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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 5-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 

29/2020. (II.19.) JÜKB határozata végrehajtásának 
felfüggesztése 

 
Iktatószám:                          9782/2020.   
 
Melléklet:                                   2 db 

 
A napirend előterjesztője:          Polics József    polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:       Horváth László   irodavezető 
  dr. Pap-Györkös Adrienn  jogi ügyintéző 
                                                    
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság  

SZMSZ. 29. § (2) bekezdés 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: - 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a 2020. február 19-én megtartott ülésén – az 
előterjesztésem alapján – megtárgyalta az „Interreg Refresh Central Europe CE 1013 
elnevezésű pályázathoz kapcsolódó rendezvények szervezéséhez szolgáltató kiválasztása 
elnevezésű beszerzési eljárás eredményhirdetése” tárgyú előterjesztést, majd a 29/2020. 
(II.19.) JÜKB határozatában (1. sz. melléklet) a beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Baranya Televízió Kft. (7300 
Komló, Kossuth L. u. 121.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A bizottság ugyanezen 
határozatában utasította az aljegyzőt, hogy a beszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
tájékoztassa, továbbá felhatalmazott, mint polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést nettó 1.574.000,-Ft+ÁFA összeggel megkössem. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 61. § (2) bekezdése szerint a polgármester felfüggesztheti a bizottság, a 
részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület 
határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit, és a felfüggesztett döntésről a képviselő-
testület a következő ülésén határoz. 
 
2020. február 21. napján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) rögzített jogkörömben eljárva utasítás (2. sz. 
melléklet) formájában felfüggesztettem a hivatkozott bizottsági döntés végrehajtását azzal az 
indokkal, hogy az ellentétes az önkormányzat érdekeivel. Vitán felül áll, hogy egy 
szabálytalanul lefolytatott eljárás nem szolgálja az önkormányzat érdekeit.  
A pályáztatási eljárás során – figyelembe véve a pályázathoz tartozó azon nyilatkozat 
tartalmát, melyet polgármesterként kell kiadnom – 3 olyan vállalkozást ajánlottam, akik a 
területen jártassak és egymással nem állnak függőségi viszonyban. A bizottság ajánlásomat 
elvetve 4 vállalkozástól kért be árajánlatot, nevezeten:  

- Baranya Televízió Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 121.) 
- SztárIn Kft. (7960 Drávasztára, Petőfi u. 15.) 
- MarkCon Informatikai Kft. (7623 Pécs, Móré F. u. 33.) 
- Magyar Ferenc e.v. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 

 
Az ajánlattevők ismeretében a bizottsági ülésen kértem tájékoztatást a biztosság elnökétől, 
hogy megítélése szerint fennáll-e összeférhetetlenség az ajánlattevők között. Kérdésemre azt a 
választ kaptam, hogy sem a Baranya Tv Kulturális Szolgáltató Kft. (ügyvezető és 
meghatározó tulajdonos: Magyar Ildikó), sem Magyar Ferenc egyéni vállalkozó, sem a 
SztárIn Kft. (tulajdonos, ügyvezető Matoricz László) között nincs ilyen. 
Komlóiként és városvezetőként magam is tapasztaltam, hogy a Baranya TV által sugárzott 
testületi ülések anyagát Magyar Ferenc rögzíti, a Hét Domb Filmfesztivál fesztiválirodája a 
Baranya Televízió Kulturális és Szolgáltató Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 121., a 
fesztiváligazgató: Magyar Ferenc, a fesztivál lebonyolításában aktívan közreműködik évek 
óta Matoricz László.   
A beadott pályázati anyagban Magyar Ferencnél referenciaként mind a Baranya TV, mind 
Matoricz László szerepel. Ez az ismeret a bizottság rendelkezésre állt a döntés 
meghozatalakor.  
A pályázati támogatás folyósításának feltétele, hogy a polgármester büntetőjogi felelőssége 
tudatában nyilatkozzon a körben, hogy a pályáztatás szabályszerűen folyt le, azaz legalább 3 
egymástól független szervezettől történt az ajánlat bekérése. Jelen esetben a fentebb 
részletezettek alapján e nyilatkozatot nem áll módomban kiadni, mivel az nem felelne meg a 
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valóságnak. A bekért 4 pályázó közül 3 ugyanis köztudomásúan nem felel meg a 
nyilatkozatban rögzített kritériumnak. A gazdasági összefonódásuk, kapcsolatuk ugyanis 
felvetik a mutyizás gyanúját, melynek még a látszatát is kerülni kell!  Álláspontom szerint 
jelen esetben a 3 szervezet közötti gazdasági kapcsolat nemcsak látszat, hanem tény, azt maga 
a pályázó is elismeri felsorolt referenciamunkáiban.  Az összeférhetetlenség mellett az 
ajánlatokból egyértelműen megállapítható, hogy a megadott referenciák nem kapcsolódnak a 
pályázati kiírásban meghatározott rendezvényszervezés témaköréhez! A bizottság kellő 
körültekintést tanúsítva, egymástól valóban független szervezeteket felkérve az ajánlattételre, 
elkerülhette volna a mutyizásnak még a látszatát is.  
A mielőbbi szabályos eljárás lefolytatását indokolja, hogy a megvalósítást 2020.03.30-ig meg 
kell kezdeni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények figyelembevételével 
tárgyalja meg az előterjesztést, és a határozati javaslat elfogadásával döntsön a felfüggesztett 
bizottsági döntésről! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztése, valamint a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevétele mellett – 
megtárgyalta „A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 29/2020. (II.19.) JÜKB határozata 
végrehajtásának felfüggesztése” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a pályázati eljárás eredményét megsemmisíti, kötelezi a 
bizottságot új eljárás kiírására azzal, hogy ajánlattevőként egymástól független, a 
szakmai munkában nem összekapcsolódó, megfelelő referenciával rendelkező 
szervezetek kerüljenek meghívásra.  
 

 
Határid ő: 2020. március 10. 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Barbarics Ildikó bizottsági elnök  
 
 
Komló, 2020. február 25. 
 
 
   Polics József 
   polgármester 
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1. sz. melléklet 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2020. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

29/2020. (II.19.) JÜKB határozata 
 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság – a polgármester előterjesztése alapján – 
megtárgyalta az „Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó rendezvények szervezéséhez szolgáltató kiválasztása elnevezésű beszerzési eljárás 
eredményhirdetése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Baranya Televízió Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 121.) hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasítja az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határidő: 2020. február 20. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 1.574.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
Határidő: 2020. február 24. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

K.m.f. 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Barbarics Ildikó s.k. 
         címzetes főjegyző          bizottság elnöke 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 
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2. sz. melléklet 

 


