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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok, valamint a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a polgármester 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 

 
49/2019. (IV.25.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 
A pályázat teljes költsége a 2020. évi költségvetésbe betervezésre került. 
 
50/2019. (IV.25.) Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló 
Együttműködési program 2014-2020 keretében pályázat benyújtása 
A pályázat nem nyert el támogatást, a 2020. évi költségvetésben önerő így nem került 
beállításra. 
 
54/2019. (IV.25.) TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt a tér” - nyílt 
közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű projekt tervezési feladatainak 
megvalósításához forrás biztosítása 
Tervezővel a szerződés létrejött, a tervek elkészültek. A támogatási szerződés még nem került 
megkötésre. 
 
67/2019. (V.30.) Országos Görpark Program keretében pályázat benyújtása 
A pályázathoz szükséges önerő a 2020. évi költségvetésben szerepel. 
 
83/2019. (VI.20.) Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról 
A megítélt támogatások ellenőrzése folyamatos. 
 
85/2019. (VI.20.) Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön II. 
A Baranya-Víz Zrt. részére nyújtott kölcsön visszafizetésre került. 
 
90/2019. (VI.20.) Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására 
A pályázat benyújtásra került és 6.723.000,-Ft támogatást nyert el, mely összeget a Volánbusz 
Zrt-nek átutaltuk. 
 
92/2019. (VI.20.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
benyújtott pályázattal kapcsolatos 49/2019. (IV.25.) sz. határozat megerősítése 
A pályázat teljes költsége a 2020. évi költségvetésbe betervezésre került. 
 
102/2019. (VII.11.) A TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, Energetikai 
korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében című pályázathoz 
kapcsolódó pótigény 
A pályázat megvalósításához szükséges új fogyasztásmérési hely kialakítása folyamatban van. 
 
120/2019. (VIII.29.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása 
A támogatás a DDKK számára átutalandó összeggel teljesült, amit tovább utaltunk részükre. 
 



 

 

127/2019. (IX.19.) Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 
jóváhagyása 
A víziközmű bérleti díj felhasználásáról szóló határozat a képviselő-testület 2019. december 
12-i ülésén módosítva lett. A Gördülő Fejlesztési Tervet érintő és a víziközmű bérleti díj 
felhasználásához kapcsolódó további beruházási/felújítási igények a képviselő-testület februári 
ülésén lesznek előterjesztve. A döntést követően az elmúlt időszakban jóváhagyott, a GFT-t is 
érintő rekonstrukciós igények egy módosítási igény keretében kerülnek benyújtásra a hatóság 
felé. 
 
129/2019. (IX.19.)  Andomark Invest Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos 
forgalomképessé minősítés 
Az adásvételi szerződés elkészült, a földhivatal részéről bejegyzésre került a telek-kiegészítés. 
 
130/2019. (IX.19.) Eller János telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé 
minősítés 
Az adásvételi szerződés elkészült, a földhivatal részéről bejegyzésre került a telek-kiegészítés. 
  
136/2019. (IX.19.) Az EBR 450 620 azonosító számú Vis Maior pályázat kapcsán 343 hrsz-
ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) helyreállításához forrás biztosítása 
Az előirányzat változások költségvetésben történő átvezetése megtörtént. 
 
146/2019. (XII.12.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a 
települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítása 
A képviselő-testület által 2020. január 1. napjától megállapított nyersanyagnorma összege 
átvezetésre került a Települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendeletben. 
 
147/2019. (XII.12.) Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása 
A szerződésmódosítással kapcsolatos dokumentumot a szükséges adatokkal kiegészítve a 
Volánbusz zrt. részére aláírásra 2019. december 16-án megküldtük, azonban a szolgáltató azt 
még nem küldte vissza. 
 
148/2019. (XII.12.) Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2019. évi rendezvényeiről 
A képviselő-testület a Komlói Bányásznapok 2019. évi rendezvényeiről szóló szakmai 
beszámolót elfogadta.   
 
149/2019. (XII.12.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottságának megválasztása 
Átvezetésre kerültek a személyi változások a cégbíróságon. 
 
150/2019. (XII.12.) A Baranya-Víz Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő 
személyi kérdések 
Polics József felügyelőbizottsági tagsága 2020. 01. 01. hatállyal átvezetésre került a 
cégjegyzékben, azóta - visszahívására tekintettel - újabb módosítás várható. 
 
151/2019. (XII.12.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések 
Átvezetésre kerültek a személyi változások a cégbíróságon. 



 

 

 
152/2019. (XII.12.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi köl csön kérelme  
A korábbi kölcsön visszafizetése megtörtént. A szerződés megkötését követően az új tagi 
kölcsön folyósítására sor került.  
 
153/2019. (XII.12.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme 
A korábbi kölcsön visszafizetése megtörtént. A szerződés megkötését követően az új tagi 
kölcsön folyósítására sor került.  
 
154/2019. (XII.12.) A víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos 45/2019. (IV.25.) 
sz. határozat módosítása 
A Baranya-Víz Zrt. a jóváhagyott rekonstrukciós munkáknak a Gördülő Fejlesztési Tervben 
történő átvezetéséről intézkedett és a módosított Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal felé a határozatban szereplő határidőn belül megküldte. 
 
156/2019. (XII.12.) Bocskai utcai 7777/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 
A változási vázrajz záradékolása folyamatban van, és azt követően lehet beadni a belterületbe 
csatolási kérelmet a földhivatalba. 
 
157/2019. (XII.12.) Zobáki út 0290/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása 
A belterületbe csatoláshoz a kérelmezőknek el kell készíttetniük a változási vázrajzot, mely 
jelenleg is folyamatban van. 
 
158/2019. (XII.12.) Krisztina u. 14. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége 
A telektulajdonost értesítettük a döntésről, a határidők módosítására vonatkozó megállapodást 
még nem hozták be aláírásra. 
 
159/2019. (XII.12.) Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával 
kapcsolatos pályázat kiírásáról 
A képviselő-testület döntése alapján a pályázat kiírásra került, melynek határideje 2020. január 
15. napja volt. 
 
160/2019. (XII.12.) 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról tájékoztató 
A határozat alapján a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások 
összesített adatai az önkormányzati hirdetőtáblán kifüggesztésre kerültek. A hallgatói 
támogatások utalása az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint megtörtént. 
 
163/2019. (XII.12.) Kazinczy u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás 
kéményfelújítása 
A maradványérték átcsoportosításával a vállalkozási szerződés megkötésre került. A 
kéményfelújítás 2019. december 17-én elkészült. 
 
165/2019. (XII.12.) TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős 
területek rehabilitációja Komlón” cím ű projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása 
Többlettámogatási kérelem a támogató és közreműködő szervezet felé megküldve. A 
többletköltség a 2020. évi költségvetésben betervezésre került. 
 
166/2019. (XII.12.) Önerő biztosítása a Komló Városi Sportközpont fejlesztéséhez 
A szerződés még nem érkezett be. 



 

 

 
167/2019. (XII.12.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII. 
A támogatások kiutalásra kerültek, a jelzálog bejegyzés folyamatban. 
 
168/2019. (XII.12.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele  
A hitel felvételére sor került a cég tájékoztatása szerint. 
 
170/2019. (XII.18.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
rendelet módosítása 
A településrészi önkormányzatok az alakuló üléseiket megtartották, és a képviselő-testület által 
megválasztott részönkormányzati tagok eskütételére sor került. 
 
171/2019. (XII.18.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési 
megállapodások jóváhagyása 
Az együttműködési megállapodásokat mind a három nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete és Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete is jóváhagyta, mely elfogadott 
megállapodások aláírásra kerültek. 
 
172/2019. (XII.18.) A DT Build Kft. támogatási szerződésének módosítása  
A kedvezményezettel a határozat közlése megtörtént. 
 
173/2019. (XII.18.) A HAGABO Kft. támogatási szerződésének megszűntetése 
A vállalkozás visszafizetési kötelezettsége érdekében tesz intézkedéseket az önkormányzat. 
 
175/2019. (XII.18.) A víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos döntés 
A határozat 1. pontjában foglaltak alapján a képviselő-testület által delegált két fő a szennyvíz 
beruházáshoz kapcsolódó koordinációs egyeztetésekre a meghívást megkapta, azokon részt 
vettek. A határozat 2. pontjában szereplő vízjogi engedélyezési eljárások felfüggesztése iránti 
kérelmet az önkormányzat 2019. december 19-én a hivatali kapun keresztül benyújtotta az 
engedélyező hatóság felé. 
 
176/2019. (XII.18.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak 
ülésén hozott határozatok jóváhagyása, valamint a 155/2019. (XII.12.) számú határozat 
módosítása 
A képviselő-testület a Társulás Tanácsának 2019. december 12-i ülésén hozott határozatait 
jóváhagyta, valamint felhatalmazta Jégl Zoltánt, mint a Társulás Tanácsába delegált tagot, a 
Tanács elnökének személyére vonatkozó előkészítő tárgyalások lefolytatására. 
 

179/2019. (XII.18.) Városgondnokság intézmény gép értékesítése és új adapterek 
beszerzése 
Az intézmény tájékoztatása alapján a beszerzés és az értékesítés megtörtént. 
 
181/2019. (XII.18.) A 151/2019. (XII.12.) számú „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi 
kérdések” tárgyú határozat módosítása 
A módosítások átvezetésre kerültek. 
 
184/2019. (XII.23.) KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város 
ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” 
című projekt keretében kiegészítő beruházás megvalósítása 



 

 

2. pont: A kiegészítő beruházáshoz kapcsolódó szerződés módosítást a lebonyolító NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft. készíti el, jelenleg még nem érkezett szerződés 
tervezet az önkormányzat részére.  A kapcsolódó engedélyezési eljárások felfüggesztésének 
megszüntetését az engedélyező hatóságnál az önkormányzat kérelmezte. 4. pont: A Baranya-
Víz Zrt. a jóváhagyott rekonstrukciós munkáknak a Gördülő Fejlesztési Tervben történő 
átvezetéséről intézkedett és a módosított Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal felé a határozatban szereplő határidőn belül megküldte. 5. pont: A Baranya-Víz Zrt. a 
határozatban előírt nyilatkozatát 2020. január 3-án megküldte az önkormányzatnak. A 
nyilatkozat hivatkozik többek között a kivitelező Szabadics Zrt. 2019. december 20-án kelt 
készre jelentő levelére, amelyet a FIDIC mérnök részére küldtek meg. Az üzemeltető 
nyilatkozata hivatkozik a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. december 20-
án kiadott határozatára, amelyben a hatóság a szennyvíztisztító telep próbaüzemének a 
megismételt lefolytatását írta elő. A kivitelező az előzőekben leírtak alapján 2019. december 
23-án akadályoztatásról szóló értesítést küldött a FIDIC mérnök részére. Az akadályközlés 
tényét a mérnök képviselője a 2020. január 6-án kelt levelében elfogadta. 
 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
 
Humán bizottság: 
2019. december 11-i ülésén állást foglalt a nem költségvetési szervek önkormányzati 
támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról, az önerő biztosításáról a Komló Városi 
Sportközpont fejlesztéshez. Megtárgyalta a beszámolót a Komlói Bányásznapok 2019. évi 
rendezvényeiről, a Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázat támogatói döntését, az étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a 
települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítását és az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az 
alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítását, 
illetve a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 
tájékoztatót. Zárt ülésén véleményezte a 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását - 
VII. 
2019. december 18-i ülésén állást foglalt a Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló 
megállapodás megkötéséről a HegyhátMédia Kft.-vel, a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyásáról, valamint a 
155/2019. (XII.12.) számú határozat módosításáról. Zárt ülésen véleményezte a követelések 
elengedését és a 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását - VIII. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2019. december 5-i ülésén véleményezte a képviselő-testület szervezeti és működés 
szabályzatáról szóló rendelet elfogadását, polgármester illetményének megállapítását, a 
bizottságok tagjainak és településrészi önkormányzatok képviselő tagjainak megválasztását, 
valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet 
elfogadását. 
2019. december 11-i ülésén megtárgyalta az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti 
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását, a 2019. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatot, az étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatalát, és a 
települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítását és a piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadását. 



 

 

Véleményezte az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az 
alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a 
Krisztina u. 14. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettségét, valamint az alpolgármester-
választás és tiszteletdíj megállapítását. 
2019. december 17-i ülésén megvitatta a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendelet módosítását, a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 
együttműködési megállapodások jóváhagyását és Komló város településrendezési terveinek 
2019. évi 2. számú módosítását – településfejlesztési döntését. Zárt ülésén megtárgyalta a 2020. 
évi I. félévi kitüntetési javaslatokat. 
2019. december 18-i ülésén megtárgyalta a 151/2019. (XII.12.) számú „A Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő 
személyi kérdések” tárgyú határozat módosítását. 
2020. január 20-i ülésén megvitatta a Komló, Tavasz u. 2/A fogyasztói leágazó gázvezeték” 
tárgyú tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás megadását, az EBR 450620 
azonosító számú Vis maior pályázathoz kapcsolódó önkormányzati ingatlanok helyreállítási 
munkáihoz – 5912 hrsz-ú, Komló-Sikonda, Camping előtti parkoló – a kivitelező kiválasztását 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság: 
2019. december 10-i ülésén megtárgyalta az önerő biztosítását a Komló Városi Sportközpont 
fejlesztéséhez, az étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatalát és a települési 
támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosítását, a piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadását és a Komló-
Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelmét, valamint a Komlói Tésztagyártó 
Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelmét. Véleményezte a vízi közmű bérleti díj 
felhasználásával kapcsolatos 45/2019. (IV.25.) sz. határozat módosítását, a Bocskai utcai 
7777/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását, a Zobáki út 0290/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonását, a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról szóló 
tájékoztatót, a 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítását, valamint a belső ellenőrzési tervet 
2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai tervet. Megvitatta a Kazinczy u. 4. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú lakás kéményfelújítását, a Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatói döntését, a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-
0003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” című projekt 
kivitelezéséhez fedezet biztosítását, a 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot és 
a vezető tisztségviselők jelölését az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokba. Zárt 
ülésén véleményezte a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételét. 
2019. december 17-i ülésén megtárgyalta a DT Kft. támogatási szerződésének módosítását, a 
HAGABO Kft. támogatási szerződésének megszüntetését, a Komló város honlapjának 
üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötését a HegyhátMédia Kft-vel és a vízi közmű 
bérleti díj felhasználásával kapcsolatos döntést. Megvitatta a Komlói Tésztagyártó Szociális 
Szövetkezettel kapcsolatos döntést, a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyását, valamint a 155/2019. (XII.12.) sz. határozat 
módosítását, a Városgondnokság intézmény személygépkocsi bérletét és a Városgondnokság 
intézmény gép értékesítését és új adapterek beszerzését, illetve a Komló város 
településrendezési terveinek 2019. 2. sz. módosítását – településfejlesztési döntését. 
2019. december 23-i ülésén megvitatta a KEHOP-2.2.1-15-00013 azonosító számú, „Komló 
város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” 
című projekt keretében kiegészítő beruházás megvalósítását. 
 
 
 



 

 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Humán bizottság átruházott hatáskörben: 
2019. december 11-i ülésén 

−  felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 
o T. Zs. Komló, Zrínyi u. 8. fsz. 1. 
o K. J. Komló, Kazinczy u. 1/D. fsz. 3. 
o V. M. Komló, Kazinczy u. 4. 1/4. 
o K. J-né Komló, Kazinczy u. 14. 1/7. 
o S. I-né Komló, Kazinczy u. 1/D. 1/2. 

 
− döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 

o O. G-né - Komló, Anna akna 4. 1/2. szám alatti, 1 szoba komfortos lakás 
o T. E. - Komló, Anna akna 3. fsz. 3. szám alatti, 1 szoba komfort nélküli 

lakás 
o D. Cs-né - Komló, Tompa M. u. 11. 1/1. szám alatti, 1 szoba komfortos 

lakás 
o K-né B. E. - Komló, Kazinczy u. 1/D. 1/5. szám alatti, 1 szoba 

összkomfortos lakás 
 

− döntött az alábbi új lakásbérleti jogviszonyokról: 
o B. Gy. Komló, Kazinczy u. 10. fsz. 1. 
o O. B. Komló, Anna akna 3. 1/5 
o O. S. Komló, Tompa M. u. 3. 3/1. 
o T-né P. A. Komló, Kazinczy u. 1/B. 2/2. 
o T. A. Komló, Zrinyi tér 3. 1/3. 
o H. H. Komló, Kazinczy u. 1/D. 1/4. 

 
−  döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról: 

o Cs. M. Komló, Irinyi u. 38. fsz. 1. szám alatti lakos  
o H. I. Komló, Határ tető 315. szám alatti lakos 
o T. I. Kálmán Komló, Határ tető 422. szám alatti lakos 
o D. M. Komló, Vájáriskola u. 8. 1/10. szám alatti lakos 

 
2019. december 18-i ülésén 

−  megtárgyalta a Köznevelési intézmények Intézményi Tanácsaiba delegált tagok 
megválasztása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Humán bizottság a Pécsi Tankerületi Központ fenntartásában működő, Komló 
Város Önkormányzat területén székhellyel rendelkező köznevelési intézmények 
Intézményi Tanácsaiba a 2019/2024-es önkormányzati választási ciklus végéig az 
alábbi képviselőket delegálta: 
 
Intézmény megnevezése Székhely Delegált képviselő 

Kenderföld – Somági 
Általános Iskola 

7300 Komló, Gagarin u. 4. 
Jégl Zoltán 

Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség 
u. 32. 

dr. Barbarics Ildikó 



 

 

Komlói Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

7300 Komló, Tompa M. u. 
14. Hidegkúti Szabolcs 

Kökönyösi Általános 
Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

7300 Komló, Alkotmány 
u. 2. Kispál László 

 
2.) A Humán bizottság felkérte a polgármestert, hogy a Pécsi Tankerületi Központ 
igazgatóját a bizottság döntéséről tájékoztassa.  
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben: 
2019. december 11-i ülésén 

−  megtárgyalta a „Pihenőpark vizesblokk, tetőfelújítás és hőszigetelés csere” tárgyú 
beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárás első részajánlati körét eredménytelennek nyilvánította. 
A bizottság a beszerzési eljárás második részajánlati körét eredményesnek nyilvánította 
és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Péter ’99 Kft (7300 Komló, Táncsics 
M. u. 6/d.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 1.179.555,- Ft + 27% ÁFA összeggel kösse meg.  
 

−   megtárgyalta a Baranya-Víz Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi 
kérdésekkel kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság a Baranya-Víz Zrt. 2019. december 2-án 

meghozott 10-12/2019. (12. 02.) Kgyh. számú határozatait a jelen határozat 1. számú 
mellékletét képező jegyzőkönyvben foglalt tartalommal tudomásul vette. 
 

2. Felkéri a Baranya-Víz Zrt. ügyvezetését, hogy a Pécsi Törvényszék Cégbírósága előtt a 
változások bejegyzése iránt járjon el. 
 

3. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Polics József polgármestert a Baranya-
Víz Zrt. felügyelőbizottságából mint felügyelőbizottsági tagot 2020. január 1. napjától 
visszahívta és helyére felügyelőbizottsági tagnak dr. Barbarics Ildikót jelöte. 
 

−  megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság a 2019. december 31. és 2024. december 31. 

napja közötti időszakban a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági 
tagi posztjára Perleczky Boglárka 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. szám alatti 
lakost jelöte, továbbá ugyanerre az időszakra Wittmerné Tóth Judit és Herbertné Sipos 
Csilla jelölésével egyetértett. 

 
2. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a Komló-

Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésén szavazatával az 1. pontban 



 

 

meghatározottak szerint képviselje az önkormányzatot, továbbá kérte, hogy a szavazás 
eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa. 

 
3. Felkérte a társaság ügyvezetését, hogy kezdeményezzen a társasági szerződés 

módosításával összefüggő változásbejegyzési eljárást az illetékes törvényszék cégbírósága 
előtt. 
 

−  megvitatta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 
delegált megválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába Jégl Zoltánt delegálja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a delegált tagot, hogy a székhely település képviselő-
testületének képviseletében eljárva a Társulási Tanács ülését összehívja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a delegáltat, hogy a társulási tanács elnökévé 
Komló Város Önkormányzat képviseletében saját személyére szavazzon és tegyen 
javaslatot az alelnökök megválasztására.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a delegáltat, hogy az alelnökök személyére a társulás 
tagjainak véleményét figyelembe véve tegyen javaslatot, szavazzon a Képviselő-testület 
utólagos jóváhagyása mellett. 
 

−  megtárgyalta a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „A helyi identitás és 
kohézió erősítése a Komlói járásban” megnevezésű projekt rendezvényszervezésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a közbeszerzési eljárást mindhárom részajánlatra vonatkozólag eredményesnek 
nyilvánította, az eljárás nyerteseként mindhárom részben a FERLING Tanácsadó és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (7621 Pécs, Mária u. 8. 1. em. 3. a.) nevezte meg. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 
idevonatkozó rendelkezései szerint tájékoztassa az ajánlattevőket. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a Kbt. idevonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembevételével a vállalkozási szerződéseket az alábbi összegek szerint 
kösse meg: 
1. rész: bruttó 25.082.500.- 
2. rész: bruttó 9.448.800.- 
3. rész: bruttó 6.318.250.- 
 

−  megtárgyalta a „TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projekt közbeszerzési 
eljárása (3)” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság a 109/2019. (IX.23.) számú határozatát visszavonta. 

 
2. A bizottság a közbeszerzési eljárást az ajánlattételi felhívásban szereplő 1.) 2.) és 

3.) részajánlati körök vonatkozásában – a közbeszerzésekről szóló többször 
módosított 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b.) pontjában foglaltak 
fennállása alapján – fedezet hiányában eredménytelenné nyilvánította.  

 



 

 

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az eljárásban érintett ajánlattevőket az EKR 
rendszeren keresztül a döntésről tájékoztassa. 
 
3. A bizottság az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező összefoglaló tájékoztatót, az 

ajánlattételi felhívást és szerződéstervezetet megismerte, azt jóváhagyta és első 
ütemben az összefoglaló tájékoztató közzétételéhez hozzájárult.  
 

A bizottság jóváhagyta, hogy a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárásban való részvételre, és ajánlattételre az alábbiakban felsorolt gazdasági 
szervezetek kerüljenek felkérésre. 
 
- PSN Építőipari Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc u. 23-25. 
- Benkala Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1119 Budapest, Andor u. 21. C. ép. 
fszt. 1. 
- Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.  7100 Szekszárd, Tinódi u. 7. 
- RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 7761 Kozármisleny, Viola u. 21. 
- Platina-Bau Zrt. 7632 Pécs, Faiskola u. 3. 
 
4. A bizottság felkérte a polgármestert, hogy az összefoglaló tájékoztató közzététele 

időpontjától számított 5 munkanapot követően az ajánlattételi dokumentáció 
kiküldésével a nyílt közbeszerzési eljárást indítsa el, egyidejűleg a közbeszerzési 
dokumentumokat a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére ellenőrzésre küldje 
meg.  

2019. december 12-i ülésén 
−  megtárgyalta az „Alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítás” tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A képviselő-testület a tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíját 105.000, -Ft-
ban állapította meg. 
 
A képviselő-testület a tagjai közül választott alpolgármester költségtérítését 15.750, -
Ft-ban állapította meg. 
 
A képviselő-testület nem tagjaként választott alpolgármester tiszteletdíját 105.000, -Ft-
ban állapította meg. 
 
A képviselő-testület nem tagjaként választott alpolgármester költségtérítését 15.750, -
Ft-ban állapította meg. 

2019. december 17-i ülésén 
−  megtárgyalta a Közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

HATÁROZAT 
 
A MARCO RACING TEAM Kft.  - képviseli: Markó Tibor Komló, Tavasz u. 3.- 
(továbbiakban: szervező) részére  

engedélyezem, 
 

hogy az MRT Rallye  Sprint Gála 2019 rendezvény lebonyolításához az alábbi közutakat 
használják:  



 

 

•  Komló-Zobákpuszta – Béta - Vasas összekötő út (0287/2,0355, 0366 hrsz.) 
 
A közút használatának időpontja:  

2019. december 28. (szombat) 0800 órától 2100 óráig 
 
A közterület-használat módja:  
A szervező által a vonatkozó sportszakmai előírások szerinti autósport rendezvény 

lebonyolítása. 
E l r e n d e l e m  

az önkormányzat kezelésében lévő Komló-Zobákpuszta – Béta - Vasas összekötő útnak a  
teljes útlezárását, szervezővel egyeztetve az alábbi feltételekkel: 

•  A megkülönböztetett gépjárművek valamint a Béta aknai vállalkozások biztonságos 
áthaladását a szervezők kötelesek biztosítani. 

• Szervezők az ideiglenes útlezárásról kötelesek az érintett vállalkozásokat, 
tulajdonosokat a helyszínen, 2019. december 20. napjáig kihelyezett táblák útján 
értesíteni.  

Az alábbi terelő utakat jelölöm ki a közúti forgalom részére: 

Vasas – Hird – Hosszúhetény – Zobákpuszta  

Jelen határozatommal megkeresem az önkormányzati utak kezelőjét, a Városgondnok-
ságot (Komló, Kossuth L. u. 19.), hogy fentiek értelmében az ideiglenes forgalomkor-
látozással járó feladatokat hajtsa végre. 

A megfelelő KRESZ-táblákat  

2019. december 28. (szombat) 800 óráig helyezze ki és 2019. december 28. (szombat) 
2100 óra után az ideiglenesen kihelyezett KRESZ-táblákat szüntesse meg. 

A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg:  
1. A rendezvény a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést a város egyéb pontjain 

nem akadályozhatja. 
2. Minden helyszínen a zöldfelületek, és a növényzet védelméről gondoskodni kell. 

3. Szervező köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról 2019. december 29. (vasárnap) 1200 óráig gondoskodni. 

4. Szervező köteles a jelen engedélyt a helyszínen tartani és a közterület- felügyelet vagy 
a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

5. A rendezvény után szervező köteles saját költségén a közterületet eredeti állapotba 
helyreállítani.  

6. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez 
szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól, illetve nem az 
illetékességi területünkhöz tartozó útszakaszok (Vasasi út) nem közlekedési célú 
igénybevételének engedélyezése alól. 

7. Amennyiben szervező a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a 
közterület-használati engedélyt megvonom. 

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Komló Város Önkormányzata 



 

 

Képvi-selő-testületéhez címzett, de hivatalom hatósági és adóirodához benyújtandó 
fellebbezéssel lehet élni. 

 
INDOKOLÁS 

Engedélyes (szervező) megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület-használat engedélyezéséről szóló 19/2011. (VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: 
R.) II. fejezet 3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
A közterület használatáért a R. 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat 
nem kell fizetni. 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § 
(7) bekezdését. 
Határozatomat az Ákr. 9. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. valamint a 
Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési Bizottság A.) 26. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, továbbá az 
Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva hoztam meg. 
 
A jogorvoslat lehetőségét és módját az Ákr. 112. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
−  megtárgyalta a „Csaba Lászlóné Komló, Kossuth L. u. 48. sz. alatti üzleti előlépcső 

közterület-használati engedélyének visszavonása” tárgyú határozat tervezetet, amelyet az 
alábbi tartalommal hagyott jóvá: 

 
H A T Á R O Z A T   

Csaba Lászlóné Komló, Városház tér 19. szám alatti lakos (továbbiakban: engedélyes) részére 
kiadott 10909/2015. számú Komló, Kossuth L. u. 48. sz. előtti 2438/1 hrsz, alatti üzleti 
előlépcső közterület-használati engedélyét 2019. december 1. hatállyal 

v i s s z a v o n o m . 
Egyidejűleg kérem a Városgondnokságot, hogy engedélyes részére a megszűnést követő 
hónaptól arányosan számított és korábban megfizetett közterület-használati díjat részére 
visszafizetni szíveskedjenek. 
Határozatomat ügyfél kérelmére alapoztam, figyelembe véve Komló Város Önkormányzati 
Képviselő - Testületének a közterület-használatáról szóló 19/2011.(VI.24.) Önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: Ökr.) 8. § (7) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében foglaltakat.  
Határozatomat az Ákr. 9. §, a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 26. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg. 
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 81. 
§ (2) bekezdése a) pontja alapján egyszerűsített formában adtam ki ellenérdekű ügyfél 
hiányában. 
 

−  megtárgyalta a „Tardi Tímea Komló, Kossuth L. u. 48. sz. alatti üzleti előlépcső 
közterület-használati engedély ügye” tárgyú határozat tervezetet, amelyet az alábbi 
tartalommal hagyott jóvá: 

H A T Á R O Z A T   



 

 

Tardi Tímea Komló Alkotmány u. 30. szám alatti lakos kérelmére a Komló, Kossuth L. u. 48. 
sz. előtti 2438/1 hrsz, alatti közterületből 2 m2 nagyságú területen meglévő üzleti előlépcsőre 
a  közterület-használati engedélyt 
     megadom. 
A közterület-használat: 

• Célja:   üzleti előlépcső 
• Időtartama: 2019. december 1. napjától - 2024. november 30. napjáig (5 

év) 
• Módja:  a 6070/1991.(VII.23.) sz. építési engedély szerint előlépcső 

 
A közterület használatáért 1.126,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel alkalmazásával az enge-
délyezett időtartamra havonta 2.860,- Ft díjat állapítok meg, melyet jelen évre e határozat 
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell megfizetnie, továbbá – 2020 évtől - az éves 
időszakra megállapított közterület-használati díjat tárgyév február 28. napjáig kell 
egyösszegben megfizetni a Komló Városi Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló 
11731063-15555953 sz. számlájára késedelmi pótlék mentesen. 
Fenti befizetési határidők elmulasztása esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. 
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
A meghatározott havidíjakat évente az infláció mértékével emelni kell a KSH-nak az infláció 
mértékéről szóló jelentését követően. 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1.) Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

2.) Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a közterület-
felügyelet vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes.                                                

3.) A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

4.) Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

5.) Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedélyt megvonom. 

6.) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát 
az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

7.) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, jogutód részéről fel nem 
használható. 

 
Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Komló Város Képviselő-
testületéhez címzett, de hatósági és adóirodán benyújtandó, 5.000,- Ft-os illetékbélyeggel 
ellátott fellebbezéssel lehet élni. 



 

 

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes megfelel Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 13) pontjában megszabott mértékű (kiemelt 
terület-városközpont) közterület-használati díjat kell fizetni. A következő évtől az R. 10. § (1) 
bekezdése szerint a közterület-használati díjat tárgyév február 28-ig kell egyösszegben 
megfizetni a legfeljebb 3 m² tartós közterület-használatot érintő, havi díjszabással megállapított 
jogviszonyok esetén is.  
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § 
(7) bekezdését. 
Határozatomat az Ákr. 9. §, a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 26. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg. 
A jogorvoslat lehetőségét és módját az Ákr. 112. §-a alapján biztosítottam. 
 

−  megtárgyalta az „EBR 450853 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 
önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz (Könyvtár 2437 hrsz. és önkormányzat 
épülete 549 hrsz.) a kivitelező kiválasztása” tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint 
döntött: 
A bizottság az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívást megvitatta és azt jóváhagyta. 

A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
1. Németh Zoltán (7300 Komló, Gagarin u. 21.) 
2. PÉTER’99 KFT. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) 
3. Vitoép Kft (7300 Komló, Kossuth L. u.3.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi feltételes beszerzési eljárás 
megindításáról gondoskodjon. 
 

−  megvitatta az „EBR 450620 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 
önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz - (Komló, Ady E. utcában árok és 
Komló, Mecsekfalu 1520/1 helyrajzi számú kivett árok) - a kivitelező kiválasztása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
A bizottság az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívást jóváhagyta. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

 
1. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) 
2. Lakiber Kft. ( 7300 Komló, Zichy M. u. 8.) 
3. PÉTER’99 KFT. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) 

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi feltételes beszerzési eljárás 
megindításáról gondoskodjon. 



 

 

 
−  megvitatta az „EBR 450620 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 

önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz - (Komló, Kisfaludy utca 2397. 
hrsz-ú út szélének javítása és Komló, 335. hrsz-ú lépcső javítása) - a kivitelező 
kiválasztása” tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött: 
 
A bizottság az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívást jóváhagyta. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 

 
1. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) 
2. Lakiber Kft. (7300 Komló, Zichy M. u. 8.) 
3. PÉTER’99 KFT. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) 

 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi feltételes beszerzési eljárás 
megindításáról gondoskodjon. 
 

−  megtárgyalta az „EBR 401541 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 
(Komló, Berek u. 3416 hrsz.) önkormányzati ingatlan helyreállítási munkáihoz a 
kivitelező kiválasztása” tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött: 
 
A bizottság az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívást jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1. Best Contrast 75 Kft. (7677 Orfű, Lapisi u. 16.) 
2. Sztráda 92 Kft. (7630 Pécs, Edison u. 3/A.) 
3. Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi feltételes beszerzési eljárás 
megindításáról gondoskodjon. 
 

−  megvitatta az „EBR 450853 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 
önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz (3654 és 3550 hrsz.) a kivitelező 
kiválasztása” tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött: 
 
A bizottság az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívást jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) 
2. Lakiber Kft. ( 7300 Komló, Zichy M. u. 8.) 
3. PÉTER’99 KFT. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi feltételes beszerzési eljárás 
megindításáról gondoskodjon. 
 



 

 

−  megtárgyalta a „A templomtéren található meglévő kapu újra színezése megnevezésű 
beruházáshoz tartozó feltételes beszerzés eredményhirdetése” tárgyú előterjesztést, és 
az alábbiak szerint döntött: 
 
1.) A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. 
 
2.) A bizottság a legkedvezőbb és érvényes ajánlatot tévő Kulcsrakész Kft-t (7630 Pécs, 
Panoráma u. 42.) hirdette ki az eljárás nyertesének és felkérte a polgármestert, hogy a 
vállalkozási szerződést a nyertes céggel 805.000,- Ft+ ÁFA, bruttó 1.022.350,- Ft 
összeggel kösse meg. 
 

−  megvitatta az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) 
megbízásából (igénybejelentő: Pista Róbert) Rechtné Ádám Csilla ev. tervező (7634 
Pécs, Sirály u. 27.) által készített B-2019/139 munkaszámú, „Komló, Esze Tamás utca 
15/A. (3658/1 hrsz.) sz-ú ingatlan középnyomású földgázellátása” tárgyú 
tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést, 
és azt az alábbiak szerint jóváhagyta: 
 
A tervezett kivitelezési munkáknak az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon történő 
elvégzéséhez a hozzájárulásukkal megadták, az alábbi feltételekkel: 
1. Az építéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan, amelyre a hozzájárulás 
vonatkozik a következő:  
 
3661 hrsz  3684 hrsz 
 
Az építés során az esetlegesen érintett közművek kezelőinek az előírásait be kell tartani. 
2. Közterület felbontásának megkezdése előtt az önkormányzati tulajdonú ingatlan 
vonatkozásában a kivitelezőnek a közterület–felbontási engedélyt meg kell kérnie 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokságától (7300 Komló, Kossuth L. u. 19., 
tel.: 72/739-229, e-mail: gyorko.gabor@kvgondnoksag.hu és/vagy 
kriszt.gabor@kvgondnoksag.hu). Az útburkolatoknak, valamint az érintett 
zöldterületeknek a helyreállítását a közterület-felbontási engedélyben meghatározottak 
szerint kell elvégezni. 
 
3. Az elkészült gázvezeték geodéziai beméréséről készített helyszínrajzot „.dwg” 
formátumban, EOV helyes digitális formában a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési és -fejlesztési irodájának meg kell küldeni (e-mail cím: 
varosuzemeltetes.ph@komlo.hu) 
 
A bizottság utasította a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és -
fejlesztési iroda vezetőjét, hogy a határozat a kérelmező részére kiküldésre kerüljön. 
 

−  megvitatta a kiadmányozási jog Hatósági- és adóiroda vezetőjére való átruházását, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság felhatalmazta dr. Vikor László Hatósági- és 
Adóiroda vezetőt, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, 
valamint a közterület-használat engedélyezése tárgyú ügyekben hozott közigazgatási 
döntéseket kiadmányozza. 

2019. december 17- i zárt ülésén 



 

 

−  megtárgyalta a 7300 Komló, Függetlenség u. 36. mf. 4., 3863/3/A/67. hrsz. alatti, 32,00 
m² alapterületű, egy szobás, összkomfortos önkormányzati lakás szakember letelepítése 
jogcímen történő bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Bizottság a 7300 Komló, Függetlenség u. 36. mf. 4., 3863/3/A/67. hrsz. alatti, 32,00 
m² alapterületű, egy szobás, összkomfortos önkormányzati lakást szakember 
letelepítése céljából Kiss-Papp Petra részére utalta ki.  
 
A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságának értesítése előtt kérje be az ügyféltől a tartozásmentességi 
igazolásokat. 

2020. január 15-i rendkívüli ülésén 
megtárgyalta a TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „Komló buszpályaudvar 
és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekthez tartozó közbeszerzés 
elindítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatott hozta: 
 
1. A bizottság a mellékelt formában jóváhagyta az ajánlattételi felhívást. 

 
A bizottság utasította az aljegyzőt a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítására. 

 
 

2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárást Komló Város 
Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervében szerepeltesse és egyben intézkedjen a 
tervnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való rögzítéséről. 

2020. január 20-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a „TOP-2.1.1-16-BA-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős 

területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű beruházáshoz tartozó közbeszerzés 
eredményhirdetése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatott hozta: 
 
1.) A bizottság a közbeszerzés eljárást eredményesnek nyilvánította és a legkedvezőbb 
és érvényes ajánlatot tévő Benkala Kft-t (1119 Budapest, Andor u. 21. C. ép. Fszt. 1.) 
hirdette ki a közbeszerzési eljárás nyertesének. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről a 
Kbt. idevonatkozó rendelkezései szerint tájékoztassa az ajánlattevőket. 
 
 
2.) A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a Kbt. 
idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a vállalkozási szerződést 
279.539.925,- Ft+ ÁFA, bruttó 355. 015. 705,- Ft összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervével 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság Komló város 2020. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint jóváhagyta. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a jóváhagyott közbeszerzési tervnek az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe történő rögzítéséről és publikálásáról 
intézkedjen. 



 

 

 
−  megvitatta a „Horváthné Csók Ilona „X. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál” 

közút nem közlekedési célú használata” tárgyú határozat tervezetet, amelyet az alábbi 
tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Horváthné Csók Ilona 7537 Homokszentgyörgy, Táncsics M. u.6. szám alatti lakos, 
(továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt adok arra, hogy a Komló, Eszperantó téri 
kisparkoló területéből 1 m2 területet - közutat nem közlekedési célra használjanak. 
 
A közterület-használat: 

•   Célja:  „X. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál 2020.02.08.” programon 
léggömb árusítás  

• Időtartama: 2020. február 8. (szombat) 8:00-21:30 óráig 

• Módja:  a program rendezője - Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület - által kijelölt helyen  
 
A közterület használatáért, négyzetméterenként 1.130.- Ft/m2/nap + 27 % ÁFA díjtétel 
alkalmazásával az engedélyezett időtartamra 1.435,- Ft díjat állapítok meg, amit a 
helyfoglalásig a Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló 
11731063-15555953 sz. számla javára kell befizetnie. 

Helyfoglalás csak a befizetett csekk, vagy utalási bizonylat bemutatása után történhet 
meg! 

Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet 
nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység 
folytatható. 

2. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

3. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a 
keletkezett hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

4. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb 
bizonyítványokat a helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

5. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

6. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez 
szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

7. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

 



 

 

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Komló Város Képviselő-
testületéhez címzett, de hatósági és adóirodán benyújtandó, 5.000,- Ft-os illetékbélyeggel 
ellátott fellebbezéssel lehet élni. 
 

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes megfelel Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. 
fejezet 3. § 11) pontjában, valamint 7.§ -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. melléklete 11.) a. sorában szereplő díjtétel alkalmazásával 
számított közterület-használati díjat kell fizetni. 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, az 50. § (2) bekezdés b) pontját és 
az 50. § (7) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. §, a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 26. pontja szerint átruházott döntési 
hatáskörömben, továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség 
körömben eljárva hoztam meg. 
 
A jogorvoslat lehetőségét és módját az Ákr. 112. §-a alapján biztosítottam. 

 
−  megtárgyalta a „Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület – X. Komlói Nemzetközi 

Kolbásztöltő Fesztivál – közút nem közlekedési célú használata” tárgyú határozat 
tervezetet, amelyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 

 
H A T Á R O Z A T  

 
A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület (Komló, Városház tér 1. képviseli: 
Szarka Elemér egyesületi elnök, továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt adok arra, 
hogy a Komló, Bem utca – Kossuth L. u. közötti 546 hrsz.-ú közút Sportközpont 
bejárata előtti szakaszát, továbbá 551/4 hrsz.-ú Eszperantó téri parkoló keleti felét 
nem közlekedési célra használja. 
 
A közterület-használat: 

•     Célja:  „X. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál 2020.02.08.” 
program lebonyolítása 

•     Időtartama: 2020. február 8. (szombat) 8:00-21:30 óráig 

• Módja:  a program rendezője által kijelölt helyeken a mobil eszközök telepítése 
 
Egyben megkeresem Komló Város Önkormányzata Városgondnokságát, hogy a 
rendezvény előkészítése ügyében megtartott egyeztetésen megbeszéltek szerint a 
fentekben leírt területek forgalom szervezését 2020. február 6. (csütörtök) 18:00 órától 
– 2020. február 10. (hétfő) 12.00 óráig oldja mega az alábbiak szerint: 
 



 

 

- az Eszperantó téri „kisparkoló” fokozatos lezárásáról 2020. február 6. (csütörtök) 
18.00 órától – a nagysátor telepítése, azt követően a rendezvény lebonyolítása 
érdekében - gondoskodjon 
- a Kossuth L. utca és Bem utca közötti – „névtelen utca” Sportközpont bejárata előtti 
szakaszát 2020. február 8. (szombat) 6.00 órától zárja le 22.00 óráig 
 
- a parkoló lezárásáról a helyszínen jó látható helyen előre értesítse a lakosságot 2020. 
február 3. (hétfő) napjától kihelyezett plakátok útján (KRESZ táblákon, 
Sportközpont bejáratán, Hotel - Béke hátsóbejáratán). 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

8. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység 
folytatható. 

9. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

10. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a 
keletkezett hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

11. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb 
bizonyítványokat a helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

 

12. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

13. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez 
szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

14. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Komló Város Képviselő-
testületéhez címzett, de hatósági és adóirodán benyújtandó, 5.000,- Ft-os illetékbélyeggel 
ellátott fellebbezéssel lehet élni. 
 

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. 
fejezet 3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A kitelepített eszközöket az igénybevevők ingyen használhatják, így arra közterület-
használati díjat nem számítok fel R. 1. sz. melléklete 11) b./ pontjában foglaltakra 
tekintettel. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, az 50. § (2) bekezdés b) pontját és 
az 50. § (7) bekezdését. 
 



 

 

Határozatomat az Ákr. 9. §, a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 26. pontja szerint átruházott döntési 
hatáskörömben, továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség 
körömben eljárva hoztam meg. 
 
A jogorvoslat lehetőségét és módját az Ákr. 112. §-a alapján biztosítottam. 
 
megtárgyalta a „Rupa Rozália – X. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál – közút nem 
közlekedési célú használata” tárgyú határozat tervezetet, amelyet az alábbi tartalommal 
hagyott jóvá: 

H A T Á R O Z A T  
 

Rupa Rozália Komló, Pécsi u. 43. (továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt adok 
arra, hogy a Komló, Eszperantó téri kisparkoló területéből 10 m2 területet - közutat nem 
közlekedési célra használjanak. 
 
A közterület-használat: 

•   Célja:  „X. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál 2020.02.08.” programon 
árusítás sátorból 

• Időtartama: 2020. február 8. (szombat) 8:00-21:30 óráig 

• Módja: a program rendezője - Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület - által 
kijelölt helyen a felállított sátorból 

 
A közterület használatáért, négyzetméterenként 1.130,- Ft/m2/nap + 27 % ÁFA díjtétel 
alkalmazásával az engedélyezett időtartamra 14.351,- Ft díjat állapítok meg, amit a 
helyfoglalásig a Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP 
Komló 11731063-15555953 sz. számla javára kell befizetnie. 

Helyfoglalás csak a befizetett csekk, vagy utalási bizonylat bemutatása után történhet 
meg! 

Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet 
nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

15. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység 
folytatható. 

16. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

17. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a 
keletkezett hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

18. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb 
bizonyítványokat a helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

19. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

20. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez 



 

 

szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

21. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak 
bejelenteni. 

 
Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Komló Város Képviselő-
testületéhez címzett, de hatósági és adóirodán benyújtandó, 5.000,- Ft-os illetékbélyeggel 
ellátott fellebbezéssel lehet élni. 
 

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes megfelel Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. 
fejezet 3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. melléklete 11.) a. sorában szereplő díjtétel alkalmazásával 
számított közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, az 50. § (2) bekezdés b) pontját és 
az 50. § (7) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. §, a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 26. pontja szerint átruházott döntési 
hatáskörömben, továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
illetékesség körömben eljárva hoztam meg. 
 
A jogorvoslat lehetőségét és módját az Ákr. 112. §-a alapján biztosítottam. 
 

−  megvitatta a visszatérítendő működési támogatás biztosítása Tisztelet Komlónak 
Egyesület részére tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság 3.000.000,-Ft visszatérítendő működési támogatást hagyott jóvá a Tisztelet 
Komlónak Egyesület részére azzal, hogy annak visszafizetési határidejét az e formában 
megelőlegezett CLLD pályázati támogatás folyósítását követő 8. napban, de legkésőbb 
2020. december 29-ben határozta meg. 
 
2. Felkérte a polgármestert a pénzeszköz-átadásról szóló megállapodás aláírására. 
 

IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2019. december 10-i ülésén megtárgyalta a részönkormányzati tagok választását. Szavazást 
követően megállapította, hogy a részönkormányzat tagjának 1 szavazati joggal rendelkező 



 

 

Rumi Zoltánt választották, tanácskozási joggal pedig Fónai Erika és Tuboly Imréné vehet részt 
az üléseken. 
2020. január 20-i ülésén Rumi Zoltán részönkormányzati tag eskütételére került sor, valamint 
megtárgyalták a 2020. évi rendezvény terveket. Megvitatta a Kultúrház bérleti díj 
meghatározását és az alábbi határozatot hozta:  
A kultúrház 1 alkalomra szóló bérleti díját az alábbiak szerint állapította meg: 
 

időszak 
nem mecsekjánosi  

lakosoknak 
mecsekjánosi  
lakosoknak 

nyári időszakban,  
fűtés nélkül 

20.000 ,- Ft 
(18.000,- Ft bérleti díj + 

2.000,- Ft rezsi) 

11.000,- Ft 
(9.000,- Ft bérleti díj + 

2.000,- Ft rezsi) 

téli időszakban, fűtéssel 
25.000 ,- Ft 

(18.000,- Ft bérleti díj + 
7.000,- Ft rezsi) 

16.000,- Ft 
(9.000,- Ft bérleti díj + 

7.000,- Ft rezsi) 
nyári időszakban,  
lakodalomra 

30.000,- Ft 
(25.000,- Ft bérleti díj + 5.000,- Ft rezsi) 

téli időszakban, lakodalomra 
és szilveszterkor 

40.000,- Ft 
(25.000,- Ft bérleti díj + 15.000,- Ft rezsi) 

A részönkormányzat úgy döntött, hogy közösségi célú, kulturális rendezvény esetén 
térítésmentesen biztosítja az ingatlant. A kultúrház bérbeadásából keletkező 
többletbevételt a dologi kiadások költségeire kívánja fordítani a részönkormányzat. 
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2019. december 9-én lakossági fórum tartására került sor. 
2020. január 13-i ülésén Grünwald Balázs részönkormányzati tag esküjének kivétele történt 
meg. Megtárgyalták a 2020. évi rendezvények terveit és a templom előtti kereszt felújítását, és 
az alábbi határozatot hozta: 
A részönkormányzat, ismerve a befolyt összeget és a várható költségeket, továbbra is meg 
kívánja valósítani a kereszt rendbetételét. A részönkormányzat vállalta, hogy az 
adományozókkal egy módosított nyilatkozatot aláíratnak, miszerint eltekintenek az adományok 
késés miatti visszafizetésétől, illetve adományozási szándékukat továbbra is fenntartják. A 
részönkormányzat kérte, hogy a korábban e tárgyban meghozott képviselő-testületi határozat 
értelemszerű módosítását a polgármester terjessze elő a soron következő testületi ülésen.  A 
részönkormányzat tudomásul vette, hogy a jelenleg a letéti számlán elkülönítetten kezelt összeg 
csak e döntéseket követően kerülhet felhasználásra, ez szolgálhat fejlesztési kiadások 
fedezetére is, míg a részönkormányzat saját költségvetése terhére biztosított összeg kizárólag 
karbantartási célokra fordítható. 
Megvitatta a falu aljában lévő árokkal, az úttal, a telefon átjátszókkal és a szennyvízzel 
kapcsolatos problémákat. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2019. december 17-i ülésén a részönkormányzati tagok választása tárgyú napirend keretén 
belül szavazással megválasztották a lakosság részéről a részönkormányzati tagként 1 szavazati 
joggal rendelkező Wágnerné Purt Gordánát, valamint az üléseken tanácskozási joggal részt 
vevő Szabó Nikolettát és Takács Edét. Megvitatták a Tóparti út felújítását, az internet-és 
telefonszolgáltatás kiépítését, valamint a lakosság részéről felmerült valamennyi kérést. 
 



 

 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
2019. december 9-i ülésén megtárgyalta a Körtvélyesi Karácsonyi Ünnepséggel kapcsolatos 
költségeket, és az alábbi határozatot hozta: 
A Körtvélyesi Településrészi Önkormányzata a Körtvélyesi Karácsonyi Ünnepségre 300.000 
forintot hagyott jóvá. Felkérte Gerencsér Ágnest a rendezvény lebonyolítására. A rendezvény 
nyílt, valamennyi érdeklődő részére igénybe vehető. 
2019. december 10-i ülésén lakossági szavazással a részönkormányzat tagjának egy szavazati 
joggal rendelkező Seres Józsefnét, az üléseken állandó tanácskozási joggal részt vevő 
személyeknek pedig szabó Istvánnét és Bognár Dezsőnét, valamint megvitatták a lakosság 
részéről felmerülő kérdéseket, észrevételeket. 
 

Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat 

2019. december 13-i lakossági fórumán a településrész lakossága megválasztotta Ágotai 
Zoltánnét a településrészi önkormányzat tagjának. 
2020. január 15-i ülésén megalakult a részönkormányzat, valamint megvitatták a Gesztenye 
Nap rendezvénnyel kapcsolatos teendőket, valamint a korábbi üléseken felmerült valamennyi 
probléma kezelését. 

V. 
Egyebek 

 
I. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 
 
II.  Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Az előterjesztés 1. sz. mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2019. december 12-i, a 2020. január 13-i és a 2020. január 
30-i ülésének jegyzőkönyve.  
 
III. Baranya-Víz Zrt. nyilatkozata a szennyvízberuházással kapcsolatban 
Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi a nyilatkozat. 
 
IV.  Tájékoztató a 2019/2020-as tanév II. félévi szakképzési ösztöndíj támogatásról 
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 13/2016. (V. 27.) sz. ökr. 
(továbbiakban: Rendelet) hatálya a Komló Város közigazgatási területén lévő köznevelési 
intézményben a szakközépiskolai szakképzési évfolyamon ipari gépész, női szabó, asztalos 
vagy vájár szakon tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki. 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében szakképzési ösztöndíj támogatás iránti kérelem 
benyújtására a felhívást Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott 
hatáskörben Komló Város Polgármestere az 2. félév vonatkozásában (február 1 - június 30. 
közötti 5 hónap) minden év február 1-ig a helyi lapban és Komló Város weblapján közzéteszi.  

Az érintett intézmény vezetőjével történt egyeztetés során megállapításra került, hogy a 
2019/2020-as tanév II. félévében egyik támogatott szak sem indul el, így ebben a félévben sem 
várható támogatási kérelem benyújtása.  Ennek következtében az Ösztöndíj támogatásra 
vonatkozó hirdetmény megjelentetésére a Rendeletben foglaltakkal ellentétben nem került sor.  

 

 



 

 

V. Tájékoztató sikeres liciteljárás eredményéről 

A 2/2019. (XII.10.) PEGB határozat alapján 232.800,- Ft kikiáltási áron meghirdettük a 
mecsekfalui városrészben található 1650 hrsz-ú, 3880 m2 nagyságú beépítetlen területet, ami 
az úgynevezett pincesoron, kertes mezőgazdasági övezetben található. 
A 2020. január 15-i liciten 550.000,- Ft-ért kelt el az ingatlan. 

 
VI. Közmeghallgatás 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 27.§-a alapján Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az éves közmeghallgatását 2020. február 27-én 
(csütörtök) 17.00 órakor tartja. A közmeghallgatás lakosság körében történő meghirdetéséről, 
valamint az önkormányzati intézmények és cégek vezetőinek tájékoztatásáról az előző évekhez 
hasonlóan, a helyben szokásos módon gondoskodom. 
 
 
VII. Tájékoztató Komló Város Önkormányzat Városgondnokság által a „Zöldterületi 
munkák elvégzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásról 
A tájékoztató levél és az ajánlattételi felhívás a beszámoló 4-5. számú mellékletét képezik. 
 
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. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatókat, 
− a Baranya-Víz Zrt. nyilatkozatát a szennyvízberuházással kapcsolatban, 
− a 2019/2020. II. félévi szakképzési ösztöndíjról szóló tájékoztatót, 
− a sikeres liciteljárás eredményéről szóló tájékoztatót, 
− a Közmeghallgatást és a 
− a tájékoztatót Komló Város Önkormányzat Városgondnokság által a „Zöldterületi 

munkák elvégzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásról 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 
Határid ő: 2020.február 29.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

Komló, 2020. február 12. 
 

Polics József 
polgármester 



 

 

Ez a kép most nem jeleníthető meg.

1. sz. melléklet 
 

 
 

Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 
tel.:72/584-000  e-mail: tarsulas@komlo.hu 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2019. december 12-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József leköszönő elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács 
határozatképes. A jegyzőkönyv írott formában és hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 10 
óra 5 perckor megnyitotta.  
 
Javasolta az 1 sz. „A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnökének 
megválasztása” című előterjesztést levenni a napirendről, valamint a 4. számú napirendet és az 
5. számú napirendet megcserélni, így 4. számú napirendként „A Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” tárgyú előterjesztést, 5. 
számú napirendként „A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és 
működési szabályzatának elfogadása” tárgyú előterjesztést tárgyalni. 
 
Kőműves József indoklást kért az 1. sz. napirend levételéről. 
 
Polics József elmondta, hogy Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete még nem hozott 
döntést. A javaslat szerint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban nem a 
polgármester képviseli a Társulást, hanem Jégl Zoltán. A képviselő úr egyelőre bizottsági 
szinten kapott felhatalmazást, hogy saját magát javasolja a Társulás elnökének. A testületi 
ülésre ma délután kerül sor. Az Mötv. lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület döntsön a 
társulásokban való képviseletről. Komlón a sokszor megismételt választási eredmény után 
alakult ki egy érdekes helyzet. Hozzátette, hogy a testületben kisebbségbe került a FIDESZ-
KDNP frakciója, az ellenzék pedig többségben úgy gondolja, hogy ez fogja szolgálni a térség 
fejlődésének és a társulás működésének érdekeit. A polgármester nem kíván ebben a formában 
a játszmában részt venni, a Társulási Tanács fogja eldönteni, hogy ki lesz az elnöke.  
Javasolta a Tanácsnak, hogy a működőképesség biztosítása érdekében két alelnököt válasszon. 
Az SZMSZ szerint is működőképes lesz a rendszer két alelnök megválasztásával. 
Felajánlotta, hogy továbbra is segít mindenben.  
 
Pecze Gábor véleménye, hogy a mindenkori komlói polgármester a leghivatottabb arra, hogy 
a Tanács elnöke legyen. Vannak olyan pályázatok, elszámolások, melyek nem mindegy hogyan 
fognak zárulni. Ráadásul a teljes hivatali apparátus, mely kiemelkedő munkájával a kistérség 

  
 
 



 

 

érdekében dolgozik, szintén a komlói polgármestertől függ. Jégl Zoltán személyével 
kapcsolatban nincs semmi problémája, de Polics Józsefet szeretné elnöknek megválasztani. 
Megjegyezte, hogy jó gesztus lett volna, ha a tagok véleményét is kikérik ebben az ügyben.  
Megköszönte Polics József elnöki munkáját, melyet a térség érdekében végzett. Nagyon 
sajnálná, ha az új társulási elnök nem Polics József lenne. 
 
Weisz Kornélia megérti, hogy másképp alakult a politikai helyzet, de örömmel venné, ha 
mindez a harc nem érintené a kistérségi társulást. Szeretné, ha a további feladatokat is zökkenő 
mentesen tudná a tanács végrehajtani.  
 
Polics József megköszönte az elismerő szavakat. Elmondta, hogy az elnök személyéről 
mindenképp szavaznia kell a Társulás Tanácsának. 
 
Vargáné Szabó Gabriella megkérdezte, hogy mi történik, ha a napirendi pontok módosítását 
nem fogadja el a Tanács. Van-e lehetőségük szavazni az elnök személyéről. 
 
Polics József elmondta, hogy nem sok értelme lenne. Bizottsági döntés van arról, hogy a Jégl 
Zoltánt delegálja a képviselő-testület a komlói tagönkormányzat képviseletére.  
 
Kőműves József megkérdezte, nem úgy működik, hogy az új jelölt megválasztásáig a régi tölti 
be a pozíciót? Addig míg nincs új elnök kinevezve, mire lehet számítani? 
 
Dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a Tanácsot, hogy a MÁK nyilvántartása szerint jelenleg elnökként 
még Polics József van bejegyezve. A Társulási Tanács mindenben dönthet, de az elfogadott 
határozatokat a komlói képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A Társulási Tanács tagja a 
Tanács elnöke, jelen esetben Polics József. Abban az esetben, ha a komlói testület visszavonja 
a döntését és mást delegálna a Tanácsba, akkor olyan személy, aki nem tagja a Tanácsnak nem 
lehet elnök. 
Kérte a Tanácsot, hogy fogadják el a polgármester úr tanácsát, mert jogilag ez a megengedett. 
 
Polics József hozzátette, hogy a ma délutáni testületi ülésen, ha a javaslatot megszavazzák, 
akkor addig tart az ő elnöksége. Felajánlotta, hogy amíg nincs elnöke a Tanácsnak, addig 
szívesen segíti továbbra is a munkájukat. 
 
A Tanács tagjai egyetértettek abban, hogy a kialakult politikai helyzet miatt a Tanács ne 
kerüljön hátrányba és ne szenvedjen kárt. 
További hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
Az Elnök szavazást indított az 1. sz. napirend levételéről és a további napirendi pontok 
elfogadásáról, melyeket a Tanács kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás alelnökeinek megválasztása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Mötv. rendelkezése értelmében a Társulás Tanács tagjai közül alelnököt választhat. A 
Társulás SZMSZ-e úgy rögzíti, hogy a Társulás saját tagjai közül 2 alelnököt választ az elnök 
munkájának segítése érdekében. 



 

 

 
Weisz Kornélia javasolta Pecze Gábort alelnöknek. 
 
Pecze Gábor vállalta az alelnöki tisztséget. Hozzátette, hogy ez a feladat csak úgy látható el 
zökkenőmentesen, ha Polics József támogatja az alelnököket a munkájukban. 
 
Vargáné Szabó Gabriella és Pataki Sándorné második alelnöknek Szeledi Katalint javasolta, 
aki távolléte miatt telefonos egyeztetés során fogadta el a tisztséget.  
 
További javaslat, kérdés nem hangzott el. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a javasolt tagokkal, melyet a Tanács 
kézfeltartással, minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
38/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat 
 
A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás alelnökeinek 
megválasztása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa Pecze Gábor polgármestert és Szeledi Katalin polgármestert a 2019-
2024-es önkormányzati ciklus idejére a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás alelnökének megválasztja.  

 
Határid ő: azonnal 

2. sz. napirend 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bizottságai tagjainak 
megválasztása 
 
Előadó: Polics József elnök 
 
A Társulás Szervezeti és működési szabályzata szerint a Társulás Tanácsa választja meg a 
bizottságait, annak elnökét és tagjait. 
Polics József javasolta a Humánszolgáltató Bizottság, valamint a Pénzügyi és Területfejlesztési 
Bizottság létrehozását, amelynek tagjaira 9 – 9 fő megjelölését kérte. 
 
Kárpáti Jenő és Vidák Krisztina jelezte, hogy nem szeretne egyik bizottságban sem tisztséget 
vállalni. 
 
Az elnök az egyeztetés szerint szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a javasolt tagokkal, 
melyet a Tanács kézfeltartással, minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
39/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bizottságai 
tagjainak megválasztása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa a bizottságok megnevezését, létszámát és személyi összetételét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 



 

 

Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság  8 fő 
 
Elnök: Gulácsi Erika 
Tagok: Pataki Sándorné 
  Molnár Gábor 
  Halmos Csaba 
  Lép Péter 
  Kis Gyula 
  Endrődi Tibor 
  dr. Csörnyei László 
 
Humánszolgáltató Bizottság    8 fő 
 
Elnök  Weisz Kornélia 
Tagok: Walke Zsoltné 
  Vargáné Szabó Gabriella 
  Simon Péter 
  Kőműves József 
  Fülöpné Rákosa Ildikó 
  Papp István 
  Takács Zsolt 

 
2.) A Társulás Tanácsa felkéri Komló Város Önkormányzat címzetes főjegyzőjét, hogy a 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 3. számú mellékletén a Társulás Tanácsának döntését vezesse át.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 

3. sz. napirend 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása  
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
A Társulási Megállapodásban néhány technikai jellegű átvezetés történt, összhangban a 
következő napirendi pontként tárgyalt Szervezeti és működési szabályzattal, hogy e két fontos 
alapdokumentum a lényegi kérdéseket illetően azonos rendelkezéseket tartalmazzon.  
 
Kőműves József felvetette, hogy a Tanács módosíthatná a döntéshozatalnál a települések 
lakosságszámának egyharmadát-egynegyedre. Ezt azzal indokolta, ha Komló nem tud részt 
venni a Tanácsülésen, akkor a Tanács nem tud döntést hozni. 
 
Papp István kérte, hogy legyen arra lehetősége minden településnek, hogy a polgármester 
helyett az alpolgármester képviselhesse a saját települését. 
 
Polics József elmondta, hogy meghatalmazással van erre lehetősége. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 



 

 

Az elnök először a módosító javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint: 
 
„5.) A Társulás Tanácsa akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagok 
több, mint a fele (11 fő) jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja 
a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egynegyedét.”  
 
Majd szavazásra bocsátotta a Társulási Megállapodás módosítását, melyet a Tanács 
kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
40/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével– a 
Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja. 
  

2.)  A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 
Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 
2.) A Társulási Tanácsa felkéri a tagönkormányzatait, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása című napirendet 
terjesszék a Képviselő-testületeik elé. A Társulási Megállapodás módosításáról szóló 
határozati kivonatot 2020. január 30. napjáig megküldeni szíveskedjenek!  

 
Határid ő:  2020. január 30.  
Felelős:  Alelnökök 
   tagönkormányzatok polgármesterei 
 
(Melléklet külön csatolmányként szerepel.) 
 

4. sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és működési 
szabályzatának elfogadása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az SZMSZ a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került megalkotásra, 
a működési feltételek aktualizálásával. 

Az előző napirendhez kapcsolódva az SZMSZ-ben a „Döntéshozatal” fejezete 2. pontjában 
módosításra kerül az alábbi szövegrész:  
 
„2.) A határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint a felének egybehangzó igen 
szavazata szükséges, amely annyi tag igen szavazatát jelenti, ami eléri az általuk képviselt 
település lakosságszámának egynegyedét.”  
 



 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosításokkal együtt, melyet a Tanács 
kézfeltartással, minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
41/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével– a 
Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és 
működési szabályzatának elfogadása tárgyú előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és működési szabályzatát. 
  

2.)  A Társulás Tanácsa utasítja az Elnököt, hogy intézkedjen a bizottságok Társulás 
Tanácsa által elfogadott összetételének Szervezeti és Működési Szabályzaton történő 
átvezetéséről. 

 
Határid ő: 2019. december 31.  
Felelős: Alelnökök 
 
(Melléklet külön csatolmányként szerepel.) 
 

5. sz. napirend 
 

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének megbízása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 
 
A Társulás által fenntartott Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetője a társulás Tanácsának döntése értelmében Elmontné Popán Ildikó, 2024. 
november 30. napjáig. Intézményvezető asszony rövidesen újra anyai örömök elé néz, ezért 
jelezte, hogy 2020. február 1. napjától az intézményvezetői feladatait határozott ideig – előre 
láthatóan 2022. február 28. napjáig nem tudja ellátni. Az elnök javasolta, hogy Fehér Imre 
megbízott intézményvezetőként lássa el a magasabb vezetői feladatokat. 
 
Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott döntést 
hozni. A Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Elmontné Popán Ildikó megköszönte az eddigi bizalmat.  
 
Fehér Imre elfogadta a megbízatást.  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, 
minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 



 

 

42/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottság véleményének 
figyelembe vételével – a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetőjének megbízása című előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 

 
1.) A Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás által fenntartott Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői feladatainak ellátásával 2020. február 1. napjától 2022. február 28. 
napjáig Fehér Imrét bízza meg.  
 

2.) A Társulás Tanácsa megállapítja, hogy Elmontné Popán Ildikó vezetői megbízatása – 
vezetői pótlékkal egyidejűleg – a csed illetve gyed ellátás igénybevételének idejére 
szüneteltetésre kerül.  
 

3.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a Társulás Tanács döntéséről 
a Képviselő-testületeiket tájékoztatni szíveskedjenek.  

 
Határid ő: 2020. január 30.   
Felelős: alelnökök 

6. sz. napirend 
 
Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. I-III. negyedévi 
költségvetésének tényleges alakulásáról 
 
Előadó: Polics József elnök 
 
A meglévő szerződések és az intézmények vezetőinek kötelezettségvállalási szándékait 
egyeztetve került vizsgálatra a Társulás és intézményei költségvetésének alakulása 2019. 
december 31-ig, valamint a 2019. október elsejétől december 31.-ig várható bevételek és 
kiadások kerültek leírásra. A számítások szerint, az előző évekhez hasonlóan pozitív 
maradvánnyal számolunk azzal, hogy a várható kiadások, bevételek összegei a beszámolási 
időszak végéig pontosan nem meghatározhatóak. 
 
Kiss Béláné elmondta, hogy a Társulás pénzügyi helyzete az előző évekhez képest hasonlóan 
alakul. Kérte, hogy az önkormányzatok a jövő hétig az utolsó negyedéves kötelezettségüket 
rendezzék.  
 
Vidák Krisztina  jelezte, hogy önkormányzatuk jelenleg nincs abban a pénzügyi helyzetben, 
hogy fizetni tudjon. 
 
Polics József tájékoztatta a polgármester asszonyt, hogy első körben mindig Kiss Bélánénak 
jelezze az adott problémát.  
 
Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott döntést 
hozni. A Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati, melyet a Tanács kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 

 

 
43/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat 
 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében, a Bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével- megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2019. I-III. negyedév költségvetésének teljesítéséről készült tájékoztatót, és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1. A Társulás Tanácsa, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019.I-III. 

negyedévi költségvetésének teljesítéséről készült tájékoztatót annak mellékleteivel 
együtt elfogadja azzal, hogy a várható pozitív maradványt a Társulás, a 2019. évi 
költségvetés forrásául használja fel, amely arányosan csökkenti a 2019. évi 
önkormányzati hozzájárulás mértékét. 
 

2. A Társulás Tanácsa felkéri valamennyi önkormányzat polgármesterét, hogy a II. számú 
melléklet utolsó oszlopában mutatkozó tartozások összegeit 2019. 12.20.-ig rendezzék.  

 
3.A Társulás Tanácsa felkéri a fenntartásában lévő intézmények vezetőit,    

hogy a 2019. évi normatíva jogszerű felhasználásáról gondoskodjanak. 
 

              Határidő: értelem szerint 
              Felelős: alelnökök 
                  Tagönkormányzatok polgármesterei 
                             Intézményvezetők 
 

7. sz. napirend 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés 
módosításának határozat tervezete 
 
Előadó: Polics József elnök 
 
A költségvetés módosításának indokai: 

- A 2019. októberi normatíva elszámolás különbözetének átvezetése 
- Bérkompenzáció eredeti költségvetésben megtervezett összegének a tényleges 

felhasználáshoz történő igazítása 
- Szociális ágazati pótlék eredeti költségvetésben megtervezett összegének a tényleges 

felhasználáshoz történő igazítása 
- A Munkaszervezet működtetésére átadott tagdíj 2018. évben felhasznált részének 

visszarendezése 
- Az októberi választási napon részvevők bérének támogatása 
- A közfoglalkoztatás támogatására tervezett összegnek a ténylegesen teljesült 

bevételekhez történő igazítása 
- Működési bevételek eredeti költségvetésben tervezetthez viszonyított többletének 

átvezetése az előirányzatokon 
- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázatra bértámogatás 

 
Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott döntést 
hozni. A Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 



 

 

Kiss Béláné: Azok a többlet bevételek és költségvetési korrekciók találhatók az 
előterjesztésben, amelyek október 31-ig megvalósultak. Azóta a változásokat szükséges volt 
módosítani, melyek a következő évben kerülnek majd a társulás elé, hogy a beszámolóval 
egységes legyen. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosításokkal együtt, melyet a Tanács 
kézfeltartással, minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
44/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi módosított bevételei és 

kiadásai: 
 

1.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi 
módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet): 

 
 

az összes bevételt                                       1 132 854 905,- Ft-ban, 
 
Ebből: 
            működési célú                                1 066 073 723,- Ft, 
     felhalmozási célú                                  66 781 182,- Ft .  
  
 
az összes kiadást                                      1 135 369 973,- Ft-ban  
 
állapítja meg.  
 

  Ebből: 
 
A működési célú kiadásokat                     1 066 073 723,- Ft-ban, 
( II. számú melléklet)  
 
 - személyi juttatások                               14 404 768,- Ft-ban 
      - a munkaadókat terhelő járulékokat        82 886 781,- Ft-ban, 
      - a dologi kiadások                               188 546 493,- Ft-ban,   
      - az egyéb működési célú kiadásokat     373 735 681,-Ft-ban, 
      - az ellátottak pénzbeli juttatásait            10 500 000,- Ft-ban, 
 
A felhalmozási kiadásokat                               66 781 182,- Ft-ban 
(III. számú melléklet) 

                  -a felhalmozási kiadásokat                            18 261 431,- Ft-ban, 
                  -a felújításokat                                              44 019 751,- Ft-ban, 
                  - az egyéb felhalmozási célú kiad.                   4 500 000,- Ft-ban 
 
  állapítja meg. 
 



 

 

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 119,5 fő (VI. számú melléklet). 
 
  Ebből:  

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:                     
64,0 fő 

- a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma:                     
37,5 fő 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 
álláshelyeinek száma:    18,0 fő.  

 
2.   A Társulás 2019. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú 

melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, 
a felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.  

 
3.   A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási 

jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.  
 

4.   A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak 
és bevételeinek kormányzati funkciónkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti 
bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett 
előirányzatok jogcím csoportok szerinti megoszlását tükrözi. 

 
5.    A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek 

kormányzati funkciónkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 
települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. 
Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, 
a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát. 
 

6.   A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és 
bevételeinek kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 
települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. 
Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, 
a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát. 
 

7. A Társulás 2019. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú 
melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi 
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységeire lehívott normatívák 
településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsőde 
normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet 
tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak. 

 
8. A Társulás 2019. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú 

melléklet, a 2019. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú 
melléklet tükrözi. 

 
9. A Társulás 2019. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 

 
10. A Társulás 2019. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi ügyeleti 

ellátás-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett önkormányzati 



 

 

működési hozzájárulások bevételének, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett 
összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.  

 
11. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciónk szerinti, 

és 2019. évi engedélyezett álláshelyenkénti bemutatatását a VI. számú melléklet, 
településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint 
alakul. 

 
        Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 119,5 fő. 
 

12. A Társulás 2019. évre vállalt Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 
bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.  

 
  Komló, 2019. december 5. 
 
     Határid ő: értelem szerint 
     Felelős: alelnökök 
         Tagönkormányzatok polgármesterei 
                   Intézmények vezetői 
 

8. sz. napirend 
 

Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala  
 
Előadó: Polics József   elnök 
 
A gyermekétkeztetést Komló Város Önkormányzata a közigazgatási területén működő 
köznevelési intézményekben, valamint a Társulás a Szilvási Bölcsődében a MEVID Zrt. 
közreműködésével, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.  Az étkeztetési szolgáltatás körében 
teljes körűen ellátja minden orvos által igazolt diétás étkezési igény kielégítését is, 2018. január 
1. napjától bevezetésre került a diétás étkezési norma. 
A MEVID ZRt vezetője taglalja, hogy az élelmiszer nyersanyagok piaci árai tovább 
emelkedtek. Jelezte, hogy előzetes kalkulációk alapján 2020. évre szükségessé vált 
összességében átlagosan 1,9 %-os alapnorma és az összességében átlagosan 2,9 %-os diétás 
nyersanyagnorma emelés, mely fedezetet nyújthat a nyersanyagok árának 2020. januárjától 
történő kompenzálására.  
 
Kiss Béláné: A szolgáltató MEVID Zrt. jelezte, hogy a nyersanyag árak emelkedése miatt nem 
férnek bele az eddigi EMMI által meghatározott normába. Ezért átlagosan 5 %-os 
normaemelést javasolt. 
 
Polics József elmondta, hogy tavaly is volt egy emelési javaslat, melyet alacsonyabb szinten 
hagyott jóvá a Tanács, mint a beterjesztett kérelem. Sajnos ezt a problémát folyamatosan 
kezelni kell az árak folyamatos növekedése miatt. 
 
Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott döntést 
hozni. A Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
45/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottság javaslatainak 
figyelembevételével - megtárgyalta az „Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában 
működő Szilvási Bölcsőde (7300 Komló, Függetlenség u. 28.) intézményben a 
nyersanyagnorma bruttó, ÁFÁ-t is tartalmazó összegét 2020. január 1. napjától az alábbiak 
szerint állapítja meg:  

 
 

Szilvási Bölcsőde 
 Alap nyersanyagnorma 

(Ft/nap) 
Diétás nyersanyagnorma 

(Ft/nap) 
Reggeli 105 140 
Tízórai 75 100 
Ebéd 260 340 
Uzsonna 105 140 
Összesen 545 720 

 
 Felnőtt ebéd ára: bruttó 480,- Ft 
 
Határid ő: 2020. január 1.  
Felelős: alelnökök 
 

9.sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásában működő 
intézmények belső ellenőrzési terve 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai terve 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a meghívóban elírásra került a belső ellenőrzési 
terv dátuma, tévesen 2019. év szerepel a 2020. helyett. 
 
A tervezés során a hatályos jogszabályok, a Belső ellenőrzési kézikönyv, valamint a Társulás 
Tanácsának vonatkozó döntéseit szem előtt tartva egységes dokumentumként elkészítésre 
került a 2020. évi ellenőrzési terv, valamint a 2020-2023. évekre vonatkozó stratégia terv. A 
belső ellenőrzési egység létszáma 2020-ban várhatóan egy fő. A revizori napok ennek 
megfelelően kerültek meghatározásra. 10 revizori nap jut a feladatok végrehajtására. A tervek 
elfogadására, jóváhagyására a Társulás Tanácsa jogosult. 
 
Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott döntést 
hozni. A Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a belső ellenőrzési feladatok maximálisan elvégzésre kerültek. 
Javasolta elfogadásra.  



 

 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
46/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével – a 
Társulás Tanácsa megtárgyalta a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2020-2023. évekre 
vonatkozó stratégiai tervet és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Társulás Tanácsa az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési terveket 
jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással 
együtt az Elnök beszámol a Társulás Tanácsának. 
 
Határid ő: 2020. évi zárszámadási határozat elfogadása 
Felelős:  Alelnökök 
 

10.sz. napirend 
 

Egyebek 
 
Kérdés, bejelentés nem érkezett. 
 
 
 
Az elnök a Társulási Tanács ülését 9 óra 56 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Szeledi Katalin       Pecze Gábor 
           alelnök             alelnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Ez a kép most nem jeleníthető meg.

 
Komlói Kistérség  

Többcélú Önkormányzati Társulás 
7300 Komló, Városház tér 3. 

tel.:72/584-000  e-mail: tarsulas@komlo.hu 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2020. január 13-i üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Pecze Gábor alelnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, valamint a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács 
határozatképes. A jegyzőkönyv hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az ülést 10 óra 5 perckor 
megnyitotta.  
 
Megállapította, hogy a Humán Bizottság határozatképes. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
Bizottság nem határozatképes, így nem tud döntési javaslatot előterjeszteni. 
Közölte, hogy Kiss Béláné intézményvezető igazoltan van távol. 
 
A meghívó és az előterjesztések kiküldésre kerültek. Kérdezi, a napirendi pontokkal 
kapcsolatban észrevétel, módosító javaslat van-e. 
 
Javaslat, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Társulás Tanácsa kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirendi pont 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
Előadó: Pecze Gábor alelnök 
 
Pecze Gábor elmondta, hogy 2019. december 12. napján volt egy alakuló ülés, amelyen 
elfogadásra került az SZMSZ módosítása, viszont figyelmen kívül lett hagyva, hogy az Mötv. 
más rendelkezéseket állapít meg, így „ a tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási 
tanácsának érvényes döntéséhez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi 
tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.” A Társulás Tanácsa által tett 
módosítás az „egyharmadra” terjedt ki, az lett csökkentve 25%-ra, ezt azonban mint utólag 
kiderült törvénytelenül tettük, így ezt vissza kell állítani. Ezen módosításról társulási határozat 
született, melyet egy újabb határozattal vissza kell vonni a törvényes állapot helyreállítása 
végett. Módosítani szükséges az SZMSZ 4. sz. mellékletét képező meghatalmazást is, oly 
módon, hogy a meghatalmazott személy, a polgármester, alpolgármester képviselő legyen, a 



 

 

megfelelő rész aláhúzásával, továbbá módosítani kell a 2. számú mellékletben Tófű 
polgármestereként Walke Zsolt van feltüntetve, itt elírás történt, hiszen Walke  Zsoltné a 
polgármester. 
Az SZMSZ V/6. pontjában a Társulás Tanácsai döntései rész 10. bekezdésében a 
„polgármester” szó helyére a „tagönkormányzatok delegáltjai vagy tagönkormányzat 
delegáltja” kerül. Ezt indokolja a jelenlegi helyzet, mivel most először Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete olyan döntést hozott, hogy nem a polgármester képviseli a 
Társulás Tanácsában az önkormányzatot, hanem az önkormányzat által megbízott képviselő, 
Jégl Zoltán.  
Közölte továbbá, hogy Jégl Zoltán módosító javaslatot nyújtott be az előterjesztéshez, mely 
kiosztásra került, melyet most felolvas a Társulás Tanácsa előtt.  
 
„Javaslom, hogy a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: 
Társulás) Szervezeti és működési szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) 6/. A Társulás 
Tanácsának döntései rész 7.) pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra:  
7.) A Társulás Tanácsa döntéseit nyílt vagy titkos szavazással hozza. 

• A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 
• A Társulás Tanácsa személyi ügyekben titkos szavazást tart, ha bármely tag vagy az 

érintett ezt indítványozza, és a Társulás Tanácsa minősített többséggel ezt ügyrendi 
kérdésként jóváhagyja. A titkos szavazás lebonyolítása háromtagú eseti bizottság 
feladata. 

• A Társulás Tanácsa az elnök, alelnök választás, intézményvezetői kinevezéseket 
érintő személyi ügyekben titkos szavazást tart ha bármely tag ezt indítványozza és 
a Társulás Tanácsa minősített többséggel ezt ügyrendi kérdéskén jóváhagyja.  
Titkos szavazást kell tartani személyi kérdésben az érintett kérésére, elsősorban 
választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása esetén. 

 
A titkos szavazás módja:  
A titkos szavazás az adott tagönkormányzatra vonatkozó lakosságszámarányt tartalmazó 
szavazólapon, karton szavazóparaván és urna igénybevételével történik. A szavazás 
lebonyolítását és a szavazatszámlálást a Társulás Tanácsának munkaszervezeti feladatait 
ellátó közös önkormányzati hivatal jegyzője és az általa kijelölt két köztisztviselő végzi. 
Az e feladat ellátására megválasztott tagok az elkészített és lepecsételt szavazólapokat 
borítékkal együtt átadják a Társulás tagönkormányzatait képviselő személyek részére. A 
szavazásra jogosultak a szavazataikat szavazóurnába helyezik.  
Rontott szavazat esetén, annak urnába helyezése előtt egy esetben van lehetőség a 
szavazólap cseréjére.  
A szavazás befejeztével a jegyző és az általa kijelölt két személy megszámolja a leadott 
szavazatokat, és megállapítják a lakosságszámarányos eredményt.  Erről külön 
jegyzőkönyvet vesznek fel, és annak átadásával tájékoztatják az elnököt. A szavazás 
eredményét az elnök ismerteti. A szavazás lebonyolítását végző személyek által elkészített 
és aláírt jegyzőkönyvet a társulási ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A szavazólapokat a 
bizottság által aláírt, társulási pecséttel ellátott borítékban el kell zárni és azt az 
önkormányzati ciklus végéig, de legalább 2 évig megőrzendők.  
A szavazás lebonyolítását végző személyek a tagökormányzatok által leadott szavazat 
titkosságát biztosítják, azt más személy részére nem teszik hozzáférhetővé.„” 
Jégl Zoltán elmondta, hogy igazodva a Megyei Önkormányzatnál kialakult szokásrendhez - 
amely tudomása szerint ott már bevált -, ehhez hasonlóan javasolná ezt a módszert. 
 



 

 

dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a Társulás Tanácsát arról, hogy törvényi kötelezettség erre nincs. 
Titkos szavazásra azért nem került eddig sor, mivel gondot jelent a titkosság biztosítása, 
szavazatarányt kell rögzíteni a szavazólapon, melyből egyértelműen vissza lehet következtetni 
arra, hogy ki hogyan szavazott. Elmondta, hogy amikor a Komló Összeköt Egyesület 
megkereste azzal, hogy találjanak valami módot, akkor arra jutottak, hogy ne a társulási Tanács 
tagjai, hanem a Társulás Tanácsa által választott 3 tagú bizottság számolná meg. Amennyiben 
titkos szavazást tartanának, akkor technikailag talán ez az egyetlen forma, ami megfelelő lenne. 
Közölte, tény, hogy az Mötv. alapján ezek a kérdések mindenképp titkos szavazást igényelnek, 
főként, ha nagyon szigorúan veszi és a Társulás működésére is vonatkoztatja az Mötv. 
szabályait. Ez valamilyen szinten indokolt, hiszen személyi kérdésekben az önkormányzatoknál 
is alpolgármesternél, főbb tisztségviselőknél mindenképpen titkos szavazást kell tartani. Ehhez 
a módosításhoz ugyanúgy minősített többség kell a Társulás Tanácsa részéről, mint az egyéb 
SZMSZ módosításhoz. Erről szükséges dönteni, saját testületével, azt mindenkinek jóvá kell 
hagyni. Kérte a Társulás Tanácsát, hogy azt a módosítást, amely ki lett küldve, szíveskedjen 
mindenki elfogadni. Javasolta hogy erről a módosításról pedig külön szavazzanak.  
 
Pecze Gábor alelnök kérdezte, vélemény, hozzászólás van-e? 
 
Szeledi Katalin alelnök kérdezte, hogy annak ellenére, hogy az Mötv. kimondja, hogy titkos 
szavazást kell tartani, amennyiben a Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy nyílt szavazással szavaz, 
dönthet-e úgy? 
 
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző ismételten tájékoztatta a tanács tagjait, hogy titkos szavazás 
tartására nincs törvényi kötelezettség. Eddig a nyílt szavazással szemben senki nem tett 
észrevételt. Mint tudjuk, hogy  a személyi döntéseknél az önkormányzati szférában, főleg a 
vezető tisztségviselőknél mint pl.: alpolgármestereknél kötelezően titkos szavazással lehet 
dönteni. Adott esetben nem tudja, mit mondana a kormányhivatal. Technikailag nagyon nehéz 
lenne ezt megoldani, talán csak ilyen módon lehetséges.  
 
Szeledi Katalin alelnök kérdezte, szavazhatnak-e arról, hogy titkosan vagy nyíltan kívánnak 
szavazni?  
 
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző felhívta a figyelmet arra, hogy ez alapján a módosító alapján 
a törvényi szabályozás szerint kötelezően csak titkos szavazás van. 
 
Jégl Zoltán kérdezte, ha jól értelmezi és az érintett kéri, akkor titkos szavazást kell tartani. 
 
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző közölte, így van, ha kéri az érintett, azt kell tartani. 
 
Szeledi Katalin alelnök megállapította, hogy eddig ez nem volt gyakorlat, a Társulás Tanácsa 
mindenben nyílt szavazással döntött. Ha viszont az érintett titkos szavazást kér, Komló 
lakosságszámban egyharmadával javában többen vannak, ők gyakorlatilag bárhogy 
szavazhatnak, biztos titkos szavazás lesz. 
 
Pecze Gábor alelnök elmondta, hogy nemcsak az érintett kérheti a titkos szavazást, hanem 
bármelyik tag indítványozhatja. 
Közölte, rendkívül érdekes helyzet állt elő azzal, hogy Komló várost nem Komló város 
polgármestere képviseli, Felkérte Polics József polgármester urat, mondja el véleményét e 
témával kapcsolatban.  
 



 

 

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, kicsit pontosítani szeretne. 
Az alpolgármester és az alelnök választás esetében a törvény kötelezően kimondja a titkos 
szavazást, közölte, hogy a Megyei Közgyűlés alelnökéről beszél, nem a Társulás Tanácsának 
alelnökéről és elnökeiről, tehát itt nincs törvényi szabályozás. Valóban, ha az érintett fél kéri, 
akkor kötelező titkos szavazást tartani.  
Megállapította, eddig ez valóban nem volt gyakorlat. Ha viszont ebből gyakorlat lesz, akkor 
nemcsak az érintett kérheti, hanem bármelyik tagönkormányzat is. Komlónak nincs meg a 
kétharmada a jelenlegi lakosságszám arányában, de nem sok hiányzik, hogy meglegyen. A 
tagönkormányzatok polgármesterei döntsenek arról, hogy mit akarnak itt alkalmazni.  
 
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző javasolja, hogy az lenne a célszerűbb, ha először a kiküldött 
anyaggal és a forgatókönyvben elhangzottakkal kapcsolatban szavaznának, hiszen ezekben 
általában egyetértés van. A minősített többségű szavazásnál kellene külön szavazni.  
 
Pecze Gábor alelnök közölte, hogy az SZMSZ módosításával kapcsolatban lenne még egy 
javaslata. Az SZMSZ 13. pontjához, miszerint „a Társulás Tanácsa üléseire meg kell hívni a 
Társulás Tanácsának tagjait, akik szavazati joggal vesznek részt a Társulás Tanácsa ülésein, 
továbbá tanácskozási joggal résztvevő Komlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét”. Ezt a 
mondatot egészítené ki azzal a módosítás szerint, hogy „Komló Város polgármesterét”, ez lenne 
a módosítás részére. Úgy véli, a polgármesternek fontos szerepe van a Komlói Kistérségi 
Többcélú Önkormányzati Társulásban. Ezzel a további módosítással javasolná elfogadni az 
SZMSZ Szabályzatának módosítását.  
 
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Ezek szerint három szavazásról lenne szó. Elsőként a 
kiküldött anyagról kellene szavazni.  
 
Pecze Gábor szavazásra bocsátotta a kiküldött anyagban lévő SZMSZ-szel kapcsolatos 
módosításokat, valamint a forgatókönyvben elhangzottakat, melyet a Tanács kézfeltartással, 
minősített többséggel egyhangúlag elfogadott.   
 
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző elmondta, hogy szavazni kellene még Pecze Gábor alelnök 
módosító javaslatáról, valamint Jégl Zoltán javaslatáról. 
 
Pecze Gábor alelnök szavazásra bocsátotta javaslatát, hogy minden társulási tanács ülésre 
Polics József, Komló város polgármestere is kerüljön meghívásra, melyet a tanács 
kézfeltartással, minősített többségű szavazással nem fogadott el.  
 
Jégl Zoltán javaslatával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottságnak kellene tárgyalnia, de a bizottság nem határozatképes. 
 
Javasolta, hogy a titkos szavazással kapcsolatos határozati javaslatról a társulási tanács 
következő ülésén szavazzanak, melyet a Társulás Tanácsa egyhangúlag elfogadott. 
 
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy egyszerű többséges 
szavazás szükséges, ott elég az egyharmad. Amennyiben nem akar róla dönteni a tanács, akkor 
egy ügyrendi javaslatként kell kezelni és arról szavazni, hogy ez akkor a következő ülésen 
kerüljön napirendre.  
 



 

 

Pecze Gábor alelnök kérte, hogy a főjegyző úr javaslata alapján ügyrendi javaslatként kezeljék 
és arról szavazzanak, hogy a következő társulási ülésen kerüljön napirendre ez a javaslat.  
 
A Társulás Tanácsa Tanács az alábbi határozatot hozta:.  
 
1/2020. (I. 13.) sz. Tct. határozat 
 
A Társulás Tanácsa az alelnökök előterjesztésében – a Pénzügyi bizottság véleményének 
figyelembevételével –a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és 
működési szabályzatának módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Komlói  
     Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és működési szabályzatát. 

 
2.) A Társulási Tanácsa felkéri a tagönkormányzatait, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása című napirendet 
terjesszék a Képviselő-testületeik elé. Az Társulási Megállapodás módosításáról szóló 
határozati kivonatot 2020. február 15. napjáig megküldeni szíveskedjenek!  
 

 
Határid ő:  2020. február 15.  
Felelős:  Szeledi Katalin alelnök 
   Pecze Gábor alelnök 
 

2. napirendi pont 
 
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak 
módosítása 
 
Előadó: Pecze Gábor alelnök 
 
Az alelnök közölte, hogy a KKTÖT által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ 
telephelyeként működik a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény, Komló, Vörösmarty út 
3/a. szám alatt. Az intézmény által benyújtott pályázat eredményeként közel 81.000.000,-Ft 
támogatásban részesült, mely támogatásból a telephely teljeskörű korszerűsítése valósul meg. 
A munkálatok miatt a célcsoport kiköltöztetése vált szükségessé, így az intézmény ideiglenes 
telephelyéül a Szent Borbála Otthon Nonprofit Kht. Komló, Pécsi út 42. sz. alatti ingatlanban 
biztosítanak helyet.  
A jogszabály szerint a fenntartó köteles az intézmény címének változását módosítani.  
Közölte, hogy az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalja, a Humán Szolgáltató bizottság 
kézfeltartással, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, egyszerű 
többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 



 

 

2/2020. (I. 13.) sz. Tct. határozat 
 
A Társulás Tanácsa - az alelnökök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottság 
véleményének figyelembevételével - megvitatta a Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása című előterjesztést: 
 
1.) A Társulás Tanácsa tudomásul veszi, hogy a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény a 
jelenlegi 7300 Komló, Vörösmarty u. 3/A. sz. alatti ingatlan felújításának idejére, a 7300 
Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épületben működik.  
A Társulás Tanácsa egyetértését fejezi ki a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény 
szolgáltatói nyilvántartásba szereplő adatok módosításával, továbbá felkéri az alelnököket, 
hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal felé a szolgáltató nyilvántartás módosítását, a 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény címének megváltozása miatt kezdeményezze. 
 
2.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ – az 
előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal – módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító és módosító okiratát elfogadja. A Társulás Tanácsa utasítja az alelnököket, hogy 
a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át.  
 
3.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ az 
1.) és a 2.) pontban rögzítettek szerint módosított szakmai programját - a Szervezeti és 
Működési Szabályzattal, valamint a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézményre vonatkozó 
Házirendet együttesen - az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.   
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Szeledi Katalin alelnök 
   Pecze Gábor alelnök 

 
3. sz. napirendi pont 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
Előadó: Pecze Gábor alelnök 
 
Az alelnök Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést Székely Andrea készítette. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás SZMSZ-
vel összhangban a megállapodás módosítása szükséges, valamint a megállapodás 3. sz. 
mellékletében az előző napirendhez kapcsolódóan a Hajléktalanok Átmeneti Szállása címének 
módosítását is el kell végezni. 
Módosítani szükséges továbbá a megállapodás Társulás Tanácsának döntéshozatala alcím 7. 
bekezdését, kivételre kerül „szavazategyenlőség esetén a Társulás elnöke vagy az őt képviselő 
személy szavazata dönt” mondat.  
Módosító javaslat továbbá, hogy a Társulás Tanácsának döntéshozatala alcím negyedik 
bekezdésében a „polgármester” szó helyett a „tagönkormányzat delegáltja” szerepeljen.  
 
Humán Szolgáltató Bizottság támogatja a javaslatot.  
  
Szavazásra bocsátotta a Társulási megállapodás módosításával  kapcsolatos határozati 
javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással, minősített többséggel egyhangúlag elfogadott. 



 

 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Társulási Megállapodás aláírására nem közvetlenül a 
Tanács ülést követően kerül sor, hanem azután, hogy minden tagönkormányzat képviselő-
testülete határozathozatallal elfogadja.  
A megállapodás előre egyeztetett időpontban a jegyzőségekre kerül kiszállításra, ahol a 
tagönkormányzatok képviselői aláírják és bélyegzőjükkel látják el.  
 
Szeledi Katalin alelnök közölte, hogy ehhez a módosításhoz lenne hozzáfűznivalója, ha már 
módosítanak. Pontosan „A társulás pénzügyi alapja, vagyona, VIII. 5. pontja” részhez. „A 
tagdíj mértékét lakosságarányosan folyó év költségfizetése tervezésében szereplő 
népességszám után a tagok évente állapítják meg, mely összeget minden év március 31. napjáig 
átutalnak a Társulás bankszámlájára” ez így van rögzítve. A valóságban azonban, nem így 
történt a fizetés, hanem negyedévente. Javasolja, hogy a tagdíjat is negyedévente fizessék, úgy 
ahogy a többi díjat is.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
A Humán Szolgáltató Bizottság véleményezte, aki támogatja a javaslatot.  
 
Pecze Gábor alelnök szavazásra bocsátotta a javaslatot a tagdíj fizetéssel kapcsolatban, melyet 
a Társulás Tanácsa kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:    
 
3/2020. (I. 13.) sz. Tct. határozat 
 
A Társulás Tanácsa az alelnökök előterjesztésében – a Pénzügyi bizottság véleményének 
figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta: 
 

1.) A Társulás Tanácsa az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja. 
  

2.) A Társulás Tanácsa utasítja az alelnököket, hogy a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 
2.) A Társulási Tanácsa felkéri a tagönkormányzatait, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása című napirendet 
terjesszék a Képviselő-testületeik elé. Az Társulási Megállapodás módosításáról szóló 
határozati kivonatot 2020. február 15. napjáig megküldeni szíveskedjenek!  

 
 
Határid ő:  2020. február 15.  
Felelős:  Szeledi Katalin alelnök 
   Pecze Gábor alelnök 
 

4. napirendi pont 
 
Egyebek 
 
Pecze Gábor alelnök felhívta a tagönkormányzatok képviselőinek figyelmét arra, hogy a 
Képviselő-testületnek szükséges döntenie arról, hogy a Társulás Tanácsába kit delegálnak. Ha 
polgármestereket delegálnak, akkor a polgármesterek személyéről kell hozni határozatot, 
ezeket a határozatokat el kell juttatni a társulási ülésre. Elmondta, hogy első alkalommal nem 



 

 

polgármester képviseli a társulásban a tagönkormányzatot. Minden tagönkormányzatnak kell 
hozni egy testületi határozatot, hogy ki az, aki képviseli a társulás tanácsában az 
önkormányzatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Pecze Gábor alelnök közölte, egy kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, melyet most 
felolvasna. Kérte a tagönkormányzatok képviselőit, akik egyetértenek a kérelemben 
foglaltakkal, az általa készített beadványt szíveskedjenek ellátni aláírásukkal és 
bélyegzőlenyomatukkal.  
 
„Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Alulírottak, a Komlói Kistérséghez tartozó települések polgármesterei a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai azzal a kéréssel fordulunk a 
Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy korábbi döntésüket felülvizsgálva és megváltoztatva a 
Társulási Tanácsba Polics József urat, Komló város polgármesterét szíveskedjenek delegálni. 
Úgy gondoljuk, hogy a Kistérségi Társulás és az általa fenntartott intézmények működése a 
Társulás által vállalt feladatok ellátása akkor a leginkább biztosított, ha a Tanácsban a 
székhelytelepülést annak polgármestere képviseli és a Tanácsot annak polgármestere vezeti. 
Indokainkat az alábbiak szerint foglaljuk össze:  
1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi Mötv. 41.§ (1) bekezdése szerint a 
képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az egyes döntések előkészítése során 
megoldhatatlannak látszik általános képviseleti jog adása a delegált képviselőnek. 
2.) Az Mötv. 67. § (1) bekezdése alapján a polgármester irányítja a közös önkormányzati 
hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatalt vezető jegyző és az egyéb munkáltatói 
jogokat az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. Erre tekintettel nyilvánvalóan 
nagyobb ráhatással bír a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatalra mint egy képviselő.  
3.) Az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A közösen 
fenntartott intézményeink kapcsán indokolt a döntéshozatalba a felelős személy bevonása.  
4.) Amennyiben a Társulási Tanács elnöke egy önkormányzati képviselő, akkor a székhely 
önkormányzat és a társulás tekintetében a költségvetés előkészítésével, az előirányzatok 
módosításával, átcsoportosításával, illetve kötelezettségvállalással kapcsolatos hatáskörök 
olyan megoszlása jön létre, ami a Társulás, illetve az általa fenntartott intézmények 
kiszámítható működése tekintetében bizonytalanságot eredményez. 
 
Komló, 2020. január 13.  
 
 
Tisztelettel: 
(azok a polgármesterek, akik ezt aláírják és ezt a kérést általam eljuttatják és polgármester úron 
keresztül eljuttatják a komlói képviselő-testülethez. )” 
 
Az alelnök hozzáfűzte, nem szeretne itt és most erről vitát generálni. A Komló Összeköt 
Egyesület a múlt héten látogatást tett a völgységi önkormányzatoknál. Megbeszélést folytattak. 
Értesüléseink szerint ugyanez megtörténik majd a magyarhertelendi hivatalhoz tartozó, illetve 
az egyéb más, illetve Mánfa polgármesterével is. Nagyon szeretnék, hogyha a komlói politikai 
csatározások a kistérség munkájára nem lennének komolyabb kihatással. Arra kérik a feleket, 
hogy lehetőleg próbáljanak megegyezni, ők ezt a megegyezést a maguk módján, ha lehet, 



 

 

szeretnék támogatni. Kérése, hogy amikor tárgyalnak és a végső döntést meghozzák, legyenek 
figyelemmel arra, hogy a Komlói Kistérség eddig egy nagyon jól működő kistérségi társulás 
volt és azt szeretnénk, hogyha eztán is az lenne. 
 
Felhívta a figyelmet arra, hogy egy költségvetési egyeztetést terveznek a 27-i héten. Előre 
jelezte, igyekeznek kiküszöbölni, hogy bármiféle díj vonatkozásában emelkedés legyen. 
Főjegyző úr tájékoztatása szerint nagyon nehéz az orvosi ügyelet működtetése, mivel az 
ügyeletet végző orvosok a hétvégére és az ünnepnapokra emelni szeretnék az ügyeleti díjat. 
Egyelőre az emelés mértékéről nincs tudomásuk. 
 
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy Tánczos doktor úr 
jelzése szerint az emelés 100,-Ft/fő/év. Azaz 460,-Ft helyett 560,-Ft-ot szeretnének kérni, 
természetesen ezt nem kötelező jóváhagyni. A költségvetésben egyelőre ezzel számolnak, a 
többi tételben pedig ugyanúgy, ahogy eddig is, önkormányzatonként és feladatonként a 
Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársai számolják az intézményi költségvetéseket, ahhoz 
ugyanazon elvek alapján kell hozzájárulni, ahogy eddig.  
 
Szeledi Katalin alelnök köszönetét fejezte ki Polics József polgármester úrnak a 
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal felállításához nyújtott sok segítségért és a 
feléjük tanúsított pozitív hozzáállásáért.  
 
Más kérdés, bejelentés nem érkezett. 
 
Az alelnök megköszönte a részvételt, az ülést 10 óra 48 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Szeledi Katalin            Pecze Gábor 
            alelnök               alelnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

Ez a kép most nem jeleníthető meg.

 
Komlói Kistérség  

Többcélú Önkormányzati Társulás 
7300 Komló, Városház tér 3. 

tel.:72/584-000  e-mail: tarsulas@komlo.hu 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  
2020. január 30-i rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Szeledi Katalin alelnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, valamint a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács 
határozatképes. A jegyzőkönyv hangfelvétellel és gyorsírással kerül rögzítésre. Az ülést 9 óra 
38 perckor megnyitotta.  
 
Megállapította, hogy mind a Humán Bizottság, mind pedig a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
Bizottság határozatképes. 
 
A meghívó és az előterjesztések kiküldésre kerültek. Kérdezi, a napirendi ponttal kapcsolatban 
észrevétel, módosító javaslat van-e. 
 
Javaslat, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, melyet a Társulás Tanácsa kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirendi pont 
 
Törzskönyvi nyilvántartásba és a KIRA számfejtő rendszerbe alelnök személyének 
bejelentése 
Előadó: Szeledi Katalin alelnök 
 
Szeledi Katalin alelnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy bár kettő alelnöke van a Társulás 
Tanácsának a KIRA számfejtő rendszerbe azonban egyetlen személy kerülhet be alelnökként, 
aki aláírási joggal rendelkezik. Közölte, hogy Pecze Gábor alelnök úrral folytatott megbeszélés 
során arra a döntésre jutottak, hogy Szeledi Katalin kerüljön bejegyzésre alelnökként, amíg a 
Társulási Tanács elnöke nem kerül megválasztásra.  
 
Szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint saját személyét jelöljék meg a KIRA számfejtő 
rendszerbe alelnökként. 
 
Szavazás: A Humán Szolgáltató Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.  



 

 

 
A határozati javaslatot a  Társulás Tanácsa – az illetékes bizottság véleményének 
figyelembevételével-  kézfeltartással, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
4/2020. (I. 30.) sz. Tct. Határozat 
 
A Társulás Tanácsa - az Alelnökök előterjesztésében, valamint az illetékes bizottság 
véleményének figyelembe vételével – a Törzskönyvi nyilvántartásba és a KIRA számfejtő 
rendszerbe alelnök személyének bejelentése című előterjesztést megvitatta és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1.) A Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásba - valamint ezzel egyezően a KIRA számfejtő rendszerbe - a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás képviseletére Szeledi Katalin alelnököt 
bízza meg. 
 

2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás székhelytelepülésének jegyzőjét, hogy a 
Magyar Államkincstár felé az 1.) pontban meghatározottak szerint a változásokat 
bejelentse.  
 
Határid ő: 2020. január 31.   
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a Társulás Tanács döntéséről 

a Képviselő-testületeiket tájékoztatni szíveskedjenek.  
 

Határid ő: 2020. február 28.    
Felelős: tagönkormányzatok képviselői 

 
 
Az alelnök megköszönte a részvételt, az ülést 09 óra 44 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Szeledi Katalin         Pecze Gábor 
            alelnök                   alelnök 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. sz. melléklet 
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Komló Város Önkormányzat   
Polgármestere és Képvisel ő-testülete részére 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képvisel ők! 

 

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a legfrissebb 
(2019. december havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2101 fő, 
aránya 9,4%. 

  2019. október  2019. november  2019. december  

 
Komló város 

786 fő 8,7% 815 fő 9,0% 782 fő 8,6% 

Teljes illetékességi területünk 2097 fő 9,3% 2172 fő 9,7% 2101 fő 9,4% 

  

Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

             A nyilvántartott álláskeres ők számának alakulása Komló városában

 

• Nyilvántartott álláskereső: 782 fő (-33 fő az előző hónaphoz képest), aránya 8,6%. 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 211 fő (-14 fő az előző hónaphoz képest) 
• FHT: 138 fő (+11 fő az előző hónaphoz képest). 
 

A regisztrált álláskeresők viszonylatában kettő féle rátát használunk. Az adatokat minden hónapban a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály bocsátja rendelkezésünkre a minisztériumi 
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engedélyeztetés után. Az egyik az álláskeresők száma viszonyítva a (becsült) gazdaságilag aktív 
lakosság számához, ez 2019. december 20-án Komlón 8,6% volt. A másik az álláskeresők száma 
viszonyítva a munkavállalói korú népességhez, ez pedig 4,49% volt. 
1. Regisztrált álláskeresők száma: 782 fő / a gazdaságilag aktív népességgel (becsült fő) 9050 fő = 
8,6% 
2. Regisztrált álláskeresők száma: 782 fő / a munkavállalói korú népességgel 17406 fő = 4,49% 
 
 
Közfoglalkoztatás (Komló város)  

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának 2019.10.01-vel indult közfoglalkoztatási 
programja 2020.02.29-án lejár. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok várható 
feltételeiről, az eljárás menetéről előzetesen egyeztettem a Közfoglalkoztatóval és Polgármester Úrral. 

 

Munkaer őpiac 

Támogatások: 

Foglalkoztatási Osztály részére a 2020-as évre is meghatározásra került az aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközökben felhasználható keret, melyre tekintettel azok a vállalkozások, 
gazdasági társaságok, akik létszámbővítést kívánnak végrehajtani, feltételekhez kötötten különböző 
támogatásban részesülhetnek. E lehetőségekkel ismét segíteni tudjuk a városunkban és az 
illetékességi területünkön működő kis- és középvállalkozásokat. 
 
 
Aktuális állásajánlataink közül néhány : gépkocsivezető, takarítónő, hegesztő, lakatos, kőműves, 
betanított munkás, könyvelő, adminisztrátor, szociális gondozó, ápoló, bolti eladó, villamosipari 
karbantartó, gépésztechnikus, targoncavezető, gipszkartonszerelő. 
 
Amellett, hogy a preferált hazai munkaerőpiac jelentős felvevő képességgel bír, állandó ajánlataink 
vannak nyelvtudással rendelkezők számára Dél-Németországba fémipari, asztalosipari szakmákban, 
továbbá az idősgondozás területére. 
 
 
Komló, 2020. február 06. 

 

Tisztelettel:   

 Götzerné Páva Mária 
 járási hivatalvezető-helyettes 
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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:2691/2020  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Komló Város Önkormányzat VárosgondnokságAjánlatkérő 
neve:

Zöldterületi munkák elvégzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000070762020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság EKRSZ_
39243704

Kossuth Lajos Utca 19

Komló HU231 7300

Boldizsár Lóránt

boldizsar.lorant@kvgondnoksag.hu +36 308890335

http://www.kvgondnoksag.hu/

Nem
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IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

77313000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000070762020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000070762020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális vagy helyi hatóság

Általános közszolgáltatások

Zöldterületi munkák elvégzése

EKR000070762020

Szolgáltatás megrendelés

Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Komló Város területén, 560.292 m2 felületen. Keretmegállapodás 
tervezett értéke (ÁFA nélkül): 90.962.100,- HUF. A szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum 
tartalmazza.
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

10Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77313000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Szilvás városrész és arborétumII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

Komló Város közigazgatási területe

Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Szilvás városrészben, valamint az arborétumban 172.000 m2 felületen. 
Az 1. részre vonatkozó keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 26.316.000,- HUF. A szolgáltatással kapcsolatos részletes 
feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Igen

Igen

Az ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. c) pontja szerinti tehergépjármű 
környezetvédelmi besorolása

1

Nem

Igen

Nem

36

Nem
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

10Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77313000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Körtvélyesi lakótelep és DávidföldII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén 
pontozás. Az ár értékelési szempont alszempontjai: 1.1. Kaszálásra vonatkozó nettó egységár (HUF/m2) - súlyszám: 7; 1.2. Gyűjtésre 
vonatkozó nettó egységár (HUF/m2) - súlyszám: 3

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

Komló Város közigazgatási területe

Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Körtvélyesi lakótelepen, valamint Dávidföldön 113.495 m2 felületen. A 
2. részre vonatkozó keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 20.429.100,- HUF. A szolgáltatással kapcsolatos részletes 
feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Igen

Igen

Az ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. c) pontja szerinti tehergépjármű 
környezetvédelmi besorolása

1

Nem

Igen

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77313000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Kökönyös városrészII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén 
pontozás. Az ár értékelési szempont alszempontjai: 1.1. Kaszálásra vonatkozó nettó egységár (HUF/m2) - súlyszám: 7; 1.2. Gyűjtésre 
vonatkozó nettó egységár (HUF/m2) - súlyszám: 3

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban: 36

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Komló Város közigazgatási területe

Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Kökönyös városrészben 141.548 m2 felületen. A 3. részre vonatkozó 
keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 21.420.000,- HUF. A szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételeket a 
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Igen

Igen

Az ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. c) pontja szerinti tehergépjármű 
környezetvédelmi besorolása

1
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77313000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Gesztenyés és BányászparkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén 
pontozás. Az ár értékelési szempont alszempontjai: 1.1. Kaszálásra vonatkozó nettó egységár (HUF/m2) - súlyszám: 7; 1.2. Gyűjtésre 
vonatkozó nettó egységár (HUF/m2) - súlyszám: 3

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

10Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium: Nem

Igen

Nem

36

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Komló Város közigazgatási területe
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Kenderföld és MecsekjánosiII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén 
pontozás. Az ár értékelési szempont alszempontjai: 1.1. Kaszálásra vonatkozó nettó egységár (HUF/m2) - súlyszám: 7; 1.2. Gyűjtésre 
vonatkozó nettó egységár (HUF/m2) - súlyszám: 3

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

10Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Gyesztenyésben és a Bányászparkban 56.509 m2 felületen. A 4. részre 
vonatkozó keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 8.721.000,- HUF. A szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételeket a 
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Igen

Igen

Az ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. c) pontja szerinti tehergépjármű 
környezetvédelmi besorolása

1

Nem

Igen

Nem

36

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

10Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77313000-7

Fő CPV-kód(ok):

Komló Város közigazgatási területe

Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Kenderföldön és Mecsekjánosiban 76.740 m2 felületen. Az 5. részre 
vonatkozó keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 14.076.000,- HUF. A szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételeket a 
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Igen

Igen

Az ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. c) pontja szerinti tehergépjármű 
környezetvédelmi besorolása

1

Nem

Igen

Nem

36

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot egységes európai 
közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági 
követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség 
körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ az ajánlati felhívás feladását 
megelőző 3 év jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett szolgáltatásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2
) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél 
megnevezését, címét, - a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés megállapítható), - a teljesítés idejét (a kezdési/befejezési időpont év/hó/nap pontossággal történő feltüntetésével), - a 
referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, - arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatozó referencia igazolás - a 
teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével
, úgy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (5) bekezdése alkalmazandó. M.2./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) 
felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. A nyilatkozat mellett csatolandó: az M.2.1 pontban előírt szakember(ek) önéletrajzai, az M.2.1. pontban előírt szakember(
ek) végzettségét igazoló dokumentuma, illetőleg minden szakember esetében a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozatok. M.3./ nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg műszaki felszereltségről. A 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítése során rendelkezésre bocsátani tervezett eszközök típusmegjelölését, számát, 
valamint azon jellemezőiket, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható. A megjelölt eszközök, 
berendezések kapcsán azok tulajdonjogát, vagy a használati jogosultságot igazoló okiratok (eszköznyilvántartó karton kivonat, 
lízingszerződés stb.) egyszerű másolata csatolandó. A járművek forgalmi engedélye - tekintettel arra, hogy a tehergépjárművek 
környezetvédelmi besorolásuk az értékelés szempontját képezi - az ajánlatban benyújtandó. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1-M.3./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve 
mellett. Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, ezen szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az M.1-M.2. pontban előírt referenciákra és szakemberekre 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő az eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján jár el. Igazolási 
módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint: A.1) Előzetes igazolás Az ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja az 
előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdései és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján. Az 
alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A.2) 
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles 
igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Az 
Ajánlattevő – amennyiben társaság – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiánya kapcsán meg kell neveznie a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy 
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait a tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával. 
Az igazolások keltezésére a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén 
pontozás. Az ár értékelési szempont alszempontjai: 1.1. Kaszálásra vonatkozó nettó egységár (HUF/m2) - súlyszám: 7; 1.2. Gyűjtésre 
vonatkozó nettó egységár (HUF/m2) - súlyszám: 3

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Nem
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NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér: az egyedi megrendelés alapján elszámolt, ÁFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 2 %-a/nap. Meghiúsulási kötbér: a nettó keretösszeg 20 %-a. 2. Fizetési feltételek Az Ajánlatkérő előleget fizet. A 
számlák kiegyenlítése az Ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt, egyedi megrendelésben meghatározott szerződésszerű 
követően, a Kbt. 135. § (5) bekezdés és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdés rendelkezései szerint, a számla kézhezvételét vagy - ha 
bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 
napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) történik. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolások pénzneme a 
forint. A szerződéses feltételekre vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem 
rendelkeznek): M.1. / az ajánlati felhívás feladását legfeljebb 6 éven belül megkezdett és az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 
évben befejezett összesen: M.1.1./ az 1. rész esetén: az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan szolgáltatási 
referenciával vagy referenciákkal, mely tartalmazta vagy melyek együttesen tartalmazták min. 100 000 m2 terület kaszálását. M.1.2./ 
a 2. rész esetén: az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan szolgáltatási referenciával vagy referenciákkal, mely 
tartalmazta vagy melyek együttesen tartalmazták min. 70.000 m2 terület kaszálását. M.1.3./ a 3. rész esetén: az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített olyan szolgáltatási referenciával vagy referenciákkal, mely tartalmazta vagy melyek együttesen 
tartalmazták min. 80.000 m2 terület kaszálását. M.1.4./ 4. rész esetén: az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan 
szolgáltatási referenciával vagy referenciákkal, mely tartalmazta vagy melyek együttesen tartalmazták min. 30.000 m2 terület 
kaszálását. M.1.5./ 5. rész esetén: az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan szolgáltatási referenciával vagy 
referenciákkal, mely tartalmazta vagy melyek együttesen tartalmazták min. 50.000 m2 terület kaszálását. M.2.1./ Minden ajánlati rész 
esetén: legalább 1 fő szolgáltatást irányító szakemberrel, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és parkfenntartás és/vagy
egyéb, közbeszerzés tárgya szerinti, zöldterületi munkák területén min. 36 hónapos gyakorlatot szerzett. M.2.2./ Minden ajánlati rész 
esetén: legalább 10 fő segédmunkás szakemberrel. Az M.2.1. pontban előírt szakember esetén több részre történő ajánlattétel esetén 
is elegendő 1 fő szakember rendelkezésre állását igazolni. Az M.2.2. pontban előírt szakemberek esetén több részre történő 
ajánlattétel esetén a részekre előírt létszám összege képezi az alkalmasság minimumkövetelményét. M.3./ legalább az alábbi 
eszközökkel: a) Minden ajánlati rész esetén: legalább 1 db önjáró, zéró fordulókörös fűnyíró traktor; b) Minden ajánlati rész esetén: 
legalább 5 db, egyenként min. 50 cm3 hengerűrtartalommal rendelkező, robbanómotoros, vállra akasztható fűnyíró, damilfej illetve 
késes adapterrel; c) legalább 1 db, min. 3 t össztömegű tehergépjármű Az a) és b) pontban előírt eszközök esetében több részre 
történő ajánlattétel esetén a részekre előírt eszközszám összege képezi az alkalmasság minimumkövetelményét. A c) pontban szereplő 
eszköz esetén több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő 1 db eszköz rendelkezésre állását igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

vonatkozó követelmények teljesítésének igazolására a Kbt. 65. § (9) bekezdése irányadó. Az alkalmasságot igazoló szervezetek 
igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000070762020
Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2020.03.13 15:00

HU

2020.03.13 17:00

Az ajánlatok felbontására az EKR-ben kerül sor.
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OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

1. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. 2. Az 
ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát vagy aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem 
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító 
meghatalmazását. 3. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése alapján a dokumentációban megadott minta 
szerint nyilatkozni köteles. 4. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén 
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított 
dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet 
esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra a Kbt. rendelkezései és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424
/2017. (XII.19.) Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak. 5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § -ban foglalt rendelkezések irányadók. A közös 
ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot). 6. Az 
ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről, továbbá csatolniuk kell 
szakmai ajánlatukat (az ajánlati felhívás III.1.3. M.3. c) pontja szerinti járművek érvényes forgalmi engedélyét, valamint az 
árrészletező táblázatot) a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalommal [érvénytelen az ajánlat, ha nem tartalmazza 
bármely tehergépjármű forgalmi engedélyét vagy az árrészletező táblázatot]. 7. Az ajánlattevőnek (adott esetben) be kell nyújtania a 
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, melynek tartalmaznia kell a 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 13. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot is. 8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért 
az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült 
nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 9. Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási 
módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban 
határozta meg. Azon alkalmassági követelmények (III.1.3. pont), amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő 
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:. III.1.3) M.1-M.3./ pont. 10. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 11. Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a
) pontja szerint egy ajánlattevővel köti. A keretmegállapodás teljesítése közvetlen megrendelés útján történik. 12. FAKSZ: dr. 
Szabó-Gothard Máté lajstromszám: 00952. 13. Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles az elszállított zöldhulladék 
elhelyezésére vonatkozó igazolásokat Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 14. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés 
megkötésének időpontjáig köteles felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgya szerinti 
szolgáltatásra kiterjeszteni (kártérítési limit: min. 10.000.000,- HUF/ év és 5.000.000,- HUF/kár). A felelősségbiztosításra vonatkozó 
részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Nem

Nem

Nem

Igen

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás 

hirdetmény feladása

Feladott 2020.02.11 Szabó-Gothard Máté Feladott verzió

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2020.02.11

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

A Kbt. 148. § szerint.






