

 

 

 

Komló, 2017. november 28. 

 

 

 

                Polics József sk.  

   polgármester 



Beszámoló az alpolgármester  

két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

 

- A város több pontján területbejáráson voltam. 

- Megtartottam fogadóóráimat. 

- Egyeztetést folytattam a Komlói Állatvédő Egyesület vezetőjével.  

- A szociális munka napja alkalmából az ágazatban dolgozóknak 

kitüntetéseket és elismeréseket adtam át. 

- TIOP – DDOP lakásügyekben ismételten egyeztetésekre került sor. 

- Részt vettem az I. Adventi vásár szervezésében, vállalkozókkal, fellépőkkel 

folytattam tárgyalásokat. 

 

 

Komló, 2017. november 27. 

 

 

 

 

                             Molnár Zoltánné s.k. 

                      alpolgármester  
 



 

Foglalkoztatási Osztály  
7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 9/1.  +36-72 896-154 

 komlo.foglalkoztatas@baranya.gov.hu  Honlap: www.munka.hu 

 

Komló Város Önkormányzat   

Polgármestere, és Képviselőtestülete részére 

Komló 

Városház tér 3. 

7300 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselők! 

 

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a legfrissebb 

(2017. október havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2069 fő, 

aránya 9,2%.  

  2017. augusztus 2017. szeptember 2017. október 

 

Komló város 
619 6,8% 696 7,7% 665 7,3% 

Teljes illetékességi területünk 1944 8,7% 2054 9,1% 2069 9,2% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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Foglalkoztatási Osztály  
7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 9/1.  +36-72 896-154 

 komlo.foglalkoztatas@baranya.gov.hu  Honlap: www.munka.hu 

 

 Nyilvántartott álláskereső: 665 fő (-31 fő az előző hónaphoz képest), aránya 7,3% 

 Álláskeresési ellátásban részesül: 129 fő (-20 fő az előző hónaphoz képest) 

 FHT: 95 fő (-15 fő az előző hónaphoz képest). 

Az illetékességi területünkön az álláskeresők számában látható enyhe mértékű növekedés az 

idényjellegű foglalkoztatóknál tapasztalt létszámcsökkenésnek tudható be. 

Városunkban viszont nagy számú az elsődleges munkaerőpiacra beadott munkaerőigények és 

egyben támogatási kérelmek száma. Az álláskeresők számában a folyamatos csökkenés a 

munkáltatók igényén alapul. 

 

 

Közfoglalkoztatás (Komló város)  

Osztályunk megkezdte a 2018-as évi közfoglalkoztatási programok előkészítését, a tájékoztatók 

megtartását. Városunk a 2018-as évi hosszabb távú közfoglalkoztatási programban tudja majd beadni 

kérelmét, a tervek szerint 2018.03.01-2018.06.30-ig.   

Munkaerőpiac 

A TOP 5.1.1.-15 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések” elnevezésű programban szintén lehetőségünk van meghatározott célcsoportok 

foglalkoztatását segítő támogatások kiajánlására. 

A TOP programok célcsoportjai: alacsony iskolai végzettségűek, 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről 

ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott 

munkaképességűek, roma nemzetiséghez tartozó személyek, közfoglalkoztatásból 30 napnál nem 

régebben kikerülők. 

A fentiekben jelölt célcsoportok támogatására bér és bérköltség támogatás adható eltérő mértékben. 

A GINOP 5.2.1., GINOP 5.1.1. programokban továbbra is lehetőség van a támogatásokra. 

Jelenleg érvényben lévő munkáltatói igények: autószerelő, karosszérialakatos, villanyszerelő, bolti 

eladó, asztalos, gépjármű-villamossági műszerész, szakács, konyhai kisegítő, vízmű gépkezelő, 

gyermekfelügyelő, termék összeszerelő. 

Egyéb 

Osztályunk 2017.11.22-én tartotta meg a Pályaválasztási Kiállítás sorozat keretén belül a 4. 

szakmaismereti vetélkedőjét a városi sportcsarnokban. Ismét sikerrel zárult a vetélkedő, melynek 

keretén belül a végzős általános iskolai kisdiákok játékos formában ismerkedhettek meg egy-egy 

szakmával. 9 iskola 54 fővel vett részt a versengésben, közel 150 fős szurkolótábor gondoskodott a jó 

hangulatról.  A zsűri elnöke Polics József városunk polgármestere volt. 

 

Komló, 2017. október 27. 

Tisztelettel:     

 Götzerné Páva Mária 

 osztályvezető 

 

 

 

 


