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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok, valamint a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a polgármester és 
alpolgármester elmúlt ülés óta folytatott munkájáról, a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendeletében átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alábbiak 
szerint terjesztem elő. 
 

I. 
Lejárt határidej ű határozatok 

 
43/2019. (IV.25.) A Laza-Bisztro Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 
A Laza-Bisztro Kft. önként visszafizette a támogatást, mivel nem tudta teljesíteni a vállalt 
kötelezettséget. 
 
75/2019. (VI.20.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának 
jóváhagyása 
A 2019. évi beszámoló benyújtása megtörtént, jóváhagyásra került. 
 
76/2019. (VI.20.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása és az 
igazgatósági elnök 2018-2019. évi prémiumfeladatai 
A 2019. évi beszámoló benyújtása megtörtént, azt a testület már elfogadta. 
 
77/2019. (VI.20.) A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. ta ggyűlési határozatainak és 
2018. évi beszámolójának jóváhagyása 
A 2019. évi beszámolót elfogadó jegyzőkönyvet a napokban kapjuk meg. 
 
78/2019. (VI.20.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak 
és 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása 
A 2019. évi beszámoló benyújtása megtörtént. 
 
79/2019. (VI.20.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2018. évi beszámolója 
A 2019. évi beszámoló benyújtása megtörtént. 
 
80/2019. (VI.20.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2018. 
évi beszámolójának jóváhagyása 
A 2019. évi beszámoló benyújtása megtörtént. 
 
81/2019. (VI.20.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2018. évi 
beszámolója 
A 2019. évi beszámoló benyújtása megtörtént. 
 
82/2019. (VI.20.) Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi 
tevékenységéről 
A beszámolásra a 2019-es év tekintetében később kerül sor. 
 
86/2019. (VI.20.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása 
A 2019. évi beszámoló benyújtása megtörtént. 
 



101/2019. (VII.11.) Mann Csaba egyéni vállalkozó munkahelyteremtés támogatási 
kérelme 
A támogatási szerződés felülvizsgálatára 2020. október elején kerül sor. 
 
117/2019. (VIII.29.) Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról 
szándéknyilatkozat 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról az érdemi tárgyalások még 
nem történtek. 
 
128/2019.(IX.19.) A Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása. 
A pályázat megvalósításához kapcsolódó támogatási szerződés megkötése, a határozatokban 
részletezett önerő biztosításával megtörtént. 
 
145/2019. (XII.12.) 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
A határozatban foglaltaknak megfelelően 2020. évi költségvetési tervezése ennek 
figyelembevételével történt. 
 
147/2019. (XII.12.) Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása 
Közszolgáltatási szerződés módosítás a Volánbusz Zrt-vel megkötésre került, a szolgáltatás 
2021. december 31-ig biztosított. Az új szolgáltató kiválasztására 2021-ben lefolytatandó 
eljárást megelőzően 2020 első felében az eljáráshoz kapcsolódó alapadatok az Európai Unió 
Hivatalos lapjában közzétételre kerültek, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
152/2019. (XII.12.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme 
A tagi kölcsön visszafizetési kötelezettség teljesítése 2020. decemberében jár le. 
 
153/2019. (XII.12.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme 
A tagi kölcsön visszafizetési kötelezettség teljesítése 2020. decemberében jár le. 
 
161/2019. (XII.12.) 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása 
A képviselő-testület az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéseket Komló 
Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi belső 
ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről - a143/2020. (VII.16.) sz. határozatával - elfogadta. 
 
164/2019. (XII.12.) A Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat támogatói döntése 
A pályázat megvalósításához kapcsolódó támogatási szerződés megkötése, a határozatokban 
részletezett önerő biztosításával megtörtént. 
 
166/2019. (XII.12.) Önerő biztosítása a Komló Városi Sportközpont fejlesztéséhez 
A felújításhoz szükséges önerő biztosítása megtörtént a Komló Városi Sportközpont részére. 
 
167/2019. (XII.12.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII. 
A határozatban foglaltaknak megfelelően megállapodás megkötésére került sor – 4 kérelmező 
esetében - lakáscélú támogatás folyósításáról, jelzálogjog alapításáról. A szerződések 2020. 
január 6. napjával kerültek aláírásra. Jelzálog bejegyzésének napja 2020. január 23., 
folyósításra 2020. január 27-én került sor. 
 



174/2019. (XII.18.) Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás 
megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel 
A HegyhátMédia Kft.-vel a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására vonatkozó szerződés aláírására 
a határozati javaslatban foglaltak alapján sor került, vállalkozó a vállalt feladatot a szerződésben 
foglaltak alapján 2020. március 31. napjáig teljesítette. A határozati javaslat 4.) pontjában 
foglaltak végrehajtására – figyelemmel a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre 
- nem került sor. 
 
177/2019. (XII.18.) Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntések 
A módosításokkal összefüggésben az alapszabály módosítása megtörtént. 
 
178/2019. (XII.18.) Városgondnokság intézmény személygépkocsi bérlete 
A személygépkocsi használat a 2020. évi költségvetésre betervezésre, majd ezt követően 
visszavonásra került. 
 
180/2019. (XII.18.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú 
módosítása – településfejlesztési döntés 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 180/2019. (XII.18.) valamint a 26/2020. 
(II.20.) számú határozataiban döntött a településrendezési eszköz módosításának tartalmáról. 
Ezt követően az előzetes tájékoztatási szakaszok (államigazgatási szervek tájékoztatása) és a 
partnerek tájékoztatása (elektronikus lakossági fórum) történt, amelynek lezárultát követően 
kidolgoztattuk a módosítások véleményezési dokumentációját. A véleményezési anyag eljárási 
rend szerinti véleményeztetése jelenleg folyamatban van (feltöltése szeptember 2-án 
megtörtént). Az államigazgatási szerveknek 30 nap áll rendelkezésükre a válaszuk megadására, 
amely október 9-én jár le. 
 
182/2019. (XII.18.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII. 
A határozatban foglaltaknak megfelelően megállapodás megkötésére került sor lakáscélú 
támogatás folyósításáról, jelzálogjog alapításáról. A szerződés 2020. január 6. napjával került 
aláírásra. Jelzálog bejegyzésének napja 2020. január 23., folyósításra 2020. január 27-én került 
sor. 
 
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 
A szerződés módosítás előkészítése és jóváhagyása az NFP Nemzeti Fejlesztési programiroda 
Nonprofit Kft., mint konzorciumvezető feladata, ami folyamatban van, az önkormányzat még 
nem kapta meg a szerződés módosítás jóváhagyott példányát. A Baranya-Víz zrt. a jóváhagyott 
rekonstrukciós munkákat a Gördülő Fejlesztési Tervben átvezette, és a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal felé megküldte. A Baranya-Víz Zrt. vezérigazgatója megtette 
nyilatkozatát arról, hogy a beruházás megfelelő minőségben határidőre elkészült. 
 
1/2020. (II.5.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának 
módosítása 
A módosításokkal összefüggésben az alapszabály módosítása megtörtént. 
 
2/2020. (II.5.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása 
Komló Város képviseletének ellátására Polics József polgármester került delegálásra, 
akadályoztatása esetén Bareithné Benke Nikolett látja el a képviseletet. 
 



4/2020. (II.5.) EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó 
fejlesztési költség megelőlegezése 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
számú pályázat építési beruházásához kapcsolódó bruttó 2.008.000, - Ft fejlesztési költség 
Komló Város Önkormányzat részéről nem került átvezetésre, tekintettel arra, hogy a pályázat 
tartalék keretének felszabadítását, illetve a költségvetési sorokon lévő maradvány értékek 
átcsoportosítását rövid időn belül elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
 
5/2020. (II.5.) Városi térfigyelő kamerarendszer központjának bővítése 
A központ bővítéséhez szükséges forrás a 2020. évi költségvetésben szerepeltetve lett. A 
munkálatok a beszerzési eljárást követően a szerződésben foglalt határidőre elkészültek, a 
vállalkozó által benyújtott számla az előirányzatból kiegyenlítésre került. 
 
6/2020. (II.5.) Komló, Altáró u. 2. sz. épület villamos hálózatra történő bekötésének 
finanszírozása 
A villamos hálózatra történő rákötés megtörtént, kifizetésre került, költségvetésben 
szerepeltetve lett. 
 
8/2020. (II.20.) 2020. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása 
A rendelet második fordulós tárgyalása során figyelembevételre került. 
 
9/2020. (II.20.) Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a 174/2019. 
(XII.18.) sz. határozat módosítása 
A 24/2018. (XI.30.) sz. rendelet kiegészítésre került a Képviselő-testület egyedi döntése alapján 
megállapítható támogatás feltételeivel. 
 
10/2020. (II.20.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó 
megállapodás módosítása 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó módosított megállapodás 
aláírására sor került.  
 
11/2020. (II.20.) Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelési szerződés 
módosítása 
A módosított vagyonkezelési szerződés aláírására sor került. 
 
12/2020. (II.20.) KomlóART művészeti alkotó csoport helyiség használatba adási kérelme 
A használati szerződés 2020. február 25-én aláírásra került. 
 
13/2020. (II.20.) Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntésekről 
szóló 177/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítása 
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek mégsem kellett a 3604 hrsz-ú ingatlanon 
található helyiségcsoport, így szerződés sem készült. Az Állatvédő Egyesülettel a szerződés 
2020.február 25-én aláírásra került. 
 
14/2020. (II.20.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés 
meghosszabbítása 
A határozat alapján megtörtént a Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (Rádió 1) 
a közszolgálati együttműködési keretszerződés aláírása. 
 



15/2020. (II.20.) A DÉL-KOM Nonprofit Kft. taggy űlési határozatainak jóváhagyása 
A határozatok képviselő-testület általi jóváhagyását követően az ügy nem igényelt további 
intézkedést. 
 
16/2020. (II.20.) FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés 
módosítása 
A Komló, Gorkij u. 2. sz. alatti épület vagyonkezelője (Komlói Fűtőerőmű Kft.) a módosított 
bérleti szerződést megkötötte a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft-vel. A bérleti szerződés 3. sz. 
melléklete szerinti nyilatkozatot a polgármester az önkormányzat képviseletében aláírta. 
 
17/2020. (II.20.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságában történő tagváltozás 
A változások cégbíróság előtti átvezetése megtörtént. 
 
18/2020. (II.20.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. cégvezetői posztjával 
kapcsolatos döntés 
A változások cégbíróság előtti átvezetése megtörtént. 
 
19/2020. (II.20.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak 
jóváhagyása 
A 2019. évi beszámolót benyújtotta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 
 
20/2020. (II.20.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása 
A képviselő-testület jóváhagyó határozatát követően az ügy nem igényelt további intézkedést. 
 
21/2020. (II.20.) Komló Városi Óvoda átszervezéséhez kapcsolódó előzetes döntés 
meghozatala 
A határozatban megjelölt átszervezéshez kapcsolódó egyeztetések lefolytatására a koronavírus 
járvány okán bevezetett központi szabályok alkalmazásával sor került. 
 
22/2020. (II.20.) Komló város 2020. évi tervezett rendezvény-naptára 
A határozat alapján a kész rendezvény-naptár városi honlapon való megjelentetése megtörtént. 
 
23/2020. (II.20.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának 
módosítása 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság vonatkozásában a módosított alapító okiratok 
az előírt határidőn belül megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája 
részére, ezt követően a Magyar Államkincstár a 02-TNY-726-2/2020-555951 sz. határozatával 
a törzskönyvi nyilvántartásban a kért módosításokat 2020. március 3-i hatállyal átvezette. 
 
24/2020. (II.20.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak 
ülésén hozott határozatok jóváhagyása 
A Képviselő-testület a Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatokat utólagosan megismerte 
és jóváhagyta. 
 
25/2020. (II.20.) A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „"Miénk itt a 
tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén” megnevezésű projekt tervezési 
költségének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzati szerepeltetése  
A tervező felé a pénzügyi teljesítés megtörtént. A 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatai 
között a 2.857.500,- Ft szerepeltetésre került. 
 



26/2020. (II.20.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása 
– településfejlesztési döntés kiegészítés 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 180/2019. (XII.18.) valamint a 26/2020. 
(II.20.) számú határozataiban döntött a településrendezési eszköz módosításának tartalmáról. 
Ezt követően az előzetes tájékoztatási szakaszok (államigazgatási szervek tájékoztatása) és a 
partnerek tájékoztatása (elektronikus lakossági fórum) történt, amelynek lezárultát követően 
kidolgoztattuk a módosítások véleményezési dokumentációját. A véleményezési anyag eljárási 
rend szerinti véleményeztetése jelenleg folyamatban van (feltöltése szeptember 2-án 
megtörtént). Az államigazgatási szerveknek 30 nap áll rendelkezésükre a válaszuk megadására, 
amely október 9-én jár le. 
 
28/2020. (II.20.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
Ügyrendjének szövege a határozatnak megfelelően módosításra került, egységes szerkezetet 
nyert. 
 
29/2020. (II.20.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő és külső bizottsági tag 
határidőben eleget tett. A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
31/2020. (II.20.) Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott 
programokkal kapcsolatos pénzügyi beszámoló 
A határozat alapján a Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott 
programok megszervezésével és lebonyolításával megbízott vállalkozó pénzügyi beszámolója, 
az elhangzott szóbeli kiegészítéseket is figyelembe véve megtörtént. 
 
32/2020. (II.20.) Követelés elengedésű 
A beszámolóval párhuzamosan a költségvetésbe átvezetésre került. 
 
33/2020. (III.5.) Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezete (II. 
forduló) 
A rendelet elfogadásra került, ugyanakkor jelenleg is módosítás alatt áll. 
 
35/2020. (III.5.) Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/2-3 hrsz-ú ingatlan bérleti jog átadása 
A bérleti szerződés átruházásáról szóló szerződés 2020. március 18-án aláírásra került. 
 
36/2020. (III.5.) TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek 
rehabilitációja Komlón” cím ű projekt műszaki tartalmának módosítása 
A polgármester a módosított szerződést aláírta a vállalkozóval, a műszaki tartalom módosításról 
a szükséges szervezetekkel megindult az egyeztetés. 
 
37/2020. (III.5.) Komlói Sportközpont felújításával kapcsolatos pályázat 
A beruházás megvalósításához szükséges önkormányzati saját forrás (21.347.195,-Ft) a 
vagyonkezelő Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére átutalásra került. A felújítással kapcsolatos 
háromoldalú megállapodást az önkormányzat a Komlói Fűtőerőmű Zrt-vel és a Magyar 
Kézilabda Szövetséggel megkötötte. A Sportközpont vizesblokkjainak, öltözőinek és 
hőközpontjának felújítási munkái elkészültek.  
 



38/2020. (III.5.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát érintő 
személyi kérdés 
A határozatban rögzítettek szerint A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát 
érintő személyi változások végrehajtására sor került. 
 
39/2020. (III.5.) Gizella u. 1. sz. alatti 1976/119 hrsz.-ú lakótelek 
H. B. 2020. augusztus 19-én kötött adásvételi szerződést az ingatlanra O. Zs.-val.  
Az önkormányzat 2020. augusztus 31-én kötött O. Zs.-val szerződést a vételi jog alapításáról, 
egyidejűleg jóváhagyta a H. B.-O. Zs. között kötött adásvételi szerződést. 
 
40/2020. (III.5.) Nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása 
A Képviselő-testület a határozat mellékletében szereplő szervezetek részére, a benne foglalt 
támogatási összegekkel megállapította a támogatást. A támogatási megállapodások elkészültét 
megelőzően a határozat módosításra került a veszélyhelyzet idején, átruházott hatáskörben 
hozott 49/2020. (III.13.) számú határozattal. 
 
41/2020. (III.5.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén 
hozott határozatok jóváhagyása 
A Képviselő-testület a Társulási ülésen hozott határozatokat utólagosan megismerte és 
elfogadta azokat. 
 
42/2020. (III.5.) Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő 
kiválasztása 
Komló Város Önkormányzata a villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő 
kiválasztása tárgyában a Sourcing Hungary Kft.-vel bruttó 960.000, - Ft összegben megbízási 
szerződést kötött. A közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, így a Megbízott számla 
kiállítására jogosult. 
 
43/2020. (III.5.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
A Közbeszerzési Szabályzat módosítása megtörtént. 
 
44/2020. (III.5.) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 29/2020. (II.19.) JÜKB 
határozata végrehajtásának felfüggesztése 
A Baranya Televízió Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel aláírásra került a vállalkozási 
szerződés. 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a polgármester által korábban lebonyolított 
meghívásos pályázatokról tájékozódott. 
 
45/2020. (III.5.) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 29/2020. (II.19.) JÜKB 
határozata végrehajtásának felfüggesztése 
A Hivatal 1. emeleti polgármesteri folyosóján található iroda a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság – a határozatnak megfelelően - rendelkezésére áll. 
 
46/2020. (III.5.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása II. 
2020. március 5. napjától dr. Barbarics Ildikó képviseli Komló városát, helyettesítésére Kispál 
László kapott felhatalmazást. 
 
 
 
 



134/2020. (VI.25.) Alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítás 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) 
önkormányzati rendelet - a határozatnak megfelelően - módosításra került a 20/2020. (VII. 17.) 
önkormányzati rendelettel. 
 
135/2020. (VI.25.) Tájékoztatás a Sportközpont felújításával kapcsolatban felmerült 
pótigényről 
A felújítás során felmerülő 1.211.889,-Ft + ÁFA összegű pótmunka 30 %-os önerejét, a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. a támogató felé megfizette. 
 
136/2020. (VI.25.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 
A pályázat benyújtásra került, elbírálási szakaszban van, várjuk az eredményt. 
 
137/2020. (VI.25.)  Felszabadított költségvetési elhatárolások pótlása 
A Komlói Napok és Bányásznap korlátozottan került lebonyolításra, így tüzijátékra sem került 
sor, valamint a Közösségek Háza, Színház – és Hangversenyterem tekintetében is a töredék 
költségvetés valósult meg. 
 
138/2020. (VI.25.)  „KBSK100” alszámla 
Az alszámla megnyitása megtörtént és a csekkek legyártásra kerültek. 
 
139/2020. (VII.16.) Volánbusz Közlekedési Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása 
Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező – veszteségfinanszírozással kapcsolatos – 
megállapodást az önkormányzat a szolgáltatóval a megadott határidő előtt megkötötte. 
 
141/2020. (VII.16.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) 
önkormányzati rendelet X. sz. függeléke a határozatnak megfelelően módosításra került. 
 
144/2020. (VII.16.) Döntés a Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem 
elnevezésének megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító okiratának 
elfogadásáról 
A Képviselő-testület döntésének megfelelően az intézmény 2020. november 1. napjával Komló 
Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ megnevezésre, 
módosul, mely intézmény vonatkozásában a módosított alapító okiratok az előírt határidőn 
belül megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája részére, ezt 
követően a Magyar Államkincstár a 02-TNY-1159-2/2020-631804 sz. határozatával a 
törzskönyvi nyilvántartásban a kért módosításokat 2020. november 1-i alkalmazási dátummal 
átvezette. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat 3.) pontjában foglaltaknak 
megfelelően, az alapító okirat 5.1. pontjának szövegezése az alábbiak szerint módosult:  
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben 
foglaltakra tekintettel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a vonatkozó 
miniszteri rendelet alapján, pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra a képviselő-
testület bízza meg. A vezető tekintetében – a felmondás esetét kivéve – a polgármester 



gyakorolja a munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat. A felmondás jogát a 
képviselő-testület gyakorolja.” 
 
 
146/2020. (VII.16.) Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvényhez kapcsolódó döntések 
meghozatala 
Nem valósult meg a Bányásznapokhoz kapcsolódó szórakoztató rendezvénysorozat, a 
vállalkozó részére nem került kifizetésre összeg. A 2019-2022-es évekre vonatkozóan létrejött 
szerződés változatlan maradt. 
 
147/2020. (VII.16.) A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 
alapító okiratának módosítása 
Az alapító okirat módosítása iránti kérelem benyújtásra került a Törvényszékhez. 
 
148/2020. (VII.16.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
vonatkozásában a módosított alapító okiratok az előírt határidőn belül megküldésre kerültek a 
Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája részére, ezt követően a Magyar Államkincstár a 
02-TNY-1158-2/2020-631794 sz. határozatával a törzskönyvi nyilvántartásban a kért 
módosításokat 2020. november 1-i hatállyal átvezette. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltaknak 
megfelelően, az alapító okirat 5.1. pontjának szövegezése az alábbiak szerint módosult:  
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben 
foglaltakra tekintettel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a vonatkozó 
miniszteri rendelet alapján, pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra a képviselő-
testület bízza meg. A vezető tekintetében – a felmondás esetét kivéve – a polgármester 
gyakorolja a munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat. A felmondás jogát a 
képviselő-testület gyakorolja.” 
 
149/2020. (VII.16.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 
Elnökének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott, valamint a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása 
A képviselő-testület a Társulás Tanácsa Elnökének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 
határozatait, valamint a Társulás Tanácsának 2020. június 24. napján tartott ülésén hozott 
határozatait megismerte és jóváhagyta. A határozat megküldésre került a Társulási ügyintéző 
részére. 
 
150/2020. (VII.16.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2019. évi tevékenységéről 
A korábbi évekhez hasonlóan a határozat alapján idén is megtörtént a beszámoló a Komló 
Városért Alapítvány 2019. évi tevékenységéről. 
 
151/2020. (VII.16.) PROB Kft. 1520/13 hrsz ingatlan beépítési kötelezettsége 
Az adásvételi szerződés módosítása 2020. augusztus 28-án aláírásra került. 
 
152/2020. (VII.16.) Tájékoztatás Komló Város Önkormányzat, a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények veszélyhelyzettel 
összefüggő kiadásairól 



A képviselő-testület megismerte és elfogadta a beszámolót a veszélyhelyzet idején felmerülő 
kiadásokról. 
 
153/2020. (VII.16.) A nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása kifizetésének – 
felfüggesztés alóli – részbeni feloldása 
A veszélyhelyzet ideje alatt az 57/2020. (IV.17.) sz. határozattal felfüggesztésre került többek 
között a nem költségvetési szervek részére megállapított támogatási összegek kiutalása, 
melynek részben, 50%-os feloldásáról döntött e határozatban a Képviselő-testület. A 
támogatási összegek kiutalásra kerültek a szervezetek részére. 
 
154/2020. (VII.16.) Hügiéne Bt. támogatási kérelme - asztalitenisz szakosztály 
Az asztalitenisz szakosztály 2020. július 1. napjával kivált a Komló Sport Kft-ből, így a Komló 
Sport Kft. támogatását 4.000.000, - Ft-tal csökkentette a Képviselő-testület és a Hügiéne Bt. 
részére biztosította az asztalitenisz szakosztály működtetésének céljából. A támogatási 
megállapodás aláírásra került, a támogatási összeg, a megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően havi egyenlő részletekben kerül folyósításra. 
 
155/2020. (VII.16.) Döntés a médiaszolgáltatási feladatok ellátásáról – „Jó Szerencsét” 
kiadvány megjelentetése 
A határozatban foglaltak szerint a Komlói Napló megnevezésű kiadvány megjelentetésére 
vonatkozó szerződés aláírására a határozatban megjelölt határidőig sor került.  
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában szereplő 
nettó 3.813.166.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 4.464.728.- Ft összegnél a bruttó összeg elírásra került. 
A helyes összeg bruttó 4.842.720.- Ft. A vállalkozási szerződés IV. pontjában a javított összeg 
került feltüntetésre. 
 
156/2020. (VII.16.) A KÖKA K ő- és Kavicsbányászati Kft. iparvágány és rakodó 
használati engedély meghosszabbításának tudomásul vétele 
a KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. tájékoztatásra került a saját célú vasúti pályahálózat 
működéséhez szükséges használati engedélyé 2026. december 31-ig meghosszabbításáról. 
 
157/2020. (VII.16.) Vis maior támogatási igény benyújtása 
A támogatási igény benyújtása az előírt határidőig megtörtént a Belügyminisztérium felé. 
 
158/2020. (VII.16.) Prémium szerződés megkötése a Globomax Zrt.-vel 
A Globomax Zrt.-vel három év futamidőre a support szolgáltatási szerződés a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal II. emeleti nagyterem szavazórendszerének 
karbantartására/üzemeltetésére 2020. július 31. napjával megkötésre került. 
 
159/2020. (VII.16.) NEB-095 frsz-ú VW Passat szolgálati gépjármű bérletének 
meghosszabbítása 
A gépjármű bérléséről szóló szerződés megkötésre került. 
 
160/2020. (VII.16.) Krisztina u. 1/A. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége 
Az adásvételi szerződés módosítása 2020. július 28-án aláírásra került. 
 
161/2020. (VII.16.) A Tröszt utca beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítása, településrendezési terv módosítás elindítása- településfejlesztési 
döntés 



A testületi döntést követően a tárgyalásos eljárás első „lépcsője” - a Korm. rendelet 29.§-a 
szerinti partnerségi eljárás (lakossági tájékoztatás) lefolytatása. A módosítási csomag a 
tervezőnek átadásra került, aki a munkaközi anyagot előkészítette. A kérdéses ügyek tisztázását 
követően a partnerségi eljárás megindítható, és várhatóan szeptember végére befejeződik. Az 
eljárás testületi határozattal történő lezárását követően a tárgyalásos szakasz (államigazgatási 
szervekkel történő egyeztetés) megindítható. 
 
162/2020. (VII.16.) A víziközmű bérleti díj felhasználása 
A rekonstrukciós munkához és a fejlesztéshez kapcsolódó szerződések aláírásra kerültek. 
 
164/2020. (VIII.13.) Caadex Kft. 1520/26 hrsz. ingatlan beépítési kötelezettsége 
A szerződés módosítása folyamatban van. 
 
165/2020. (VIII.13.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának 
módosítása 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság vonatkozásában a módosított alapító okiratok 
az előírt határidőn belül megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája 
részére, ezt követően a Magyar Államkincstár a 02-TNY-1156-2/2020-555951 sz. 
határozatával a törzskönyvi nyilvántartásban a kért módosításokat 2020. augusztus 18-i 
hatállyal átvezette. 
 
168/2020. (VIII.13.) A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói 
buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” 
A felmerült műszaki problémák megoldatlansága miatt a pótmunkákról a szerződésmódosítás 
mindeddig nem került benyújtásra a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. 
 
171/2020. (VIII.13.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2021. évi fordulójához történő csatlakozás 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának 
központi kiírása megtörtént. A csatlakozási nyilatkozat megküldésre került a Támogatáskezelő 
részére. A pályázati felhívások megjelentetése folyamatban van, a kiírásban megjelölt határidők 
betartásával arra sor kerül. 
 
172/2020. (VIII.13.) A 2020. Évi VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) időleges 
finanszírozása 
A támogatási összeg jóváírásra került, ezért a képviselő-testület által megállapított maximum 
bruttó 10.000.000 Ft, - összeg időleges finanszírozásra nem volt szükség. 
 
173/2020. (VIII.13.) A Kasi Solar Kft., a Majsa Szolár Kft. és a Misina Szolár Kft. 
jelzálogszerződése 
A jóváhagyás megtörtént, a szerződés aláírását a cégcsoport még nem kezdeményezte. 
 
174/2020. (VIII. 31.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása 
A rendkívüli önkormányzati támogatási igény 185.218.419, - Ft összegben benyújtásra került. 
 
175/2020. (VIII. 31.) Komlói falugazdász iroda helyiséghasználata 
A hozzájáruló nyilatkozat a Baranya Megyei Kormányhivatal, valamint a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara részére megküldésre került. 
 
 



177/2020. (VIII. 31.) 18.846.262, - Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele 
A kormányzati engedélykérelem benyújtására a határidő eltolásra került 2020. szeptember 30. 
napjáig. 
 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
 
Humán bizottság: 
2020. február 19-i ülésén véleményezte a 2020. évi költésvetési rendelet I. fordulós 
tárgyalását, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, a Pécsi Tankerületi Központtal fennálló 
vagyonkezelési szerződés módosítását, a Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága 
alapító okiratának módosítását, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyását, a Komló Város 2020. évi tervezett 
rendezvény-naptárát, valamint a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési 
keretszerződés meghosszabbítását és a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását hatáskörváltozás miatt. Állást foglalt az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosításában hatáskör módosítások miatt, a 
Komló Városi Óvoda átszervezésével kapcsolatos előzetes döntés meghozatalában, a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosításában, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításában, az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési 
ösztöndíj támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításában, a nappali tagozaton 
tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításában, a sportról szóló önkormányzati rendelet módosításában, valamint a szociális 
földprogramról szóló rendelet hatályon kívül helyezésében és a Komló Város Önkormányzat 
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítása, valamint a 174/2019. (XII.18.) sz. határozat módosításában. Zárt  ülésén 
megvitatta a lövetelés elengedése tárgyú előterjesztést, a 2020. évi lakáscélú támogatási 
kérelmek elbírálását I., valamint a Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi 
helyszínein tartott programokkal kapcsolatos pénzügyi beszámolót. 
2020.március 4-i ülésén megvitatta a 2020. évi költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalását, 
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok 
jóváhagyását, a 100 éves KBSK rendezvénysorozat előkészítésére munkacsoport létrehozását, 
valamint a nem költségvetési szervek 2020. évi önkormányzati támogatását és a Komlói 
Sportközpont felújításával kapcsolatos pályázatot. 
2020. július 15-i ülésén megtárgyalta a 2019. évi zárszámadási rendelettervezetet, a Komló 
Város Önkormányzat József Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának 
módosítását, a Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvényhez kapcsolódó döntések 
meghozatalát, a Hügiéne Bt. támogatási kérelmét – asztalitenisz szakosztály, a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnökének a veszélyhelyzet ideje alatt 
hozott, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén 
hozott határozatok jóváhagyását, a beszámolót a Komló Városért Alapítvány 2019. évi 
tevékenységéről, a döntést a médiaszolgáltatási feladatok ellátásáról „Jó szerencsét” kiadvány 
megjelentetéséről és a nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása kifizetésének – 
felfüggesztés alóli –részbeni feloldását. Megvitatta a döntést a Közösségek Háza Színház-és 
Hangversenyterem elnevezésének megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító 



okiratának elfogadásáról és az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet 
elfogadását. 
2020. augusztus 13-i ülésén véleményezte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozást és a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság alapító okiratának módosítását. 
2020. augusztus 31-i zárt ülésén megvitatta a 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek 
elbírálását- III. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2020. január 20-i rendkívüli ülésén véleményezte a „Komló, Tavasz u. 2/A fogyasztói leágazó 
gázvezeték” tárgyú tervdokumentáció alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadását és az EBR 
450620 azonosító számú Vis maior pályázathoz kapcsolódó önkormányzati ingatlanok 
helyreállítási munkáihoz – 5912 hrsz-ú, Komló-Sikonda, Camping előtti parkoló – a kivitelező 
kiválasztását. 
2020. február 5-i Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottsággal tartott együttes ülésén 
megtárgyalta az építéshatóság feladat átadásához kapcsolódó megállapodás jóváhagyását, a 
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálását, a Komlói Tésztagyártó Start 
Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítását, az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosító 
számú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezését, valamint a városi térfigyelő 
kamerarendszer központjának bővítését és az Altáró u. 2. sz. épület villamos hálózatra történő 
bekötésének finanszírozását. 
2020. február 19-i ülésén megvitatta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 
vonatkozó megállapodás módosítását, a Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelési 
szerződés módosítását, a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés 
módosítását, a 2020. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 
rendelet módosítását és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását. Megtárgyalta az alpolgármester választást, 
tiszteletdíj megállapítást, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelet módosítását, a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását 
hatáskörök megváltoztatása miatt, a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását hatáskörváltozás miatt, az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról 
szóló önkormányzati rendelet módosítását hatáskör módosítások miatt, valamint a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítását és az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 
szóló önkormányzati rendelet módosítását. Véleményezte az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a nappali 
tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását, a Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásairól szóló rendelet módosítását, valamint a 174/2019. (XII.18.) sz. határozat 
módosítását, a szociális földprogramról szóló rendelet hatályon kívül helyezését, a sportról 
szóló önkormányzati rendelet módosítását. Megvitatta a Komló város településrendezési 
terveinek 2019. évi 2. számú módosítását – településfejlesztési döntés kiegészítését, a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének 
módosítását, valamint a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségét. 
2020. március 4-i ülésén megvitatta az Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/2-3 hrsz-ú ingatlan 
bérleti jog átadását, a 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a Komló Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezetét (II. forduló), a TOP-2.1.1-16-BA1-
2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” című projekt 



műszaki tartalmának módosítását, valamint a Közbeszerzési Szabályzat módosítását és a 
villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztását. Megtárgyalta a 
Gizella u. 1. sz. alatti 1976/119 hrsz-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulást, a Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság 29/2020. (II.19.) JÜKB határozata végrehajtásának felfüggesztését, 
a Komló Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát érintő személyi kérdést, a nem 
költségvetési szervek 2020. évi támogatását, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
irodahasználatát és a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálását -II. 
2020. június 25-i rendkívüli ülésén véleményezte a 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási 
javaslatot és az alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítását. 
2020. július 15-i rendkívüli ülésén véleményezte a Tröszt utca beruházással érintett 
ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását, településrendezési terv módosítás 
elindítását – településfejlesztési döntést, a Volánbusz Közlekedési Zrt. 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását, az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosítását, 
valamint a 2019. évi zárszámadási rendelettervezetet, illetve a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. 
évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatósági elnök 2019-2020. évi prémiumfeladatait. 
Megvitatta a Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvényhez kapcsolódó döntések 
meghozatalát, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány alapító 
okiratának módosítását, a beszámolót a Komló Városért Alapítvány 2019. évi tevékenységéről, 
a PROB Kft. 1520/13 hrsz ingatlan beépítési kötelezettségét és a tájékoztatást Komló Város 
Önkormányzat, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önkormányzati 
intézmények veszélyhelyzettel összefüggő kiadásairól. Állást foglalt a nem költségvetési 
szervek 2020. évi támogatása kifizetésének – felfüggesztés alóli – részbeni feloldásában, a 
Hügiéne Bt. támogatási kérelmében - asztalitenisz szakosztály, a Prémium support szerződés 
megkötésében a Globomax Zrt.-vel, a Krisztina u. 1/A. sz. alatti lakótelek beépítési 
kötelezettségében, a Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtási 
rendjéről szóló rendelet módosításában és az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 
rendelet elfogadásában. 
2020. július 15-i rendkívüli zárt ülésén véleményezte a 2020. évi II. félévi kitüntetési 
javaslatokat. 
2020. augusztus 13-i rendkívüli ülésén megvitatta a Caadex Kft. 1520/26 hrsz ingatlan 
beépítési kötelezettségét. Zárt ülésén megtárgyalta a Kasi Solar Kft., a Majsa Szolár Kft. és a 
Misina Szolár Kft. jelzálogszerződését. 
2020. augusztus 19-i ülésén megtárgyalta a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását törvényből eredő okok miatt, a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény 
benyújtását, a komlói falugazdász iroda helyiséghasználatát. Zárt ülésén véleményezte a 
18.846.262,-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét. 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság: 
2020. február 18-i ülésén megtárgyalta a DÉL-KOM Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak 
jóváhagyását, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak 
jóváhagyását, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelő bizottságában történő tagváltozást, a Komlói 
Városgazdálkodási Zrt. cégvezetői posztjával kapcsolatos döntést és a FŐKEFE Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítását, valamint a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési 
határozatainak jóváhagyását. Véleményezte a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel 
kapcsolatos döntésekről szóló 177/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítását, a Rádió 1-gyel 
kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítását, a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyását, a 
közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását hatáskörök megváltoztatása 



miatt és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról 
szóló rendelet módosítását. Megvitatta a Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre 
nyújtott támogatásairól szóló rendelet módosítását, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályiról szóló rendelet módosítását, a 
sportról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a Komló város településrendezési terveinek 
2019. évi 2. sz. módosítását – településfejlesztési döntés kiegészítését, a TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00229 azonosító számú „Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló, 
48-as téren” megnevezésű projekt tervezési költségének 2020. évi költségvetési kiadási 
előirányzati szerepeltetését, illetve a Kisbattyáni templom előtti kereszt renoválását – II. és a 
KomlóART művészeti alkotó csoport helyiség használatba adási kérelmét, valamint a 2020. évi 
költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását. Zárt ülésén megvitatta a Komlói Bányásznapok 
nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott programokkal kapcsolatos pénzügyi beszámolót 
és a követelés elengedését. 
2020. március 3-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Komlói Sportközpont felújításával 
kapcsolatos háromoldalú megállapodást, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyását, a villamos energia közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztását, a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító 
számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” című projekt műszaki tartalmának 
módosítását, a 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, valamint a Komló Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezetet (II. forduló) és a nem költségvetési 
szervek 2020. évi támogatását. 
2020. június 25-i rendkívüli ülésén véleményezte a KBSK100 alszámla nyitását, a pályázatot 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a 2020. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatot, a felszabadított költségvetési elhatárolások pótlását és a 
tájékoztatást a Sportközpont felújításával kapcsolatban felmerült pótigényről. 
2020. július 14-i rendkívüli ülésén megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről és végrehajtási rendjéről szóló rendelet módosítását (dr. Barbarics Ildikó 
képviselői indítványa), a Volánbusz Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 
szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, a pályázatot helyi közösségi közlekedés 
támogatására, a vízi közmű bérleti díj felhasználását, a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa elnökének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott, valamint a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok 
jóváhagyását és a tájékoztatást Komló Város Önkormányzat, a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények veszélyhelyzettel összefüggő kiadásairól. 
Állást foglalt a Hügiéne Bt. támogatási kérelme – asztalitenisz szakosztály kapcsán, a nem 
költségvetési szervek 2020. évi támogatása kifizetésének felfüggesztés alóli részbeni 
feloldásáról, a döntésről a médiaszolgáltatási feladatok ellátásáról – Jó szerencsét kiadvány 
megjelentetése, a Prémium support szerződés megkötéséről a Globomax Zrt-val és a Vis maior 
támogatási igény benyújtásáról. Megtárgyalta a KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. 
iparvágány és rakodó használati engedély meghosszabbításának tudomásulvételét, a Tröszt utca 
beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, 
településrendezési tervmódosítás elindításáról – településfejlesztési döntés, az éves ellenőrzési 
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről szóló rendelet módosítását, valamint a NEB-095 frsz-ú VW Passat szolgálati 
gépjármű bérletének meghosszabbítását és a 2019. évi zárszámadási rendelet tervezetet. 
2020. augusztus 13-i rendkívüli ülésén megvitatta a Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a 
2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz az önerő biztosítását, a TOP-2.1.2-15-
BA1-2016-00003 kódszámú Komló, Petőfi tér és környezetének rehabilitációja című pályázat 
megvalósításához kapcsolódó hitelfelvételt, a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító 
számú Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése megnevezésű projekt 



kivitelezése során felmerült pótmunkák megrendelését, az autóbusz parkoló építési 
beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőr költség fedezetének biztosítását, valamint a 2020. 
évi VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) időleges finanszírozását és a villamos 
energia beszerzéséhez fedezet biztosítását. Zárt ülésén véleményezte a Kasi Solar Kft., a Majsa 
Szolár Kft. és a Misina Szolár Kft. jelzálogszerződését. 
2020. augusztus 31-i rendkívüli ülésén a bizottság nem volt határozatképes. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Humán bizottság átruházott hatáskörben: 
2020. január 22-i ülésén 
−  megtárgyalta a Szilvási Általános Iskola Intézményi Tanácsába delegált tag megválasztása 

tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Humán Bizottság úgy döntött, hogy a Szilvási Általános Iskola Intézményi Tanácsába 
Komló Város Önkormányzat képviseletére dr. Barbarics Ildikó képviselő asszony mellé dr. 
Pál Gabriella képviselőt delegálja.  

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

−  megtárgyalta a 2019/2020-as nevelési év nyári nyitvatartási idejének megállapítása, 
valamint a 2020/2021-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának megállapítása című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1.) A Humán Bizottság a Komló Városi Óvoda éves nyitvatartási rendjét az alábbiak 
szerint határozta meg: 
 

Óvoda neve Zárás időpontja Nyitás időpontja 

Komló Városi Óvoda 2020.07.27.-2020.08.19. 2020.08.24. 

Komló Városi Óvoda telephelye 2020.07.06.-2020.08.14. 2020.08.17. 

Hunyadi Utcai Tagóvoda 2020.07.13.-2020.08.14.  2020.08.17. 

Mecsekjánosi Tagóvoda 2020.07.06. -2020.08.14.  2020.08.17.  

Szilvási Tagóvoda 2020.06.29.-2020.07.24. 2020.07.27. 

Gesztenyési Tagóvoda 2020.07.06.-2020.08.14. 2020.08.17. 

Kökönyösi Tagóvoda 2020.07.27.-2020.08.19. 2020.08.24. 

Körtvélyesi Tagóvoda 2020.06.29.-2020.07.24. 2020.07.27. 

 
2.) A Humán Bizottság a 2020/2021-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontját az 
alábbiak szerint határozta meg: 
2020. április 20. (hétfő) 7:00 – 17:00 óra között 
2021. április 21. (kedd) 7:00 - 16:00 óra között 
 



3.) A Humán Bizottság felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az óvodai beíratásról szóló 
hirdetmény helyben szokásos módon történő megjelentetéséről 2020. március 19. 
napjáig gondoskodjon.  
 

−  megvitatta a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek 
véleményezése című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Humán Bizottság egyetértett a Pécsi Tankerületi Központ által megküldött, 

kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák 2020/2021-es tanévre 
– a korábbi tanévekhez hasonlóan, változatlan tartalommal – meghatározott felvételi 
körzeteivel.  

2. A Humán Bizottság felkérte a polgármestert, hogy döntéséről a Pécsi Tankerületi 
Központot 2020. február 15. napjáig tájékoztassa. 

2020. január 22-i zárt ülésén 
−  döntött az alábbi települési szociális kölcsön kérelmekről: 

o P. M.né Komló, Jó szerencsét u. 11. szám alatti lakos  
 

2020. február 28-i ülésén 
−  megtárgyalta a 2020. március 15-i nemzeti ünnep rendezvénytervének jóváhagyása 

tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Humán bizottság a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
12/2019. (XII. 5.) számú önkormányzati rendelet 48. §-ában, valamint 1. melléklet I/A. 
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján megtárgyalta, és az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyta a 2020. március 15-i nemzeti ünnep rendezvénytervét. 
 
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a rendezvény hivatalos szervezőjeként és 
felelőseként, a rendezvényt a rendezvénytervnek megfelelően bonyolítsa le. 
 

2020. március 4-i ülésén 
−  felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 

o N.A. Komló, Gagarin u. 3 2/1. 
o O.Gy-né Komló, Kazinczy u. 12. 1/3. 

 
−  megtárgyalta a rendelkezés az önkormányzat reprezentációs előirányzatainak 

felhasználásáról tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság úgy döntött, hogy 2020. március hónapjában a hivatkozott 

rendelkezésekben rögzített előirányzatok felhasználására a korábbiak szerint 
kerülhet sor, a polgármester 50+80 ezer összesen 130 ezer forint felhasználásáról 
rendelkezhet a polgármesteri iroda működésével és a polgármesteri reprezentációs 
feladatok ellátásához kapcsolódóan. A keretösszegbe az ügyintézők számára 
korábbiak szerint kiadott ellátmányokat be kell számítani. A keret felhasználásról 
utólag be kell számolni a bizottság felé. 

 
2. A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő bizottsági ülésre a bizottság 

elnökével együttesen készítsen javaslatot az előirányzatok feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól. 

 



2020. március 4-i zárt ülésén 
−  döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 

o K.J. – Komló, Kazinczy u. 14. 1/4. szám alatti, 1 szoba félkomfortos lakás 
o O.P. - Komló, Kazinczy u. 7. 1/4. szám alatti, 1 szoba félkomfortos lakás 
o M.J. - Komló, Kazinczy u. 1/D. as/3. szám alatti, 1 szoba összkomfortos lakás 
o B.J-né - Komló, Arany J. u. 3. fsz/3. szám alatti, 2 szoba összkomfortos lakás 
o J.K. - Komló, Anna akna 3. fsz/3. szám alatti, 1 szoba komfort nélküli lakás 

 
−  döntött az alábbi települési szociális kölcsön kérelmekről: 

o T.I. Komló, Kazinczy u. 14. mfsz/3. szám alatti lakos 
o K.M. Komló, Kossuth L. u. 83. 9/42. szám alatti lakos 

 
2020. július 15-i ülésén 

−  felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 
o K.K. Komló Kazinczy F. u. 6. fsz. 1. 
o K-né O.R. Komló, Bányász u. 18. fsz. 6. 
o O. Zs. Komló Kazinczy F. u. 13. II./3. 
o Sz.D.F. Komló, Vörösmarty u. 22. fsz. 3. 
o R.M. Komló Kazinczy F. u. 15. 1/2. 
o O.G-né Komló, Anna akna 4. I/2. 
o K-né B.E. Komló, Kazinczy F. u. 1/D. 1/5. 
o N.A. Komló. Gagarin u. 3. 2/1. 
o H.Zs. Komló, Kazinczy F u. 14. II/3. 
o O.Gy-né Komló, Kazinczy F u. 12. 1/3. 

 
−  megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény dokumentumainak módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Humán bizottság megismerte és az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyta Komló Város Önkormányzat József Attila Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzatát és Stratégiai tervét. 

 
2. A Humán bizottság felkérte a polgármestert, hogy a bizottság döntéséről az 

Intézményt tájékoztassa. 
 

2020. július 15-i zárt ülésén 
− döntött az alábbi települési szociális kölcsön kérelmekről: 

o P.E. -Komló, Zrínyi M. u. 20. fsz. 2. szám alatti lakos 
o S.N. - Komló, Eötvös L. u. 15. fsz. 2. szám alatti lakos 

 
2020. augusztus 13-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a Komló Városi Óvoda körzethatárainak módosítása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Komló Városi Óvoda intézmény körzethatárait 2020. szeptember 1. napjától az 1. 

sz. melléklet szerint állapította meg.  
 
2. Felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy a körzetharátok megváltoztatásáról szóló döntés 

köznevelési információs rendszerbe történő megküldéséről gondoskodjon. 



 
 
 
2020. augusztus 27-i rendkívüli ülésén 

−  megvitatta a Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Humán Bizottság Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény alapján áttekintette és felülvizsgálta. Megállapította, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzése továbbra is helytálló.  
 
2.) A Humán Bizottság a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében a 
mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége csoport 1. számú intézkedésének 
teljesülését elfogadta, a többi intézkedést változatlan formában jóváhagyta. 
 

−  megtárgyalta a A 2020. évi Komlói Bányásznapok rendezvénysorozat tervének 
jóváhagyása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Humán bizottság a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
12/2019. (XII.5.) számú önkormányzati rendelet 48. § -ában kapott felhatalmazás 
alapján megtárgyalta és az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyta a 2020. évi 
Komlói Bányásznapok programjainak rendezvénytervét.  
 
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a rendezvény hivatalos szervezőjeként és 
felelőseként, a rendezvényt a rendezvénytervnek megfelelően bonyolítsa le. 
 

2020. augusztus 27-i zárt ülésén 
−  döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 

o I-né O.Zs. - Komló, Kazinczy F. u. 14. 1I/3. szám alatti 18,15 m² alapterületű, 1 
szobás félkomfortos lakás 

o Sz.R. - Komló, Kazinczy F. u. 6. fsz. 4. szám alatti 54,05 m² alapterületű, 2 
szobás komfortos lakás 

o Sz. J-né - Komló, Kazinczy F. u. 7. 1/5. szám alatti 32,35 m² alapterületű, 1 
szobás félkomfortos lakás 

o H.H. - Komló, Kazinczy F. u. 1/B. fsz. 3. szám alatti 47,00 m² alapterületű, 2 
szobás összkomfortos lakás 

o T.I.K. - Komló, Ady E. u. 4/D. fsz. 8. szám alatti 35,00 m² alapterületű, 1 szobás 
összkomfortos 

o O-B.M. - Komló, Zrínyi M. u. 30. 3/2. szám alatti 52,39 m² alapterületű, 2 szobás 
komfortos 

 
2020. augusztus 31-i ülésén 

−  megtárgyalta a Komló Városi Óvoda alapdokumentumainak elfogadása című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A bizottság a Komló Városi Óvoda 2020. szeptember 1. napjától hatályos szervezeti 
és működési szabályzatát, valamint a pedagógiai programját az előterjesztés 1. és 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadta.  
 



2.) A bizottság a Komló Városi Óvoda 2019/2020-as nevelési évről készített 
beszámolóját az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal megismerte és 
elfogadta.  
 
3.) A bizottság felhatalmazta a polgármestert a 1.) és 2.) pontban rögzített 
dokumentumok aláírására.  
 

−  megvitatta a Komló Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezés című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1.) A Komló Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezését az alábbiak szerint jóváhagyta: 
 
Komló Városi Óvoda 
Tulipán csoport létszámát      30 főben állapítja meg 
Napocska csoport létszámát      30 főben állapítja meg 
Pillangó csoport létszámát      30 főben állapítja meg 
 
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 
Szivárvány csoport létszámát      30 főben állapítja meg 
Csillag csoport létszámát      30 főben állapítja meg 
Lepke csoport létszámát       30 főben állapítja meg 
 
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 
Csillag csoport létszámát      30 főben állapítja meg 
Maci csoport létszámát       30 főben állapítja meg 
 
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
Róbert Gida csoport létszámát     30 főben állapítja meg 
Nyuszi csoport létszámát       30 főben állapítja meg 
Zsebi baba csoport létszámát      30 főben állapítja meg 
Kanga csoport létszámát       30 főben állapítja meg 
Tigris csoport létszámát       30 főben állapítja meg 
 
2.) Felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy a döntés érintett intézmények részére történő 
megküldéséről gondoskodjon.   
 

 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben: 
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 közbeszerzési eljárás elindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
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 

−  megvitatta a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek 
rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekthez tartozó közbeszerzés 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 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. 
 

−  megvitatta a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek 
rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekthez tartozó közbeszerzés 
eredményhirdetése tárgyú 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. 
 

−  megtárgyalta Horváthné Csók Ilona X. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon 
kérelem közterület használatra-léggömb árusítás tárgyú határozat-tervezetet, és az 
alábbi tartalommal hagyta 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. 

 
−  megvitatta a Szarka Elemér X. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon kérelem 

közterület használatra tárgyú határozat-tervezetet, és az alábbi tartalommal hagyta 
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. 

 
−  megvitatta Rupa Rozália X. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon közterület 

használat engedély tárgyú határozat-tervezetet, és az alábbi tartalommal hagyta 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. 
 

−  megtárgyalta a visszatérítendő működési támogatás biztosítása Tisztelet Komlónak 
Egyesület részére tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A jogi, ügyrendi és közbeszerzési 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. 

 
2020. február 6-i rendkívüli ülésén 

−  döntött „Komló, Tavasz u. 2/A fogyasztói leágazó gázvezeték” tárgyú tervdokumentáció 
alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyú előterjesztésben, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) 
megrendelésére a Roden Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13., tervező: 
Tobak Ottó) által készített 1714/221 tervszámú, „Komló, Tavasz u. 2/A fogyasztói 
leágazó gázvezeték” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatra irányuló kérést megvitatta és jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megtárgyalta a „Juhász Istvánné Komló-Sikonda, Tópart u. 40. (6072 hrsz) ingatlan 
szennyvíz bekötési terve” tárgyú tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás 
megadása című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a Juhász Istvánné megbízásából a Sport ’92 Bt. (7720 Pécsvárad, Asztrik 
apát u. 8., tervező: Horzsa Zoltán) által készített 105/2019 munkaszámú, „Juhász 
Istvánné Komló-Sikonda, Tópart u. 40. (6072 hrsz.) ingatlan szennyvíz bekötési terve” 
tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló 
kérést megvitatta és jóváhagyta. 
  



A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megtárgyalta a  „Komló, Altáró u. 11. (2413/35 hrsz) ingatlan villamos energia 
ellátása” tárgyú tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) 
megrendelésére Showqi Hageb villamos tervező (7626 Pécs, Fürj u. 39.) által készített 
Sho.19-01/E.ON-156 rajzszámú, „Komló, Altáró utca 11. (hrsz.: 2413/35) ingatlan 
villamos energia ellátása” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést megvitatta és jóváhagyta. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megtárgyalta a „Komló, Gagarin u. 4. KIF kábel ép_3” tárgyú tervdokumentáció 
alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) 
megrendelésére a Villplan Kft. (7623 Pécs, Petőfi u. 65., tervező: Kempf Géza), által 
készített VPLAN-19-10 rajzszámú, „Komló Gagarin u 4 KIF kábel ép_3” tárgyú 
tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést 
megvitatta és jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  döntött a „Komló, Patak u. 2. Polytec Kft. 22 kV-os földkábel és KTW építés” tárgyú 
tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása című előterjesztés 
tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a POLYTEC Komló Kft. (7300 Komló, Patak u. 2.) megrendelésére a 
Zselicterv Kft. (7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 2.) által készített ZS-92-2019 rajzszámú, 
„Komló, Patak u. 2. Polytec Kft. 22 kv-os földkábel és KTW építés” tárgyú 
tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést 
megvitatta és jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 



 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megvitatta a „Komló, Patak u. 2. Polytec Kft. 22 kV-os földkábel és KTW építés” tárgyú 
tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyú előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a) 
beruházásában (igénybejelentő T.2D2 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.) az SMHV 
Energetikai Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.) által készített SMHV-19-476/CS 
rajzszámú, „Komló, Kossuth Lajos u. 3. (3866/2. hrsz.-ú) számú ingatlan villamos 
energia ellátása” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatra irányuló kérést megvitatta és jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megtárgyalta a „Komló, Függetlenség u. 26/C ingatlan villamos energia ellátása” 
tárgyú tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a) 
beruházásában (igénybejelentő: Mátyus Dezső) az SMHV Energetikai Kft. (7630 Pécs, 
Pécsváradi út 10.) által készített SMHV-19-473/CS rajzszámú, „Komló, Függetlenség 
u. 26/C. (3830/31. hrsz.-ú) számú ingatlan villamos energia ellátása” tárgyú 
tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést 
megvitatta és jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megvitatta az „EBR 450853 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 
önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz (Könyvtár 2437 hrsz és 
önkormányzat épülete 549 hrsz) a kivitelező kiválasztása – eredményhirdetés tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást 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 
Könyvtár 2437 hrsz. munkára Bruttó:1. 849.501,- Ft és a  
Önkormányzat épülete 549 hrsz. munkára: Bruttó: 274. 286,- Ft összeggel kösse meg. 
 

−  megvitatta az EBR 450620 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 
önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz (Komló, Ady E. utcában árok és 
Komló, Mecsekfalu 1520/1 hrsz-ú kivett árok) a kivitelező kiválasztása – 
eredményhirdetés tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.). 
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  
Komló, Ady E. utcában árok vonatkozásában bruttó 793. 750,- Ft összeggel és a 
Komló, Mecsekfalu 1520/1 helyrajzi számú kivett árok vonatkozásában bruttó 3. 195. 
320,- Ft összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta 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 – 
eredményhirdetés tárgyú előterjesztés, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.). 
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  
Komló, Kisfaludy utca 2397. hrsz-ú út szélének javítására bruttó 577. 850,- Ft 
összeggel és a 
Komló, 335. hrsz-ú lépcső javítása munkára bruttó 469. 900,- Ft összeggel kösse meg. 
 

−  megvitatta a 11 EBR 401541 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 
önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz (Komló, Berek u. 3416 hrsz) a 
kivitelező kiválasztása – eredményhirdetés tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Best Contrast 75 Kft. (7677 Orfű, Lapisi u. 16.) 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 bruttó 17. 412. 735,- Ft összeggel kösse meg. 
 

−  döntött az EBR 450853 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 
önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz (Komló, Kaszánya patak mellékág 
feletti gyalogos híd helyreállítása 3654 hrsz és Komló, Berek u. 3550 hrsz-ú út 
helyreállítása) a kivitelező kiválasztása – eredményhirdetés című előterjesztés 
tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.). 
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 Komló, Kaszánya patak mellékág feletti gyalogos híd helyreállítása 3654 
hrsz munkára Bruttó: 807. 720,- Ft és a Komló, Berek u. 3550 hrsz. út helyreállítás: 
Bruttó: 8. 382. 000 ,- Ft összeggel kösse meg.  
 

−  megvitatta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A bizottság az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívást a 

mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. 
 

2. A bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel 
ajánlattételre: 

� Art-Innova Kft. (Komló, Ipari u. 2.) 
� Uni Wood Bt. (Komló, Sportvölgy 2.) 
� Ch. Schneider Kft. (Komló, Altáró u. 26.) 

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

 
−  megtárgyalta a Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó rendezvények szervezéséhez szolgáltató kiválasztása tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívást a 
mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. 

 
2. A bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel ajánlattételre: 

 
-  Well PR (1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.) 



-  HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
-  Baranya Televízió Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 121.) 
 

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

 
2020. február 13-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó eszközbeszerzés elnevezésű beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Art-Innova Kft-t. (7300 Komló, Ipari u. 2.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 3.858.267,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

−  megvitatta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó rendezvények szervezéséhez szolgáltató kiválasztása elnevezésű beszerzési 
eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította, mivel az eljárás során 
nem érkezett be a pályázat előírásainak megfelelő számú érvényes ajánlat. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az eljárásban érintett ajánlattevőt tájékoztassa. 
 

−  megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó rendezvények szervezéséhez szolgáltató kiválasztása című előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A bizottság az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívást a 
mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. 

 
2. A bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozások kérje fel 
ajánlattételre: 

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

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

 
2020. február 19-i ülésén 



−  megtárgyalta a Petőfi tér 5. szám alatti épületre bankautomata felszereléséhez előzetes 
tulajdonosi hozzájárulás (csak bizottsági tárgyalás) tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a K&H Bank Zrt. Komló, Petőfi tér 5. sz. alatti 2349/1/A/28 hrsz-ú 
ingatlanra bankautomata kihelyezését támogatta.  
 
A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásának feltételeit az alábbiakban határozta 
meg: 
 

1. Be kell nyújtani az automata pontos elhelyezéséről alaprajzot, homlokzati rajzot 
és műszaki leírást. A műszaki leírásnak tartalmaznia kell, hogy az automata 
elhelyezése közterület bontásával jár-e. 

 
2. Be kell szerezni a bankautomata kihelyezéséhez a Magyar Posta Zrt, mint a 

2349/1/A/28 hrsz-ú ingatlan használója hozzájárulását is, különös tekintettel az 
üzemeltetési költségek viseléséről, megosztásáról. 

 
3. Be kell szerezni az automata kihelyezéséhez a Petőfi tér 4-5. szám alatti társasház 

hozzájárulását is. 
 
4.  Kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy az automata elbontása esetén az eredeti 

állapot helyreállítását vállalja. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről. 
 

−  megvitatta a Városi térfigyelő kamerarendszer központjának informatikai bővítése 
(csak bizottsági tárgyalás) tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívást a 
mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. 

 
2. A bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozások kérje fel 

ajánlattételre: 
 
1. TGNetcom Kft. (7630 Pécs, Francia u. 1.) 
2. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi u. 1.) 
3. Multi Alarm Zrt. (7630 Pécs, Basamalom u. 33.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

−  megtárgyalta a DÖKE – Sportnap – program - közút nem közlekedési célú használata 
(csak bizottsági tárgyalás) tárgyú határozat-tervezetet, melyet az alábbi tartalommal 
hagyott jóvá: 

H A T Á R O Z A T  
 
A Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete - DÖKE (képviseli: Balogh Bettina ügyvezető, 
Komló, 48-as tér 1.) részére engedélyt adok arra, hogy a Komlói Polgármesteri Hivatal – 
Komlói Járási Hivatal - Posta, valamint a Hotel Béke Sziget épülettömb körül - az Eszperantó 



teret és a Városház teret körítő (552 és 548 hrsz.) alatti és a Sportközpont előtti (546 hrsz.) 
közterületeket használja. 
 
A közterület-használat: 

• Célja: „2020 másodperces futás” rendezvényt kiegészítő „DÖKE - Sportnap” program 
megrendezése 

• Időtartama (időpontja): 2020. május 10. (vasárnap) 8.00 órától – 17.00 óráig 

• Módja:     rendezvény lebonyolítása, nevezési sátor állítása 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 
1. Megkeresem a Komlói Városgondnokságot (mint közterület kezelőt), hogy a Bem utca 

Eszperantó téri szakasza és a „névtelen utca” KRESZ előírásai szerinti lezárásáról 
gondoskodjon. 

2. A „DÖKE - Sportnap”  csak a Városgondnokság által lezárt területen történhet a 
Polgárőrség biztosítása mellett. 

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

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

5. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta 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. 

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Komló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez címzett, de hivatalom hatósági és adóirodához benyújtandó 
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. 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat 
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.  
 
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) 9. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § valamint a 
Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) 
önkormányzati rendelete 2. számú melléklete 35. pontja szerint meghatározott hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg. 



 
−  megvitatta a Dominimsz Kft. Nemzetközi Trophy túra - közút nem közlekedési célú 

használata (csak bizottsági tárgyalás) tárgyú határozat-tervezetet, melyet az alábbi 
tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Dominimsz Kft. (7694 Hosszúhetény, Iskola utca 58. képviseli: ifj. Nimsz Zoltán, 
továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt adok arra, hogy a Nemzetközi Trophy túra 
megrendezése céljából az alábbi Komló közigazgatási területét érintő utakat használják:  
 
A közterület-használat helye: Zobák-puszta, Béta akna összekötő út 0287/2, 0355, 0366 hrsz. 
alatti területek 

A közterület-használat időpontjai:  2020. március 6-7. (péntek - szombat)  

A közterület-használat módja:  versenyszervezők által készített forgatókönyv, biztonsági 
terv szerint 
terepjáró autókkal történő áthaladás fenti útszakaszon 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, 2020. március 3. 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. 

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

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

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

24. 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.  

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



esetleges sárfelhordás eltakarításáról folyamatosan köteles gondoskodni. 

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

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

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

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 R.) 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat 
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.  
 
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. 

 
−  megvitatta a Interreg Refresh Central Europe CE 1013 elnevezésű pályázathoz kapcsolódó 

rendezvények szervezéséhez szolgáltató kiválasztása elnevezésű beszerzési eljárás 
eredményhirdetése (csak bizottsági tárgyalás) tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Baranya Televízió Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 121.) 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 1.574.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 



−  megtárgyalta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és mánfai kirendeltsége telephelyein 
működő szerver és hálózati kapcsolatok biztonságával, működési funkcióit betöltő 
számítástechnikai eszközök karbantartásával, üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok ellátására beszerzési eljárás indítása (csak bizottsági tárgyalás) tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság tudomásul vette, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal a Beszerzési  
szabályzatában foglalt szabályok alapján „a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és 
mánfai kirendeltsége telephelyein működő szerver és hálózati kapcsolatok biztonságával, 
működési funkcióit betöltő számítástechnikai eszközök karbantartásával, üzemeltetésével, 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására” vonatkozó beszerzési eljárást a mellékelt 
ajánlattételi felhívás szerint lefolytatja. 

 
A bizottság továbbá tudomásul vette, hogy a beszerzési eljárás keretében a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 
 
1. Vágó Rafael András egyéni vállalkozó (7300. Komló, Eötvös L. u. 2.) 
2. DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi u. 10.) 
3. CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu utca 5.) 
4. TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi őt 1.) 
 

−  megtárgyalta a „Komló, Nagyrét utca (1520/26 hrsz) ingatlan, CAADEX Acélszerkezet 
gyártó üzem létesítése víz-szennyvíz és csapadékvíz közművek terve” tárgyú 
tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása (csak bizottsági tárgyalás) 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a Caadex Kft. (7391 Mindszentgodisa, Külterület 0157/4/A) 
megrendelésére a Contakt Dienst Kft. (7624 Pécs, Sáfrány u. 34., tervező: Kész Tibor) 
által készített T-967/2019 tervszámú, „Komló, Nagyrét utca (1520/26 hrsz) ingatlan, 
CAADEX Acélszerkezet gyártó üzem létesítése víz-szennyvíz és csapadékvíz 
közművek terve” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatra irányuló kérést megvitatta és jóváhagyta. 

  
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta szerint a 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 

 
Utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  Komlói Bányász Sportkör Kft. Komló, Pécsi u. 44., 1245 hrsz alatt élőfüves centerpálya 
teljes körű újjáépítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadása (csak bizottsági 
tárgyalás) tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a Komlói Bányász Sportkör Kft. Komló, Pécsi u. 44., 1245 hrsz. alatt tervezett 
élőfüves centerpálya teljes körű újjáépítéséhez kapcsolódó pályázat benyújtásához 
szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérését megvitatta és jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 



A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  „Komló, 2960 hrsz-ú garázs villamosenergia ellátása” tárgyú tervdokumentáció alapján 
tulajdonosi hozzájárulás megadása (csak bizottsági tárgyalás) tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a) 
beruházásában és megrendelésében, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Áramhálózati Üzem Pécs (7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2., tervező: Erős Zoltán Péter) 
által készített EDE-2020-EZP-005 rajzszámú, „Komló, 2960 hrsz.-ú garázs 
villamosenergia ellátása” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést megvitatta és jóváhagyta. 

  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 

 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megtárgyalta a „Komló_Iskola utca 9_A hrsz_2532_csatlakozó terv” tárgyú 
tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása (csak bizottsági tárgyalás) 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A bizottság az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a) 
beruházásában és megrendelésében, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Áramhálózati Üzem Pécs (7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2., tervező: Csoma László) által 
készített EDE-2020-CS-001 rajzszámú, „Komló_ Iskola utca 9_A 
HRSZ_2532_csatlakozó terv” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést megvitatta és jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megvitatta a „Komló Nagyrét u. Ipari park KF kábel ép_3 c. terv” tárgyú 
tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása (csak bizottsági tárgyalás) 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) 
megrendelésére a Villplan Kft. (7623 Pécs, Petőfi u. 65., tervező: Kempf Géza), által 
készített VPLAN-19-13 rajzszámú, „Komló Nagyrét u Ipari park KIF kábel ép_3” tárgyú 
tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést 
megvitatta és jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 



A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

2020. február 27-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a polgármester 2020 évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét jóváhagyta 
az I. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
A bizottság felhatalmazta a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy az 
I. számú mellékletet jóváhagyólag aláírja. 
 

−  megvitatta a TOP-3.2.1-16-2017-00004 azonosító számmal „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése Komlón” megnevezésű pályázat részét képező Hajléktalanok 
Átmeneti Szálláshely építési beruházása tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján Gerle Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 
keresztül a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határidő: 2020. febuár 28. 
Felelős: dr. Müller József  aljegyző 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 13.466.241, - Ft + 27% Áfa összeggel kösse meg. 
 

−  megvitatta a Komló, Bajcsy-Zs. u. 13/1 sz. (921 hrsz) ingatlan villamosenergia 
ellátásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a) 
beruházásában és megrendelésében, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Áramhálózati Üzem Pécs (7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2., tervező: Erős Zoltán Péter) 
által készített EDE-2020-EZP-006 rajzszámú, „Komló, Bajcsy-Zs. u. 13/1 hsz. (921 
hrsz.) ingatlan villamosenergia ellátása” tárgyú tervdokumentációval benyújtott 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést megvitatta és jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 



−  megtárgyalta a Városi térfigyelő kamerarendszer központjának informatikai bővítése 
tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Multi Alarm Zrt-t (1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a fenti beszerzési eljárások eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 370.000, -Ft + ÁFA összeggel megkösse. 
 

−  megtárgyalta a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, „Komló, Nagyrét 
utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” megnevezésű projekthez 
tartozó közbeszerzés eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1.) A bizottság az „Iparterület fejlesztés-TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002” tárgyú 
közbeszerzés eljárást eredményesnek nyilvánítja és az egyes részek tekintetében az 
alábbi legkedvezőbb és érvényes ajánlatot tévő gazdasági szereplőket hirdette ki a 
közbeszerzési eljárás nyertesének: 
 
1. rész: Ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítés 
Ajánlattevő neve: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Részvénytársaság 
Székhelye: 7632 Pécs Faiskola Utca 3. 
 
2. rész: Út, közvilágítás és csapadékvíz elvezetés kiépítés 
Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. 
 
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 ajánlattevőkkel a Kbt. 
idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a vállalkozási szerződéseket 
megkösse az alábbiak szerint: 
 
1. rész: Ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítés 
Ajánlattevő neve: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Részvénytársaság 
Székhelye: 7632 Pécs Faiskola Utca 3. 
Nettó ajánlati ár (HUF) : 52.558.419,- Ft  
 
2. rész: Út, közvilágítás és csapadékvíz elvezetés kiépítés 
Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. 
Nettó ajánlati ár (HUF) : 227.998.565,- Ft 



 
−  megvitatta a 1976/114 hrsz-ú ingatlan (7300 Komló, Gizella u. 8.) szennyvíz bekötésével 

kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság Károly Tamás (állandó lakcím: 7300 Komló, Széchenyi u. 91.) tulajdonában 
álló 1976/114 hrsz.-ú ingatlan (cím: 7300 Komló, Gizella u. 8.) szennyvíz bekötésének 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérését megvitatta és jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

2020. március 4-i ülésén 
−  megtárgyalta a KEHOP-5.4.1-16-2016-00545 számú pályázathoz kapcsolódó alszámla 

nyitása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság jóváhagyta a KEHOP-5.4.1-16-2016-00545 azonosítószámú 
„Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón” megnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó alszámla nyitását. A bizottság felhatalmazta a polgármestert és a címzettes 
főjegyzőt, hogy a mellékelt alszámla nyitási kérelmet együttesen aláírják. 

 
2020. június 25-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 
a Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó Magyarszéki 
kedvezmény kártya beszerzése tárgyú beszerzési eljárás megindítása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a Magyarszéki települési kedvezmény kártya beszerzéséhez kapcsolódó 
ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt az I. számú melléklet szerinti formában 
jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) TF Center Kft., 7300 Komló, Pécsi út 1  
b) Rotari Kft., 7300 Komló, Berek utca 2. A. ép. 
c) Print Copy Kft., 7632 Pécs, Siklósi út 60. 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  döntött az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó magyarszéki önkéntes 
tevékenységhez szükséges anyagok beszerzése tárgyú beszerzési eljárás megindítása 
tárgyú előterjesztésben, és az alábbi határozatot hozta: 
 



A bizottság a magyarszéki önkéntes tevékenységhez szükséges anyagok beszerzéséhez 
kapcsolódó ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt az I. számú melléklet szerinti 
formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) Szi-Bod Kft., 7300 Komló, Körtvélyes u. 15/2  
b) Gáspár Festékáruház - Gáspár Zoltán EV., 7634 Pécs, Makay I. u. 12  
c) Geisz és Társai Bt., 7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megvitatta Schmidt Judik Diána és Schmidt Ferenc Komló, Krisztina u. 16. (1976/125 
hrsz) ingatlan vízbekötési terve” tárgyú tervdokumentáció alapján tulajdonosi 
hozzájárulás tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a Sport ’92 Bt. (7720 Pécsvárad, Asztrik apát u. 8., tervező: Horzsa Zoltán) 
által készített 47/2020 munkaszámú, „Schmidt Judik Diána és Schmidt Ferenc Komló, 
Krisztina u. 16. (1976/125. hrsz.) ingatlan vízbekötési terve” tárgyú 
tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést 
jóváhagyta. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megtárgyalta a Sport ’92 Bt. (7720 Pécsvárad, Asztrik apát u. 8., tervező: Horzsa 
Zoltán) által készített 56/2020 munkaszámú, „Farkas Gyula Komló, Köztársaság u. 10. 
((3893 hrsz) ingatlan szennyvíz bekötési terve” tárgyú tervdokumentáció alapján 
tulajdonosi hozzájárulás tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a Sport ’92 Bt. (7720 Pécsvárad, Asztrik apát u. 8., tervező: Horzsa Zoltán) 
által készített 56/2020 munkaszámú, „Farkas Gyula Komló, Köztársaság u. 10. (3893 
hrsz.) ingatlan szennyvíz bekötési terve” tárgyú tervdokumentációval benyújtott 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megvitatta a Kónya Krisztián (7750 hrsz) Konrádné Tóth Gabriella (7749 hrsz), Kovács 
Mihály (7745 hrsz) Komló, Köztársaság utcai ingatlanok vízbekötési terve” tárgyú 
tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 



 
A bizottság a Sport ’92 Bt. (7720 Pécsvárad, Asztrik apát u. 8., tervező: Horzsa Zoltán) 
által készített 57/2020 munkaszámú, „Kónya Krisztián (7750. hrsz.), Konrádné Tóth 
Gabriella (7749. hrsz.), Kovács Mihály (7745. hrsz.) Komló, Köztársaság utcai 
ingatlanok vízbekötési terve” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést jóváhagyta. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megtárgyalta a Komló, Nagyrét utca 4 hrsz 1520_32 csatlakozó terv” tárgyú 
tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a) 
beruházásában és megrendelésében, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Áramhálózati Üzem Pécs (7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2., tervező: Csoma László) által 
készített EDE-2020-CS-027 rajzszámú, „Komló, Nagyrét utca 4 HRSZ1520_32 
csatlakozó terv” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatra irányuló kérést jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megvitatta a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú „Közösségfejlesztést 
támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában” megnevezésű projekthez 
tartozó tervező kiválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a megbízási szerződés keretében TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 
azonosító számú „Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a 
Közösségek Házában” megnevezésű projekthez tartozó tervező kiválasztásához 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyta.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1. Laurencsik Tamás e-mail: laurencsik.tamas@gmail.com 
2. Bacskay László e-mail: laszlo.bacskay@ gmail.com 
3. Visy Bertalan e-mail: visy.bertalan@gmail.com 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

2020. július 1-jei rendkívüli ülésén 



−  megtárgyalta az Önkormányzati lakások bérbeadása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. A Bizottság az alábbi kiutalásra váró bérlakásokat szociális helyzet alapján, 

pályázati célból rendelte kiutalni: 
 

1. Kazincy F. u. 14. II/3.  félkomfortos  1 szobás 18,15 m2 
2. Kazincy F. u. 6. fsz/4.  komfortos  2 szobás 54,05 m2 
3. Kazincy F. u. 7. I/5.  félkomfortos  1 szobás 32,35 m2 
4. Kazincy F. u. 1/B. fsz/3. összkomfortos 2 szobás 47,00 m2 
5. Zrínyi M. u. 30. III/2.  komfortos  2 szobás 52,39 m2 
6. Ady Endre u. 4./D. fsz/8. összkomfortos 1 szobás 35,00 m2 

 
2. A Bizottság felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az 1. pontban felsorolt lakások 

tekintetében a szükséges eljárást folytassa le, és készítse elő a bizottsági döntéseket. 
 

−  megvitatta a Visszatérítendő működési támogatás biztosítása Tisztelet Komlónak 
Egyesület részére II. tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság 1.200.000, -Ft visszatérítendő működési támogatást hagyott jóvá a 

Tisztelt 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. 
 

−  megtárgyalta a Komló, Mecsekfalui úton részleges ivóvízvezeték csere beszerzési 
eljárása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a „Komló, Mecsekfalui úton részleges ivóvízvezeték csere” tárgyú 
beszerzési eljárás megindítását a mellékelt ajánlattételi felhívás szerint jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy a beszerzési eljárás keretében az alábbi gazdasági 
szereplőket kérje fel az önkormányzat árajánlat adásra: 
 
1.  Baranya-Víz Zrt. (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.) 
2. Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola utca 3.) 
3. ÁK-VÍZÉP Kft. (7915 Dencsháza, Zrínyi utca 48/b.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását a jóváhagyott gazdasági szereplőknek küldje meg. 
 

−  megtárgyalta a Ivicz Pál mozgó árusítás – közterület-használati engedély ügye tárgyú 
határozat-tervezetet, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Ivicz Pál 7300 Komló, Mecsekjánosi puszta 5/A sz. alatti lakos részére engedélyt adok arra, 
hogy a Komló város belterületén 2413/49 hrsz. alatti parkolóban – a Tröszt épület és vasútvonal 
közötti - közterületen 1 m2 nagyságú területet használjon. 



 
A közterület-használat: 

 Célja:     mozgó árusítás, élőhal árusítása 

 Időtartama: 2020. június 20. napjától kezdődően szombatonként 2020. december 31. 
napjáig (7 hónap) 

 Módja:  az árusítás a személygépkocsi mögött vontatott utánfutós árusító helyről 
történhet 

 
A közterület használatáért négyzetméterenként 2.310,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel 
alkalmazásával az engedélyezett időtartamra havonta 2.930,- Ft díjat állapítok meg, melyet 
az árusítás megkezdéséig kell, a Komló Városi Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló 
11731063-15555953 sz. számla javára megfizetni késedelmi pótlék mentesen. 
 
Egész éves díja egyösszegben fizetendő: 7 hó x 2.930,- Ft, azaz 20.510,- Ft mindösszesen. 
 
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. 
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: 

29. Az engedélyezett területen a gépjárművek parkolását a mozgóárusítás nem zavarhatja! 

30. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

31. Árusítás kizárólag 07.00-11.00 óra között történhet, és az árusítás befejeztével az árusításra 
szolgáló berendezést a közterületről naponta el kell szállítani. 

32. Az árusítás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja. 

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

34. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat 
(pl. őstermelői igazolvány) a helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a 
szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. Az engedély csak 
a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 
 

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

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

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

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

39. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, jogutód részéről fel nem 



használható.  
 

40. 2021. évtől a közterület-használati díjat évente előre kell megfizetni a legfeljebb 3 m2 tartós 
használatot érintően. 
 

 
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. § 7) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) b./ pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni, az R. 10. § (1) bekezdése alapján „a legfeljebb 
3 m² tartós közterület-használatot érintő, havi díjszabással megállapított jogviszonyok esetén 
egyösszegben kell megfizetni.” 
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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 

 
−  megvitatta a Pöttyös Fagyizó Bt. vendéglátó-ipari előkert közterület-használati 

engedélye tárgyú határozat-tervezetet, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pöttyös Fagyizó Bt. (Komló, Vértanuk 15., ügyvezető: Folkner Tímea, Cgj.sz. 02-06-074792, 
továbbiakban: engedélyes) részére engedélyt adok arra, hogy a Komló, Bem u. 18. sz. alatti 
üzlete előtti 538/1 hrsz. alatti közterületből 20 m2 nagyságú területet használjon.  
 
A közterület-használat: 

• Célja: vendéglátó-ipari előkert üzemeltetése (asztalok székek, napernyők 
elhelyezése) 

• Engedély hatálya: 2020. június 01. napjától 2025. május 31. napjáig, vagy 
visszavonásig  

• Módja:  naponta kitelepített mobil kerti bútorokkal és napernyőkkel kialakított 
vendéglátó ipari előkert, kavicsos területre fektetett faburkolatú padozaton, külső 
burkolattal egy síkban, minden év április 1. napjától szeptember 30. napjáig 
 

• Közterület-használati díjfizetés feltételei: 



2020. június 1-től szeptember 1-ig nem kell a közterület-használati díjat fizetnie a 
vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. 

2020. szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig 15 m2 területnagyságig 850,- 
Ft/m2/hó, a további 5 m2 területnagyságra 285 Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel 
alkalmazásával 14.175,- Ft + Áfa, azaz 18.002,- Ft közterület-használati díjat állapítok 
meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, kell befizetni 
a Komló Városi Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. 
számla javára késedelmi pótlék mentesen. 

2021. évtől a közterület-használattal érintett, díjköteles hónapokra (május, június, 
július, augusztus, szeptember) hónapokra - a fenti 18.002,- Ft/hó évente inflációval 
növelt díjat kell fizetnie. 

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. 
 
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: 

7. A vendéglátóipari terasz elhelyezése a gyalogos forgalmat, a szomszédos 
vállalkozások működését és árufeltöltését nem akadályozhatja, másrészt a terasz 
környezetében élő társasházi lakók nyugalmát nem zavarhatja. 

8. ;A vendéglátóipari terasz működtetésével járó bejelentést köteles elektronikus úton 
megtenni Engedélyes a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint 
kereskedelmi hatóság felé. 

9. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Engedélyes köteles illemhelyet 
működtetni a vendégek számára.  

10. A vendéglátó-ipari előkert működése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 
sz. mellékletében meghatározott zaj terhelési határértékeit be kell tartani, tartatni. 
 

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

12. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és a közterület-
felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

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

14. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének vagy bejelentések megtételének kötelezettsége alól. 

15. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a 
közterület-használati engedélyt megvonom, és 2 évig újabb engedélyt nem kaphat. 



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

 

INDOKOLÁS 
 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület 
használatáról szóló 19/2011. (VI. 24.) számú rendelete (továbbiakban: R.) II. fejezet 3. § 9) 
pontjában, valamint 7.§ - ban előírt feltételeknek. 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 

A közterület használatáért a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Vkr.) 5. § (3) bekezdése alapján „A vendéglátó üzlet 
üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-
használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.” 

A közterület használatáért az R. 9. § (1) bekezdése alapján az 1. sz. melléklet 9) pontjában 
megszabott mértékű (kiemelt terület-városközpont) közterület-használati díjat kell fizetni a 
fenti kormányrendeletben szereplő időzóna kivételével. 
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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  döntött a Németh Gáborné vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedélye 
tárgyú határozat-tervezetről, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Németh Gáborné 7300 Komló, Cecília u. 10. sz. alatti lakos részére engedélyt adok arra, hogy 
a Komló, Kossuth L. u. 89/A sz. alatti üzlete előtti 487/6 hrsz. alatti közterületből 4 m2 
nagyságú területet használjon.  
 
A közterület-használat: 

• Célja: vendéglátó-ipari előkert üzemeltetése (asztalok székek, napernyők 
elhelyezése) 

• Engedély hatálya: 2020. június 01. napjától 2025. május 31. napjáig, vagy 
visszavonásig  

• Módja:  naponta kitelepített mobil kerti bútorokkal és napernyőkkel kialakított 
vendéglátó ipari előkert, minden év június 1. napjától szeptember 30. napjáig 

• Közterület-használati díjfizetés feltételei: 

2020. június 1-től szeptember 1-ig nem kell a közterület-használati díjat fizetnie a 
vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. 



2020. szeptember 1-től szeptember 30. napjáig 850,- Ft/m2/hó közterület-használati 
díjat kell fizetni, 3.400,- Ft + áfa, azaz 4.318,- Ft/hó, melyet a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 15 napon belül, kell befizetni a Komló Városi Önkormányzat 
Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék 
mentesen. 

2021. évtől a közterület-használattal érintett, díjköteles hónapra (szeptember) - a 
fenti 4.368,- Ft/hó inflációval növelt díjat kell fizetnie évente. 

 
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. 
 
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: 

17. A vendéglátóipari terasz elhelyezése a gyalogos forgalmat, a szomszédos 
vállalkozások működését és árufeltöltését nem akadályozhatja, másrészt a terasz 
környezetében élő társasházi lakók nyugalmát nem zavarhatja. 

18. A vendéglátóipari terasz működtetésével járó bejelentést köteles elektronikus úton 
megtenni Engedélyes a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint 
kereskedelmi hatóság felé. 

19. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Engedélyes köteles illemhelyet 
működtetni a vendégek számára.  

20. A vendéglátó-ipari előkert működése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 
sz. mellékletében meghatározott zaj terhelési határértékeit be kell tartani, tartatni. 

 
21. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 

hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

22. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és a közterület-
felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

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

24. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének vagy bejelentések megtételének kötelezettsége alól. 

25. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a 
közterület-használati engedélyt megvonom, és 2 évig újabb engedélyt nem kaphat. 

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

 



 

INDOKOLÁS 
 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület 
használatáról szóló 19/2011. (VI. 24.) számú rendelete (továbbiakban: R.) II. fejezet 3. § 9) 
pontjában, valamint 7.§ - ban előírt feltételeknek. 
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 

A közterület használatáért a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Vkr.) 5. § (3) bekezdése alapján „A vendéglátó üzlet 
üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-
használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.” 

A közterület használatáért az R. 9. § (1) bekezdése alapján az 1. sz. melléklet 9) pontjában 
megszabott mértékű (kiemelt terület-városközpont) közterület-használati díjat kell fizetni a 
fenti kormányrendeletben szereplő időzóna kivételével. 
 
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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megtárgyalta a 5951 hrsz-ú ingatlanon ideiglenes villamos mérőóra elhelyezéséhez 
tulajdonosi hozzájárulás tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a Sztereo-Tech Kft. (7622 Pécs, Somogyi Béla utca 9.) 5951 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósítandó ideiglenes villamos mérőóra 
létesítésére vonatkozó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megvitatta a Komló, belterület hrsz.: 5942/1 ingatlan földgáz leágazó vezeték terve 
tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás az 5940 hrsz-ú ingatlanra tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az E-On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Pécs (7626 Pécs, 
Búza tér 8/a) beruházásában Szinyei Dániel Bence ev. (7800 Siklós, Járó P. u. 36.) által 
készített GO-2020-0041 tervezői munkaszámú, „Komló, belterület hrsz.:5942/1 
ingatlan földgáz leágazó vezeték terve” tárgyú tervdokumentációval benyújtott 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést jóváhagyta. 



  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  döntött a Komló, Nyár u. 16/2. hrsz.: 807 ingatlan földgáz leágazó vezeték terve 
tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulás a 773 hrsz-ú ingatlanra tárgyú 
előterjesztésben, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az E-On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Pécs (7626 Pécs, 
Búza tér 8/a) beruházásában Szinyei Dániel Bence ev. (7800 Siklós, Járó P. u. 36.) által 
készített GO-2020-0046 tervezői munkaszámú, „Komló, Nyár u. 16/2. hrsz.:807 
ingatlan földgáz leágazó vezeték terve” tárgyú tervdokumentációval benyújtott 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

2020. július 8-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta az alszámla nyitás tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság jóváhagyta az „út, járda, parkoló felújítás – 2020” tárgyú alszámla nyitását. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert és a címzettes főjegyzőt, hogy a mellékelt 
alszámla nyitási kérelmet együttesen aláírják. 
 

−  döntött a Komló, Mecsekfalui úton részleges ivóvízvezeték csere beszerzési eljárás 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztésben, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság megállapította, hogy a „Komló, Mecsekfalui úton részleges ivóvízvezeték 
csere” tárgyú beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok az ajánlattételi 
felhívásban rögzített feltételeknek megfeleltek. 
 
A bizottság a beszerzési eljárás nyerteseként a Baranya-Víz Zrt.-t (7300 Komló, 
Kossuth L. u. 9.) hirdette ki. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
érintett ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy amennyiben a képviselő-testület a 
víziközmű bérleti díj terhére a szükséges forrást biztosítja, úgy a vállalkozási szerződést 
a Baranya-Víz Zrt.-vel nettó 7.560.000, - Ft + ÁFA összeggel aláírja. 

 
−  megvitatta a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 sz. pályázathoz kapcsolódó beszerzési 

eljárás eredménye tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 



A bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 sz. pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
Település arculati terv elkészítése: 
1. A+ Építész Stúdió Kft.   (7621 Pécs, Mária u. 16.) ajánlata érvényes 
2.  5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. (7635 Pécs, Donátusi út 61.) ajánlata érvényes 
3.  C.S.Ő. Építésziroda Kft.  (7625 Pécs, Antónia utca 19.) ajánlata érvényes 
 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az A+ 
Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.).) tette. 
Az eljárás eredményes volt. 
Az eljárás nyertese A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.). 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

−  megtárgyalta a  TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú 
„Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában” 
megnevezésű projekthez tartozó tervező kiválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Visy Bertalan egyéni vállalkozót 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 megbízási 
szerződést bruttó 625.000, -Ft összeggel kösse meg.  
 

−  megvitatta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó Magyarszéki kedvezmény 
kártya beszerzése tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Rotari Kft. (7300 Komló, Berek u. 2. A. ép.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasított az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  megvitatta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó magyarszéki önkéntes 
tevékenységhez szükséges anyagok beszerzése tárgyú beszerzési eljárás 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 



A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Gáspár Festékáruház (7634 Pécs, Makay I. u. 12.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  döntött az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó Szervezetfejlesztési 
koncepció elkészítése tárgyú beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztésben, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó Szervezetfejlesztési 
koncepció elkészítésére irányuló ajánlattételi felhívását az I. számú melléklet szerinti 
formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) GAND.SE TRADE Kft., 2040 Budaörs, Szabadság u. 142. B.ép. 10. em II/38. 
b) 4Salaes Kft., 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 
c) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet, 7300 Komló, Városház tér 
3. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megtárgyalta a „Komló, Sikonda, Pacsirta köz 4., hrsz_6034 áramcsatlakozással 
kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat az 5922/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a) 
beruházásában és megrendelésében, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Áramhálózati Üzem Pécs (7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2., tervező: Csoma László) által 
készített EDE-2020-CS-039 rajzszámú, „Komló Sikonda Pacsirta köz 4 hrsz_6034 
csatlakozó terv” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatra irányuló kérést jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megvitatta a „Komló, Krisztina u. 1976/123 hrsz-ú ingatlan áramcsatlakozással 
kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat az 1976/116 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 



A bizottság az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a) 
beruházásában és megrendelésében, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Áramhálózati Üzem Pécs (7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2., tervező: Erős Zoltán Péter) 
által készített EDE-2020-EZP-112 rajzszámú, „Komló, Krisztina u. 1976/123 hrsz. 
csatlakozó terve” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatra irányuló kérést jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megtárgyalta a  „Komló, (hrsz 081) ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat az 1976/115; 1976/53 és 037 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokra tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) 
megrendelésére Showqi Hageb villamos tervező (7626 Pécs, Fürj u. 39.) által készített 
Sho.19-01/E.ON-153 rajzszámú, „Komló, (hrsz.: 081) ingatlan villamos energia 
ellátása” tárgyú tervdokumentációval benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra 
irányuló kérést jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

−  megvitatta a Komló, Krisztina u. 1. (3918/12 hrsz) ingatlan víz- és szennyvíz bekötésével 
kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat az 1976/116 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a Sport ’92 Bt. (7720 Pécsvárad, Asztrik apát u. 8., tervező: Horzsa Zoltán) 
által készített 59/2020 munkaszámú, „Csermák Zsolt Komló, Krisztina u. 1. (3918/12 
hrsz.) ingatlan víz- és szennyvíz bekötési terve” tárgyú tervdokumentációval benyújtott 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra irányuló kérést jóváhagyta. 
  
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt minta 
szerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a polgármester által aláírt tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmezőnek kiadja. 
 

2020. július 15-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások 

fejlesztése a Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó szászvári 
önkéntes tevékenységhez szükséges anyagok beszerzése tárgyú beszerzési eljárás 
megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 



A bizottság a szászvári önkéntes tevékenységhez szükséges anyagok beszerzéséhez 
kapcsolódó ajánlattételi felhívását az I. számú melléklet szerinti formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket 
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) Teleki Tibor ev., 7349 Szászvár, Arany János u.13. 
b) Vízvölgy Bt. 7349 Szászvár, Szent István u. 1. 
c) Top-Lux Bt., 7351 Máza, Úttörő u. 7.  
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megvitatta a A VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2020. évi megvalósításához 
kapcsolódó rendezvényszervezéssel kapcsolatos beszerzési eljárás megindítása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2020. évi megvalósításához 
kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat elvégző vállalkozó kiválasztására 
vonatkozó ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
1.  Mevid Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14-16.) 
2.  FERLING Kft (7621 Pécs, Mária utca 8.) 
3.  „Súgólyuk” Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesületet (7300 
Komló, Kossuth L. u. 97.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

2020. július 22-i rendkívüli ülésén 
−  döntött az Autóbusz parkoló kivitelezésére irányuló beszerzési eljárás megindítása 

tárgyú előterjesztésben, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az Autóbusz parkoló kivitelezésére irányuló beszerzési eljárással 
kapcsolatos ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyta.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1. Tom Trans Kft. (adószáma: 11360786-2-02, cím: 7300 Komló, Jó szerencsét u. 11., 
e-mail: info@tomtranskft.com  

2. P-R Útépítő Kft. (adószám: 23998632-2-02, cím: 7634. Pécs, Szőlész dűlő 19., e-
mail: piryrobert@gmail.com 

3. KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (adószám: 11283986-2-17, cím: 7140 
Bátaszék, Bonyhádi u. 28., e-mail: keszkft@keszkft.hu  

 



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

−  megtárgyalta a A VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2020. évi megvalósításához 
kapcsolódó rendezvényszervezéssel kapcsolatos beszerzési eljárás eredményhirdetése 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató 
Egyesületet (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést bruttó 7 700 000,-Ft összeggel megkösse. 
 

−  megvitatta Csipak Zoltán Taxi-droszt használat közterület-használati engedély ügye 
tárgyú határozat-tervezetet, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Csipak Zoltán 7300 Komló, Zobákpuszta 16. sz. alatti lakos részére engedélyt adok arra, hogy 
Komló, Bem u. 15. sz. épület előtti 529. hrsz-ú közterületet, a jelenleg meglévő Taxi-
drosztot használja. 
 

A közterület-használat: 

•  Célja:    Taxi-droszt használata 
   
•  Engedély hatálya: 2020. augusztus 01. napjától – visszavonásig, de maximum 5 
évig     

• A közterület-használat módja: NHP-991 forgalmi rendszámú Renault Fluence 1.5 személy 
taxi várakozása 

 
A közterület használatáért 2.800,- Ft/gk/hó + 27 % ÁFA díjtétel alkalmazásával az en-
gedélyezett időtartamra, havonta 3.556,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Városi Önkormányzat 
Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára megfizetni késedelmi 
pótlék mentesen. 
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. 
 

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 megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A droszton történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja.                                                  

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

 Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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

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

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

 
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. § 7) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 3) pontjában megszabott mértékű 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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 
 
 
 



 
−  megtárgyalta a Komlói Főnix Hagyományőrző és Íjász Baráti Kör közterület-használati 

engedélye tárgyú határozat-tervezetet, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
A Komlói Főnix Hagyományőrző és Íjász Baráti Kör - képviseli: Kaluzsa Péter Komló, 
Körtvélyes u. 25. (továbbiakban: szervező) részére engedélyt adok arra, hogy a Komló 
Körtvélyesi városrész és a Mecsekfalui út közötti sportpálya melletti 1521/68 hrsz. alatt 
közterületből kb. 600 m2 nagyságú területet használjon. 
 

• Célja: szabadtéri íjász edzések megtartása biztonsági előírások szerint kialakított 
lekerített területen 

• Engedély hatálya:  2020. július 26. napjától vasárnaponként 0800 órától - 1300 

óráig visszavonásig, de maximum 5 évig 
• A közterület-használat módja: A szervező által a vonatkozó sportszakmai 

előírások szerinti szabadtéri íjászedzések biztonságos, lövészeti szabályok szerinti 
lebonyolítása 

 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg:  

1. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez 
szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. A biztonsági 
előírások, védőtávolságok betartását, a terület lekerítését szervező köteles 
biztosítani. 

2. A sporttevékenység megkezdése előtt szervező köteles előzetesen a Baranya Megyei 
Rendőrkapitányság 72/504-400 központi telefon számán a Komlói Szolgálat 
Parancsnok részére bejelentést tenni. 

3.  A szabadtéri íjászedzések a gyalogos forgalmat és a szabadidő park egyéb 
sporttevékenységeit nem zavarhatja, nem akadályozhatja, nem veszélyeztetheti! 
 

4. Az igénybe vett helyszínen és az elkerített környezetében a zöldfelületek, és a növényzet 
védelméről gondoskodni kell. 

5. Szervező köteles az igénybe vett területet tisztán tartani és a keletkezett hulladék, 
szemét elszállításáról az edzések után gondoskodni. 

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

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

  
I N D O K O L Á S  

 
A döntés előkészítse során felvettük a kapcsolatot a Komlói Rendőrkapitánysággal a tervezett 
közterületen történő íjászedzések alatt esetlegesen felmerülő fegyverhasználati szabályok 
betartására vonatkozóan. Feltételük volt, hogy a sporttevékenység megkezdése előtt a szervező 
előzetesen a Baranya Megyei Rendőrkapitányság 72/504-400 központi telefon számán a 
Komlói Szolgálat Parancsnok részére tegyen bejelentést annak megkezdéséről. 



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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megvitatta a Storcz és Társa Kft. hirdetőtábla közterület-használati engedély ügye 
tárgyú határoza- tervezetet, és azt az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Storcz és Társa Kft. (Komló, Kossuth L. u. 93., továbbiakban: engedélyes) kérelmére 
engedélyt adok arra, hogy a Komló, Kossuth L. u. 97/1. sz. előtti 3608 hrsz-ú közterületből 1 
m2 nagyságú területet használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  reklámtábla kihelyezése, a meglévő fenntartásával 
• Engedély hatálya: 2020. július 1.-től – 2020. december 31. napjáig  
• A közterület-használat módja: a 12.233/1995.(XII.18.) sz. építési engedély szerint 
 
A közterület használatáért 585,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett időtartamra, havonta 743,- Ft díjat állapítok meg. 
 
Engedélyes a Komló Városi Önkormányzat Városgondnokság részére egyösszegben 
megfizette az év elején az általuk kirótt inflációval növelt összeget (januárban 719,-Ft, 
februártól december hónapig 11 hó x 743,- Ft összeget, összesen 8.892,- Ft) - így ezévre 
vonatkozóan a közterület kezelője részére  tartozása nincs, a közterület-használatáért további 
díjat – a jelen engedély hatálya alatt - nem kell fizetnie. 
 
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 gondoskodni. 

2. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és azt a közterü-
let-felügyelet, a szakhatóságok 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. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedélyt megvonom, és 2 évig újabb engedélyt nem kaphat. 

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

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

 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes a közterület-használati engedélyének érvényessége lejárt, ezért a kihelyezett 
reklámtábla további közterület-használatát kérte. 

Engedélyes megfelel Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 7) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 1) pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni, az R. 10. § (1) bekezdése alapján „a legfeljebb 
3 m² tartós közterület-használatot érintő, havi díjszabással megállapított jogviszonyok esetén 
egyösszegben kell megfizetni.” 
Engedélyes fentiek szerint a Komló Városi Önkormányzat Városgondnokság részére 
egyösszegben megfizette a teljes évre vonatkozó közterület-használati díjat, így azt 
teljesítettnek vettem.  
 
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján még ezévben 
megalkotja a településképről védelméről szóló Önkormányzati rendeletét, mely várhatóan az 
2020. január 1. napjától hatályos lesz.  
A tárgyi reklámtábla jelenlegi elhelyezése, megjelenése településképi bejelentési eljárás 
lefolytatását teszi majd szükségessé, ezért az engedély hatályát 2020. december 31-ben 
állapítottam meg. 
 
 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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 
 
 
 
 



−  megtárgyalta a Shop Partner Kft. hirdetőtábla közterület-használati engedély ügye 
tárgyú határozat-tervezetet, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Shop Partner Kft. (2724 Újlengyel, Határ u. 12., adósz.: 24396332-2-13) részére engedélyt 
adok arra, hogy Komló, Városház tér 8. szám alatti üzlete előtti - a 3600/2. hrsz-ú 
közterületből 1 m2 nagyságú területet használjon.  
 
A közterület-használat: 

• Célja:    megállító hirdetőtábla kihelyezése 

• Időtartama (időpontja): 2020. augusztus 1. napjától – 2020. december 31. napjáig (5 
hónap) 

• Módja: fix hirdetőtábla kihelyezése 

A közterület használatáért 1.460,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel alkalmazásával az enge-
délyezett időtartamra 1.854,- Ft/hó díjat állapítok meg, melyet a Komló Városi Önkormányzat 
Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára kell befizetni, a kérelem 
benyújtásakor átadott sárgacsekken a terület igénybevétele előtt késedelmi pótlék mentesen. 
 
Egész éves díja egyösszegben fizetendő: – 5 x 1.854,- Ft/hó azaz 9.270,- Ft mindösszesen. 

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 használatára tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1.) A hirdetőtábla a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja. 

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

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

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

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. 



 
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 4a) pontjában megszabott mértékű 
(városközpont) közterület-használati díjat kell fizetni, az R. 10. § (1) bekezdése alapján „a 
legfeljebb 3 m² tartós közterület-használatot érintő, havi díjszabással megállapított 
jogviszonyok esetén egyösszegben kell megfizetni.” 
 
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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 

 
−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 

a Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó szászvári önkéntes 
tevékenységhez szükséges anyagok beszerzése tárgyú beszerzési eljárás 
eredményhirdetés tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Teleki Tibor ev-t, 7349 Szászvár, Arany János u.13. 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 
a Komlói járásban” című projekt megvalósításához kapcsolódó Szervezetfejlesztési 
koncepció elkészítése tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetés tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezetet, 7300 Komló, Városház tér 3. hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  megvitatta az önkormányzati könyvvizsgálattal kapcsolatos ajánlattételi felhívás 
jóváhagyása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 



 
A bizottság Komló Város Önkormányzat többször módosított 12/2019. (XII.5.) sz. 
rendelete 1. sz. melléklet III/A. pont 8. pontjában biztosított átruházott hatáskörében a 
független önkormányzati könyvvizsgálat feladatának ellátására 2020-tól 2024. 
költségvetési évek tekintetében kiírásra kerülő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
tervezetét megismerte. Egyetértett az egyszerű ajánlattételi felhívás tartalmával és az 
eljárás lefolytatásával.  
 
Az ajánlattételre meghívásra kerülőként jelölte meg az alábbiakat: 
 
• AD-MŰ Kft. Kalocsai-Tompa Eszter 2481 Velence, Tulipán utca 35/b, 
• dr. Kósáné Hetesi Ildikó 7300 Komló, Széchenyi u. 47. 
• Krisztiánné Nagy Gabriella 7631 Pécs, Postavölgyi út 4/2. 
 

2020. augusztus 13-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Kulturális 

rendezvény közterület-használati engedély ügye tárgyú határozat-tervezetet, melyet az 
alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata - képviseli: Orsós Ferenc - Komló, 
Zrínyi tér 2. (továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt adok arra, hogy a Komló, Zrínyi 
tér 2. sz. előtti járda és füves területből (3516 hrsz.) kb. 500 m2 nagyságú területet 
használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  Kulturális rendezvény megtartása 

• Engedély hatálya: 2020. augusztus 14. napján (péntek) 1000 – 2000 óráig 
 
• A közterület-használat módja: a kulturális tevékenység program szerinti lebonyolítása 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A rendezvény megtartásakor szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat! A rendezvény résztvevőinek száma az 500 főt nem haladhatja meg. 

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvényt szabad 
megtartani. 

3. A rendezvény kizárólag 800 órától – 2000 óra között történhet. 

4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után, 2000 – 2100 óráig gondoskodni.  
 

5. A rendezvény a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a köz-
terület-felügyelet, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 



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

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

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.) 3. § 11) 
pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért R. 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat 
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.  
 
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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megvitatta a TQ Reklám Kft. hírpont hirdetőtáblák elhelyezése közterület-használati 
engedély ügye tárgyú határoza- tervezetet, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
TQ Reklám Kft.  (7630 Pécs, Engel K. u. 4/1., továbbiakban: engedélyes) kérelmére engedélyt 
adok arra, hogy - Komló város meghatározott területére - az alábbi 5 helyszínen: 
 
I. VÁROSKÖZPONT: 
• Komló, Városház tér 6. előtti zöldsávban     3600/2 hrsz. 
• Komló, Kossuth L. u.  97/1. előtt, autóbusz megálló padsor mellett 3611 hrsz. 

 (előzetesen az autóbusz pályaudvar területén volt) 
   
II. EGYÉB TERÜLET: 
• Komló, Pécsi út – Vájáriskola utca kereszteződésében    1168 hrsz. 
• Komló, Alkotmány u.  - Pepco áruház - előtti rézsűben    3796/4 hrsz. 
• Komló, Körtvélyesi buszmegálló jobb oldalán lévő zöldsávban   1121/68 hrsz. 
 
5 db három oldalas hírpont reklámtáblákat kihelyezzen, a közterületet használja. 

 
A 3 oldalú reklámfelület egyik oldalán csak közművelődés célú hirdetmények helyezhetők 
el. 
 



A közterület-használat: 

• Célja:reklámtáblák kihelyezése - a meglévők fenntartásával 4 db és egy áthelyezésével 
- 

• Engedély hatálya: 2020. augusztus 1.-től – visszavonásig, de maximum 5 évig     
• A közterület-használat módja: hírpont 3 oldalú reklámtábla biztonságos 

kihelyezése 
 
A közterület használatáért havonta - 2020. augusztus 1. napjától  
 
a VÁROSKÖZPONTBAN:  
1.460,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel alkalmazásával: 2 m2/db x 2 db x 1.460,- Ft/m2/hó + 27 
% ÁFA =  7.417,- Ft díjat állapítok meg,  
 
 az EGYÉB TERÜLETEN:  
1.170,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel alkalmazásával: 2 m2/db x 3 db x 1.170,- Ft/m2/hó + 27 
% ÁFA = 8.915,- Ft díjat állapítok meg, 
 
 azaz összesen I.+ II. terület: 16.332,- Ft/hó 
 
A közterület használatáért fentiek szerint az engedélyezett időtartamra havonta 16.332,- 
Ft díjat állapítok meg, melyet a Komló Városi Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló 
11731063-15555953 sz. számla javára megfizetni késedelmi pótlék mentesen. 
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. 
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: 

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

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

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

10. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedélyt megvonom, és 2 évig újabb engedélyt nem kaphat. 

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

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

 
 



I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes közterület-használati engedélyének érvényessége lejárt, ezért a kihelyezett 
reklámtáblák további közterület-használatát és az autóbusz pályaudvar átépítési munkái miatt 
az ott lévő hírpont hirdető tábla elbontása utáni áthelyezését kérte. 

Engedélyes megfelel Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 7) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Komló Város egyes reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményeiről és az ahhoz 
kapcsolódó településképi bejelentési eljárásról szóló Komló Város önkormányzat képviselő-
testületének 23/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete tárgyi reklámtáblák elhelyezését nem 
szabályozza, ezért annak 2. §-a szerint ebben az esetben „a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvtv.), továbbá a településkép védelméről szóló törvény 
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Tvr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” 
A Tvr. 2. §. (3) bekezdése szerint közterületen reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként, 
reklámhordozót tartó berendezésként kizárólag utcabútor használható. 
Az utcabútor fogalma a Tvr. 1. § 19. pontja szerint: utcabútor: az utasváró, a kioszk, a 
közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs vagy más célú berendezés. 
A Tvr. 3. § (4) bekezdése alapján Az információs vagy más célú berendezés reklám céljára 
hasznosítható felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. 
 
Fentiekből következően, amennyiben a hasznosítani kívánt reklámfelület egyharmadán 
közművelődés célú hirdetmények nyernek elhelyezést, úgy az utcabútornak minősül, ezért a 3 
oldalú reklámfelület egyik oldalán csak közművelődés célú hirdetmények elhelyezéséről 
rendelkeztem. 
 
A tárgyi reklámtáblák jelenlegi elhelyezése, megjelenése fentiek szerint megfelel településképi 
jogszabályoknak, ezért az engedély hatályát visszavonásig, de maximum 5 évig állapítottam 
meg. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 4) pontjában megszabott mértékű (kiemelt 
terület-városközpont, egyéb terület) közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
 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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 16. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 

 
−  döntött az autóbusz parkoló kivitelezésére irányuló beszerzési eljárás 

eredményhirdetése című előterjesztés tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 
 



A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló „TOM” TRANS Kft-t (7300 Komló, Jószerencsét u. 11.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést bruttó 43 000 000,-Ft összeggel megkösse. 
 

−  döntött az autóbusz parkoló építési kivitelezésével kapcsolatos műszaki ellenőr 
megbízására irányuló beszerzési eljárás megindítása című előterjesztés tárgyában, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az autóbusz parkoló építési kivitelezés műszaki ellenőr megbízására 
irányuló ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyta azzal a feltétellel, ha 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatában dönt a műszaki ellenőr 
költség fedezetének biztosításáról.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 

1. BELLAI MÉRNÖKIRODA Kft. (adószáma: 27900855-1-02, cím: 7630 Pécs, 
Vendég u. 10., e-mail: bellai.peter.pecs@gmail.com 

2. FFECTUM Bt. (adószám: 26286868-1-02, cím: 7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.; 
e-mail: mullerattila.pecs@gmail.com 

3. Mecsek Mérnökiroda Kft. (adószám: 13625438-2-02, cím: 7630 Pécs, Barázda 
utca 17/2., e-mail: info@mecsekmernokiroda.com 

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

−  megtárgyalta a Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat „Gesztenyési 
Családi Napok” rendezvény közterület-használati engedélye tárgyú határozat-
tervezetet, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat Komló, Városház tér 3. - képviseli: 
Pálfi László (továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt adok arra, hogy a Komló, 
Rozmaring és Nefelejcs utcák közötti 165 hrsz. alatti zöldterületből kb. 500 m2 nagyságú 
területet használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  Gesztenyési Családi Napok Kulturális rendezvény 
megtartása  

• Engedély hatálya: 2020. augusztus 14. napján (péntek) 0800 – augusztus 17. 1200 
óráig 



 A rendezvény időtartama: 2020. augusztus 15. szombat 10.00 órától 21.00 óráig 
 
• A közterület-használat módja: a rendező által kijelölt helyen rendezvény megtartásához 

szükséges kellékek elhelyezése, rendezvény sátor állítása 
 

A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

9. A rendezvény megtartásakor szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat! A rendezvény résztvevőinek száma az 500 főt nem haladhatja meg. 

10. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvényt szabad 
részt venni. 

11. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után legkésőbb, 2020. augusztus 17. hétfő 
12.00 óráig gondoskodni.  
 

12. A rendezvény a gyalogos és parkoló gépjármű forgalmat nem akadályozhatja. 

13. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a köz-
terület-felügyelet, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

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

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

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület 
használatáról szóló 19/2011. (VI. 24.) számú rendelete (továbbiakban: R.) II. fejezet 3. § 11) 
pontjában, valamint 7. § - ban előírt feltételeknek. 
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért R.) 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat 
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.  
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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megvitatta a Dávid Boglárka „Gesztenyési Családi Napok” rendezvényen történő büfé 
üzemeltetése közterület-használati engedélye tárgyú határozat-tervezetet, melyet az 
alábbi tartalommal hagyott jóvá: 



 
H A T Á R O Z A T  

 
Dávid Boglárka (Komló, Eötvös u. 24.) részére engedélyt adok arra, hogy a Komló, 
Rozmaring és Nefelejcs utcák közötti 165 hrsz. alatti zöldterületből 3 m2 nagyságú 
területet büfé üzemeltetése céljára használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:   „Gesztenyési Családi Napok” rendezvény alatt büfé szolgáltatás 

• Engedély hatálya: 2020. augusztus 15. szombat 1000 órától 2100 óráig (1 nap) 

• A közterület-használat módja: a rendező által kijelölt helyen büfé működtetése (üdítő, 
kávé)  

 
A közterület használatáért – alkalmi árusításért: 1.170- Ft/m2/nap + 27 % ÁFA díjtétel 
alkalmazásával az engedélyezett területre és időtartamra 3 m2 x 1.170,- Ft/m2/nap + 27 % ÁFA 
= 4.458,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat kézhezvételét követően, haladék nélkül 
kell befizetni a Komló Városi Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló 11731063-
15555953 sz. számla javára. 

 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A rendezvény megtartásakor szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat!  

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvényt szabad 
részt venni. 

3. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a kelet-
kezett hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után legkésőbb, 2020. 
augusztus16. vasárnap 0900 óráig gondoskodni.  

 
4. A rendezvény a gyalogos és parkoló gépjármű forgalmat nem akadályozhatja. 

5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a köz-
terület-felügyelet, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

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

7. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szük-
séges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

I N D O K O L Á S  
 
Dávid Boglárka engedélyes a komlói „Gesztenyési Családi Napok” rendezvényen kíván részt 
venni büfé üzemeltetésével, mely célból közterület-használati engedély kérelmet nyújtott be 
hatóságomhoz.    
    



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 7) a./ pontjában megszabott mértékű 
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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 16. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 
2020. augusztus 19-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület 
KASZT rendezvény közterület-használati engedély ügye – térkővel burkolt terület tárgyú 
határozat-tervezetet, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
A Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület (7300 Komló, 48-as 
tér 1-5., képviseli: Harka Jenő elnök, továbbiakban: engedélyes) részére engedélyt adok arra, 
hogy a Komló, 48-as tér 3837 hrsz. alatti közterületből (a Színház és Hangversenyterem 
előtti térkővel burkolt területen) 500,- m2 területet használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  „VI. Komlói  Amatőr Színházi Találkozó” program megrendezése 

• Engedély hatálya:      2020. augusztus 19. szerda 0900 órától augusztus 24. hétfő 1200 
óráig 

o Módja:  a „Komlói Amatőr Színházi Találkozó” program rendezője által szervezett 
programok megtartása. (Rendezvény sátor, kulturális Kávéterasz, Büfé pavilon 
telepítése 9 m2, szabadtéri színpad)  

 
A rendező által kijelölt helyen büfé működtethető (üdítő, kávé) a rendezvény időtartama 
alatt. 

• A büfé pavilon közterület használatáért – alkalmi árusításért: 1.170,- Ft/m2/nap + 27 
% ÁFA díjtétel alkalmazásával az engedélyezett területre és időtartamra 3 nap x 9 m2 x 
1.170,- Ft/m2/nap + 27 % ÁFA = 40.120,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat 
kézhezvételét követően, de legkésőbb az igénybevétel napjáig kell befizetni a Komló 
Városi Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla 
javára. 

 



A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

41. A rendezvény megtartásakor szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat! A rendezvény résztvevőinek száma az 500 főt nem haladhatja meg. 
 

42. A színpad elbontását a rendezvény után meg kell kezdeni és a helyszínről el kell szállítani 
legkésőbb 2020. augusztus 24. 1200 óráig. 

43. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvény tartható meg. 

44. A rendezvény befejeztével a berendezéseket a közterületről el kell szállítani. 

45. A rendezvény a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja. 

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

47. 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.  

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

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

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

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

 
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.) 3. § 11) 
pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért R. 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat 
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.  
A Büfé pavilon közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ pontjában megszabott 
mértékű 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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 16. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 



−  megvitatta a Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület KASZT 
rendezvény közterület-használati engedély ügye – gyepesített terület tárgyú határozat-
tervezetet, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
A Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület (7300 Komló, 48-as 
tér 1-5., képviseli: Harka Jenő elnök, továbbiakban: engedélyes) részére engedélyt adok arra, 
hogy a Komló, 48-as tér 3837 hrsz. alatti közterületből (a Színház és Közösségek Háza előtti 
gyepesített területen) kordonnal körül határolt 1.200,- m2 területet használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  „VI. Komlói  Amatőr Színházi Találkozó” program megrendezése 

• Engedély hatálya: 2020. augusztus 20. 0900 órától augusztus 23. vasárnap 1200 óráig 

o Módja:  a „Komlói Amatőr Színházi Találkozó” program rendezője által szervezett 
programok megtartása. (Rendezvény sátor, szabadtéri színpad, Büfé pavilon 
telepítése 9 m2, Off-programok megtartása)  

   
  Rendezvény ideje:  2020. augusztus 20. 20 órától 23 óráig 
     2020. augusztus 21. 20 órától 23 óráig 
     2020. augusztus 22. 20 órától 23 óráig 
 
A rendező által kijelölt helyen büfé működtethető (üdítő, kávé) a rendezvény időtartama 
alatt. 

• A büfé pavilon közterület használatáért – alkalmi árusításért: 1.170,- Ft/m2/nap + 27 
% ÁFA díjtétel alkalmazásával az engedélyezett területre és időtartamra 3 nap x 9 m2 x 
1.170,- Ft/m2/nap + 27 % ÁFA = 40.120,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat 
kézhezvételét követően, de legkésőbb az igénybevétel napjáig kell befizetni a Komló 
Városi Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla 
javára. 

A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A rendezvény megtartásakor szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat! A rendezvény résztvevőinek száma az 500 főt nem haladhatja meg. 

 
2. A színpad elbontását a rendezvény után meg kell kezdeni és a helyszínről el kell szállítani 

legkésőbb 2020. augusztus 23. 1200 óráig. 
3. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvény tartható meg. 

4. A rendezvény befejeztével a berendezéseket a közterületről el kell szállítani. 

5. A rendezvény a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja. 

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

7. 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.  



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

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

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

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

 
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.) 3. § 11) 
pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért R. 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat 
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.  
A Büfé pavilon közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ pontjában megszabott 
mértékű 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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 16. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  döntött a Popcorn Hrudinszky Kft. KASZT rendezvény ideje alatti közterület-használati 
engedély ügye tárgyú határozat-tervezet kapcsán, melyet az alábbi tartalommal hagyott 
jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Popcorn Hrudinszky Kft.  (Komló, Pécsi út 55. - képviseli: Kaluzsa Krisztina továbbiakban: 
engedélyes) részére engedélyt adok arra, hogy a Komló, 48-as tér 3837 hrsz. alatti 
közterületből (az EFAMI Zeneiskola előtti területen) 1 m2 területet használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  Popcorn árusítása 

• Engedély hatálya: 2020. augusztus 20. 0900 órától augusztus 22. szombat 2100 óráig 

o Módja:  a rendezvény ideje alatt kizárólag popcorn árusítása, az engedélyes által 
biztosítandó az áramellátás 



 
A rendező által kijelölt helyen büfé működtethető (üdítő, kávé) a rendezvény időtartama 
alatt. 
 

• A büfé pavilon közterület használatáért – alkalmi árusításért: 1.170,- Ft/m2/nap + 27 
% ÁFA díjtétel alkalmazásával az engedélyezett területre és időtartamra 3 nap x 1 m2 x 
1.170,- Ft/m2/nap + 27 % ÁFA = 4.458,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat 
kézhezvételét követően, de legkésőbb az igénybevétel napjáig kell befizetni a Komló 
Városi Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla 
javára. 

 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A rendezvény megtartásakor szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat!  

 
2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvény tartható 

meg. 

3. A rendezvény befejeztével a berendezéseket a közterületről el kell szállítani. 

4. A rendezvény a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja. 

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

6. 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.  

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

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

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

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

 
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.) 3. § 11) 
pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A Büfé pavilon közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ pontjában megszabott 
mértékű 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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 16. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megtárgyalta az autóbusz parkoló építési kivitelezésével kapcsolatos műszaki ellenőr 
megbízására irányuló beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló FECTUM Bt-t (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést bruttó 400 000,-Ft összeggel megkösse. 
 

−  megvitatta a Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1./ A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján az I. rész tekintetében az NKM Energia Zrt-t, míg a II. rész 
tekintetében az EON Energiakereskedelmi Kft-t hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
2./ A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 
keresztül a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

−  megtárgyalta a Körtvélyesi Tagóvoda talajjavítása, injektálással történő 
stabilizációjára irányuló beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a Körtvélyesi Tagóvoda talajjavítása, injektálással történő stabilizációjához 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
a) ÖKO 2002 Kft.   (7400 Kaposvár, Kanizsai utca 56.) 
b) IZOL-ÉP Kft.    (1185 Budapest, Nagyszalonta utca 32.) 
c) Csillagtér Építőipari Kft. (1011 Budapest, Bem rakpart 15.) 



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

 
−  megvitatta a Krisztina u. 16. sz. alatti 1976/125 hrsz-ú lakótelek értékesítése tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság hozzájárult ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Krisztina u. 

16. szám alatti 1976/125 helyrajzi számú 1464 m2 nagyságú beépítetlen területet 
értékesítse Schmidt-Judik Diána és Scmidt Ferenc (7300 Komló, Széchenyi u. 89.) 
részére, az alábbi feltételekkel: 

 
2. Az ingatlan vételára a licitekre megállapított kikiáltási ár, azaz 1.756.800,- Ft + 

ÁFA (bruttó 2.231.136,- Ft). 
 
3. Vevőknek az adásvételi szerződés aláírásával nyilatkozniuk kell a részletes 

pályázati kiírásban leírtak tudomásul vételéről. 
 
4. Vevőknek a vételáron felül meg kell téríteniük a forgalmi értékbecslés díját is 

(20.000,- Ft + ÁFA, azaz 25.400,- Ft). 
 
5. Kérelmezőknek az Állam elővásárlási jogról történő nyilatkozatának kézhezvételét 

követő 30 napon belül kell megkötni az adásvételi szerződést és kiegyenlíteni a 
teljes vételárat, ellenkező esetben a befizetett előleget elveszítik. 

 
6. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az elővásárlásra jogosult 

megkereséséről, majd a kérelmező tájékoztatásáról, továbbá az adásvételi szerződés 
elkészíttetéséről. 

 
7. Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

2020. augusztus 31-i ülésén 
−  megtárgyalta a Komló, Kossuth L. u. 85. II./3. szám és 3638/A/55 hrsz. alatti 34,92 m2, 

másfélszobás, összkomfortos önkormányzati lakás szakember letelepítése jogcímen 
történő bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:  
 
A Bizottság az alábbi kiutalásra váró bérlakást szakember letelepítése érdekében 
rendelte kiutalni: 
 
Komló, Kossuth L. u. 85. II./3.  összkomfortos  másfélszobás  34,92 m2 
 
A bizottság egyetértett Vörösváczki József Komló, Kossuth L. u. 73. szám alatti lakos 
részére szakember letelepítése jogcímén a Komló, Kossuth L. u. 85. II./3. szám és 
3638/A/55 hrsz. alatti 34,92 m2, másfélszobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás 
határozott időre – a Komló Város Önkormányzat Városgondnokságánál létesített 
foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történő bérbeadásával. A lakásba fiával, 
Vörösváczki Alexszel együtt költözik. 
 



−  megvitatta a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó 
kötelezően előirt nyilvánosság biztosítása tárgyú ajánlattételi felhívást, és azt a 
mellékelt formában jóváhagyta.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
a) PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek utcája 7/B.) 
b) HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L utca 21.) 
c) FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.a.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy intézkedjen az ajánlatkérési dokumentum 
megküldéséről a fenti cégek részére. 
 

−  megtárgyalta a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekthez tartozó „Energ.-i 
korszerűsítés-TOP-3.2.1-16-2017-00004-II.” tárgyú közbeszerzés elindítása” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatott hozta: 
 
A bizottság a mellékelt formában jóváhagyta az ajánlattételi felhívást. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítására. 
 

−  megvitatta a könyvvizsgáló kiválasztás tárgyú előterjesztés, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság a könyvvizsgálói feladatainak 2020-2024. költségvetési években történő 
ellátására kiírt beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
 

1. A bizottság megállapította, hogy az eljárás érvényes és eredményes volt, 
mindhárom meghívott ajánlattevő érvényes  ajánlatot tett a rendelkezésre álló 
határidőn belül.  

 
2. A bizottság megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az AD-MŰ 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ferenc körút 2-4.) Kalocsai-
Tompa Eszter  könyvvizsgáló tette bruttó 2.286.000,-Ft/év + infláció követés 
mellett. 

  
3. A bizottság felkérte a polgármestert, hogy az eljárás nyertesével, az AD-MŰ 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-vel az önkormányzati független könyvvizsgálati 
feladatok ellátására vonatkozó szerződést írja alá.  

 
4. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi 
fedezetet a mindenkori költségvetési rendelet összegállítása során szerepeltesse. 
 

2020. szeptember 9-i ülésén 



−  megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz 
kapcsolódó kötelezően előirt nyilvánosság biztosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
A bizottság a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz 
kapcsolódó, kötelezően előirt nyilvánosság biztosítására vonatkozó beszerzési eljárás 
eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 

 
 I. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása  
 
1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek utcája 7/B.) ajánlata érvényes, 
2. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L utca 21.) 
    ajánlata érvényes,  
3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.a.) 
ajánlata érvényes,  
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 
HegyhátMédia  Kulturális és Szolgáltató Kft-t (7300 Komló, Kossuth L utca 21. tette, 
5. Az eljárás eredményes volt,  
6. Az eljárás nyertese HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft-t (7300 Komló, 
Kossuth L utca 21. 
 
.A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó, 
kötelezően előirt nyilvánosság biztosítása beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást a 
HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft-t (7300 Komló, Kossuth L utca 21.hirdette 
ki az eljárás nyerteseként.  

 

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Továbbá a bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést az alábbiak szerint kösse meg:  
 
„A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 számú „Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér 
létrehozása Komló 48-as terén” vonatkozásában 
bruttó: 218. 440,- (HUF) 
 
„ A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 számú Közösségfejlesztést támogató 
infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában” vonatkozásában 
bruttó: 88. 900,-(HUF) 
 
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 számú, „BMX- és gördeszka pálya kialakítása a 
Közösségek Háza környezetében” vonatkozásában 
bruttó: 55. 880,- (HUF) 

 
−  megvitatta Balanyi Brigitta fenyőfa-árusítás – közterület-használati engedélye tárgyú 

határozat tervezetet, amelyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

 
 
 



H A T Á R O Z A T  
 
Balanyi Brigitta 7331 Liget, Akácfa u. 21. szám alatti lakos részére engedélyt adok arra, 
hogy Komló, Eszperantó tér 552 hrsz-ú közterületből 62 m2 nagyságú területet 
használjon. 
 
A közterület-használat: 

•  Célja:   A.) 2 m2 fenyőfa árusítása mobil asztalról, B.) 60 m2 fenyőfa tárolása 

•   Engedély hatálya: 2020. december 14-tól - december 24-ig  

•  A közterület-használat módja: ideiglenes depóniából, rakatból történő árusítás a Bem utca – 
vasúti pálya közötti zöld sávban - 6-os számú villanyoszlop mögötti területen 

 
A közterület használatáért négyzetméterenként  
A.) árusítás: 2 m2 x 730,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel alkalmazásával  1.854,-Ft  
B.) tárolás: 60 m2 x 290,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel alkalmazásával 22.098,- Ft összeget 
kell fizetni. 
 Az engedélyezett időtartamra  összesen: 23.952,- Ft díjat állapítok meg, melyet az árusítás 
kezdő napjáig kell befizetni a Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság 
OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára. 
 
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 végezhető. 

2. A közterületen csak az árusításhoz szükséges munkaasztal helyezhető el. 

3.  Ideiglenes sátrat illetve vázas kerti pavilont elhelyezni nem szabad. 

4. Árusítás kizárólag 08.00 - 20.00 óra között történhet. 

5. Az árusítás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja.                                                 

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

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

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

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

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

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

12. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, jogutód részéről fel nem 



használható. 
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 2) illetve 22) pontjában megszabott mértékű 
(kiemelt terület- városközpont) 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 
és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, továbbá az Ákr. 16. 
§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva hoztam meg egyszerűsített 
formában. 

 
−  megtárgyalta a Győrfi József – közterület-használati engedélye tárgyú határozat 

tervezetet, amelyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Győrfi József   Komló, Bajcsy Zs. u. 18.  sz. alatti lakos (továbbiakban: engedélyes) 
hatóságomhoz benyújtott Komló 987. hrsz. alatti – kivett árok - megnevezésű közterületre 
vonatkozó közterület-használati engedély kérelmét 

e  l  u  t  a  s  í  t  o  m .  
 
Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Komló Város Képviselő-
testületéhez címzett, de a hatósági és adóirodán benyújtandó, 5.000,- Ft illetékkel ellátott fel-
lebbezéssel lehet élni. 

 
I N D O K O L Á S  

 
Kérelmező hivatali kapun benyújtott kérelemében a Komló, Bajcsy Zs. utca 18. sz. alatti 
lakóépülete mögötti területen kér tűzifa elhelyezésére közterület-használati engedélyt.  
 

Kérelmét átvizsgálva megállapítottuk, hogy Komló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a közterület-használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet 
(továbbiakban: R.) 3. § Közterület-használat feltételei nem tartalmaznak engedélyes által tűzifa 
tárolására szolgáló közterület használati lehetőséget. Továbbá a közterület-használatra igényelt 
987. hrsz. alatti – kivett árok – megnevezésű területre semmiféle terület használat nem 
engedélyezhető, szabadon tartása elengedhetetlen, nem meríti ki a közterület fogalmát. 

 
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.). 9. § valamint 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.) 16. 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. § alapján biztosítottam. 
 

−  megtárgyalta a Bányai Bt. mozgó Büfé és vendéglátó-ipari előkert közterület-használati 
engedélye tárgyú határozati javaslatot, és az alábbiak határozatot hozta: 
 
A bizottság kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy a Bányai Bt. (Komló, Bajcsy 
Zs.u.14., képviseli: Bányai Attila) részére Komló Város Polgármestere által 2141-
2/2019.(02.11.) számú határozat alapján kiadott - Komló, Kossuth L. utca és Berek utca 
csatlakozása melletti 3584/16 hrsz. alatti közterületet 14 m2 árusító hely és 3 m2 
területet vendéglátó-ipari előkert használatára vonatkozó - közterület-használati 
engedély ismételt kiadását, változatlan feltételek fennállása mellett 2029. február 1. 
napjáig biztosítja. 
 

−  döntött a Hegyhát Agro Kft. mozgó árusítás – közterület-használati engedélye” tárgyú 
határozat tervezete tárgyában, amelyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá: 

−   
H A T Á R O Z A T  

 
Hegyhát Agro Kft. (7370 Sásd, Rákóczi F. u. 55., Cgj.: 02-09-070203, Képviseli: Tölgyesi 
József ügyvezető, továbbiakban: engedélyes) részére engedélyt adok arra, hogy a Komló város 
belterületén 2413/49 hrsz. alatti parkolóban – a Tröszt épület és vasútvonal közötti - 
közterületen 3 m2 nagyságú területet használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:     mozgó árusítás, állateledel, takarmány árusítása 

• Engedély hatálya: 2020. szeptember 10. napjától kezdődően csütörtökönként 2020. 
december 31. napjáig (4 hónap) 

• A közterület-használat módja: az árusítás platós gépjárműről az árusító helyen 
történhet 

 
A közterület használatáért négyzetméterenként 2.310,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel 
alkalmazásával az engedélyezett időtartamra havonta 8.790,- Ft díjat állapítok meg, melyet 
az árusítás megkezdéséig kell, a Komló Városi Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló 
11731063-15555953 sz. számla javára megfizetni késedelmi pótlék mentesen. 
 
Egész éves díja egyösszegben fizetendő: 4 hó x 8.790,- Ft, azaz 35.160,- Ft mindösszesen. 
 
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. 
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: 



52. Az engedélyezett területen a gépjárművek parkolását a mozgóárusítás nem zavarhatja! 

53. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

54. Árusítás kizárólag 07.00-10.00 óra között történhet, és az árusítás befejeztével az árusításra 
szolgáló berendezést a közterületről naponta el kell szállítani. 

55. Az árusítás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja. 

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

57. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat 
(pl. őstermelői igazolvány) a helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a 
szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. Az engedély csak 
a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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

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

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

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

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

 
63. 2021. évtől a közterület-használati díjat évente előre kell megfizetni a legfeljebb 3 m2 tartós 

használatot érintően. 
 

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. § 7) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) b./ pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni, az R. 10. § (1) bekezdése alapján „a legfeljebb 
3 m² tartós közterület-használatot érintő, havi díjszabással megállapított jogviszonyok esetén 
egyösszegben kell megfizetni.” 
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 és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint 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.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 



továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 

 
Pénzügyi, gazdasági és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben: 
2020. július 14-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a Balassa Mihály ingatlanvásárlási kérelme tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az önkormányzati tulajdonú 9414 hrsz-ú 646 m2 nagyságú „kert” művelési 
ágú ingatlant értékesíti Balassa Mihály (Komló, Gorkij u. 7.) részére. 
 
A bizottság az ingatlan vételárát 100,-Ft/m2 (ÁFA mentes) összegben határozta meg. 
 
Vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját (25.000, 
- Ft) is. 
 
Az adásvételi szerződés készítésével járó költséget a kérelmező viseli. 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés elkészíttetése, 
a vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt. 
 
Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2020. február 14-i ülésén az aktuális feladatokat, problémákat, ezek esetleges megoldásait 
tárgyalták meg, valamint a következő ülés időpontja került egyeztetésre. 
2020. március 10-i ülésén a kultúrház használatba adásáról döntött a Mecsekjánosiért 
Egyesület részére, és az alábbi határozatot hozta: 
A Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat – mint az önkormányzati tulajdonú, Komló, Fő 
u. 58. szám alatti, komlói 2768 hrsz-ú  3753 m2 területű „kivett könyvtár, udvar” megnevezésű 
ingatlan és a rajta álló 489 m2 területű kultúrház üzemeltetője – hozzájárul, hogy a 
Mecsekjánosiért Egyesület (7300 Komló, Iskola u. 91., adószám: 18321414-1-02) „A 
fenntartható jövőért” megnevezésű pályázat (pályázati kód: IFJ-GY-20-A) keretében a fenti 
ingatlant 2020. november 21-én és 2021. április 17-én használatba vegye. 
A részönkormányzat felhatalmazta az elnököt a szándéknyilatkozat aláírására és felkérte a 
részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Mecsekjánosiért Egyesületet tájékoztassa. 
Megvitatták az aktuális problémákat, valamint a részönkormányzatok közötti dologi támogatás 
átadása kapcsán az alábbi határozatot hozták: 
A Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az önkormányzattól kapott 
dologi támogatás egy részét a településrészi önkormányzatok 1-1 évre kölcsönadják 
egymásnak, következő évi visszafizetési kötelezettséggel. 
A részönkormányzat felhatalmazta az elnököt, hogy amint a kölcsön adása vagy fogadása 
aktuális lesz, azt terjessze a részönkormányzat elé. 
Egyeztetésre került a következő ülés időpontja. 
2020. július 21-i ülésén megtárgyalta a kultúrháznál lévő külön bejáratú helységcsoport 
bérbeadását, és az alábbi határozatot hozta: 



A Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat a kultúrháznál lévő, külön bejáratú 46,5 m2 
alapterületű helyiségcsoportot az alábbi feltételekkel adja bérbe: 
1. A helyiségek felújítandó állapotban kerülnek bérbeadásra. 
2. Bérlő által – a felújítással kapcsolatban – benyújtott számlák összegének egy részét a 
részönkormányzat a bérleti díjba beszámítja, de a rezsi költségekbe nem, oly módon, hogy a 
bérleti díj egy részét elengedi, mindaddig amíg a beszámított összeg fedezi az elengedett bérleti 
díjat. 
3. Bérlőnek az ingatlan gondnoki teendőit is el kell látnia. Ennek keretében: 
- a nagyterem bérbeadása előtt át kell adnia annak kulcsait a bérlőnek, illetve bérbeadás után 
ellenőriznie kell a helyiségeket, 
- a kultúrház ablakait, fűtési rendszereit, a víz- és áramellátást ellenőriznie kell minden nap, 
- rendezvények után a hulladék megfelelő időben történő kihelyezéséről gondoskodnia kell, 
- köteles az épülethez tartozó járdaszakaszt és udvart rendben tartani, rendszeresen por- és 
síkosság mentesíteni, csapadékvíz elvezetését biztosítani. 
4. A gondnoki teendők ellátásáért a bérlő, kedvezményes bérleti díjat fizet . 
5. A bérelt helyiségek rezsiköltségét bérlőnek kell megfizetnie. A bérleti díjkedvezmény ezek 
tekintetében nem érvényesíthető. 
6. A bérleti díj összege, a felújítási költség beszámításának mértéke és a bérleti díjkedvezmény 
mértéke külön határozat keretében kerül megállapításra. 
A részönkormányzat felkérte az elnököt, hogy a leendő bérlőt a feltételekről tájékoztassa. 
Megvitatta a Súgólyuk kiköltözését, valamint a kultúrház bérbeadási szerződésének 
módosítását, mellyel kapcsolatban az alábbiakról határozott: 
1. A mecsekjánosi kultúrházat csak mecsekjánosi lakos veheti bérbe, ha saját részre, akkor a 
korábbi 1/2020. (I.14.) MJRÖ számú határozatban megállapított csökkentett bérleti díjért, míg, 
ha településrészen kívül lakó részére (pártfogóként), akkor a normál bérleti díjért. 
2. A bérleti szerződés egészüljön ki az alábbi két bekezdéssel: 
„Bérlő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a bérlemény használatával 
összefüggő, a környék lakosságát zavaró zajhatás ne keletkezzen, így különösen gondoskodnia 
kell arról, hogy 22 óra után a bérlemény ablakai csukva legyenek, az udvaron pedig 
hangoskodás ne történjen. 
Amennyiben az e bekezdésben foglaltak megszegése miatt rendőrségi intézkedésre kerül sor, 
úgy Bérlő köteles Bérbeadó részére a bérleti díj összegének megfelelő kötbért fizetni.” 
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
Megvitatta a kultúrház, valamint a játszótér és környéke felújítását, a presszó újra hasznosítását, 
valamint az aktuális problémákat. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2020. február 12-i ülésén megtárgyalták az aktuális problémákat, így különösen tábla 
kihelyezése, árok tisztítása, csapadékvíz elvezetése, elhullot állatok konténere, a parkolással 
kapcsolatos problémák jelzése, buszmegálló kialakításának minősége. 
2020. március 11-i ülésen ismertetésre került a mobil lefedettséggel kapcsolatos kérdésekre 
érkezett válaszok, valamint árok kialakításával kapcsolatban az alábbi döntés született: 
A részönkormányzat egyetértett azzal, hogy a Fő u. 1. sz. alatti ingatlan mellett kerüljön 
kialakításra egy árok. Továbbá felhatalmazta az elnököt, hogy a Városgondnokságtól és 
vállalkozótól kérjen árajánlatot a munka elvégzésére. 
Megvitatták a kultúrház kerítésének állapotát, és az alábbi határozat került meghozatalra: 
A Kisbattyán Fő u. 15. sz. alatti Kultúrház kerítése elkorhadt, balesetveszélyes, ezért annak 
elbontása indokolt, melyet társadalmi munkában kívánnak elvégezni. 
A bontás során keletkezett fémhulladék elszállításáról és hasznosításáról a Városgondnokság 
gondoskodik. 



A részönkormányzat tudomásul veszi, hogy a bontásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A részönkormányzat felhatalmazta az elnököt a társadalmi munka megszervezésére. 
Megtárgyalta a részönkormányzatok között dologi támogatás kölcsönadását, és az alábbi 
határozatot hozta: 
A részönkormányzat egyetért azzal, hogy az önkormányzattól kapott dologi támogatás egy 
részét a településrészi önkormányzatok 1-1 évre kölcsönadják egymásnak, következő évi 
visszafizetési kötelezettséggel. 
A felhatalmazza az elnököt, hogy amint a kölcsön adása vagy fogadása aktuális lesz, azt 
terjessze a részönkormányzat elé. 
2020. július 23-i ülésén megvitatták a kultúrház bérbeadását, és az alábbi határozatot hozták: 
A részönkormányzat a kultúrház 1 alkalomra szóló bérleti díját az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

 

időszak 
nem kisbattyáni  

lakosoknak 
kisbattyáni 
lakosoknak 

nyári időszakban,  
fűtés nélkül 12.000 ,- Ft ingyenes 

téli időszakban,  
fűtéssel 

20.000 ,- Ft 8.000,- Ft 

 
A közösségi célú, kulturális rendezvény esetén térítésmentesen biztosítja az ingatlant. 
A kultúrházat csak kisbattyáni lakos veheti bérbe, ha saját részre, akkor az 1. pontban 
megállapított csökkentett bérleti díjért, míg, ha településrészen kívül lakó részére 
(pártfogóként), akkor a normál bérleti díjért. A bérleti szerződésbe kerüljön be az alábbi két 
bekezdés: 
„Bérlő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a bérlemény használatával 
összefüggő, a környék lakosságát zavaró zajhatás ne keletkezzen, így különösen gondoskodnia 
kell arról, hogy 22 óra után a bérlemény ablakai csukva legyenek, az udvaron pedig 
hangoskodás ne történjen. 
Amennyiben az e bekezdésben foglaltak megszegése miatt rendőrségi intézkedésre kerül sor, 
úgy Bérlő köteles Bérbeadó részére a bérleti díj összegének megfelelő kötbért fizetni.” 
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
A kultúrház felújítási munkáival kapcsolatban az alábbiakról döntött: 
A Kisbattyán Településrészi Önkormányzat úgy határozott, hogy a kultúrház homlokzatát 
szigetelni kívánják.  
Az ehhez biztosított pénzösszegről, az árajánlat ismeretében, külön határozat keretében dönt a 
részönkormányzat. 
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
Megvitatták a rendezvényeket és a Mecsekjánosi puszta út problémáit. 
 
 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2020. január 14-i ülésén Wágnerné Purt Gordána letette esküjét, valamint tanácskozási jogot 
szavaztak meg Bauer Jánosné részére. Megtárgyalták az útburkolatra felfestésre került lassító 
felfestéseket, a buszmegálló padok kihelyezését, a felnőtt szabadidős eszközös beszerzését, a 
kukák alatti betonozást, valamint szót ejtenek a vízelvezetési problémákról. 
2020. július 9-i ülésén megvitatják a Fürj közi útburkolat állapotát és az ezzel kapcsolatos 
szórólapok kiosztásáról adnak tájékoztatást. 
 



Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
2020. január 15-én alakuló ülést tartottak, eskütételre került sor Seres Józsefné tag részéről. 
Ismertették a Nagyrét utcai közbeszerzés állapotát, bank automaták elhelyezésének tervezetét. 
Megvitatták a folyóév költségvetési keretét, a tervezhető programokat, terveket. 

Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat 
2020. március 11-i ülésen a Gesztenye Nap rendezvénnyel kapcsolatos megbeszélést tartottak, 
a Gesztenyési Óvoda előtti parkolóval kapcsolatos problémát tárgyalták meg. Megvitatták a 
hulladékkal kapcsolatos problémákat, az árkokban felhalmozódott kordalékok kiszedését és 
elszállítását, valamint a rossz útpadka és járda megoldását. 
2020. július 14-i ülésén megtárgyalták a 2020. augusztus 15. napjára tervezett rendezvényt, és 
az alábbiakról határozott: 
Zobákpuszta – Gesztenyés Településrészi Önkormányzat a rendelkezésére álló 2020. évi 
önkormányzati támogatás összegéből legfeljebb 200.000, -Ft összeget hagyott jóvá a 2020. 
augusztus 15-i családi nap költségeire. 
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
 

V. 
Egyebek 

 
I. Beszámoló a pályázatokról 
Az előterjesztés 1. sz. mellékleteként került csatolásra a pályázatokról szóló beszámoló. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról szóló beszámolót. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
−  a beszámolót a pályázatokról 
−  a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót  
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 
Határid ő:  2020.szeptember 30.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

Komló, 2020. szeptember 17. 
 
              Polics József 
              polgármester



1. sz. melléklet 
 
 

Projektekr ől szóló részletes tájékoztató 
 

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza 
Komlón” 
A pályázatot kedvezően bírálták el és önkormányzatunknak közel 600 M Ft vissza nem 
térítendő támogatást ítéltek meg. A projekt keretében megvalósulhat a Juhász Gyula utca 
útburkolat felújítása és az út további meghosszabbítása. Lehetőség nyílik a jelenlegi rossz 
állapotú barnamezős területen új műhelycsarnok és játszóház építésére, környezetének 
megújítására, a kapcsolódó közművek kiépítésére, szabadidő park létesítésére, és a terület 
csapadékelvezetésének szakszerű megoldására.  
A támogatási szerződés aláírására 2017. június 28-án került sor. A szolgáltatásokra vonatkozó 
beszerzési eljárások és a tervező kiválasztását célzó nyílt közbeszerzési eljárás 2017-ben és 
2018. I. negyedévévben lezajlottak. 
A tervezési munka elhúzódása és az azt követő engedélyezési eljáráshoz szükséges időtartam 
miatt minden munkanemre vonatkozóan csak 2018. októberében rendelkeztünk jogerős 
tervekkel és a kapcsolódó kiviteli tervekkel, költségvetésekkel. A Tervező felé érvényesítettük 
a szerződés szerinti kötbért.  
Két eredménytelen közbeszerzési eljárást követően a harmadik eljárást sikerült eredményesen 
lefolytatni. 
Három részajánlati körre hat gazdasági szereplő összesen 11 db ajánlatot nyújtott be a 2020. 
március 16-i határidőre. A beérkezett legkedvezőbb ajánlatok együttes bruttó összege 
697.385.957,-Ft. 
A közbeszerzési eljáráson kívül a gáz- és elektromos csatlakozó vezetékek kiépítése érdekében 
az E.ON Zrt-vel 2018-ban megkötött szerződések alapján 12.482.358,-Ft összeget fizettünk ki.  
Fentiek alapján a projekt teljes beruházási (építési) költségigénye 709.868.315,-Ft. A projekt 
költségvetésében az építési soron eredetileg jóváhagyott 531.513.550,-Ft-on felül 
rendelkezésre áll 10.000.000,-Ft tartalék keret, továbbá 489.050,-Ft maradvány összeg. Ezek 
átcsoportosításával építésre összesen 542.002.600,-Ft biztosítható. 
A beruházás megvalósításához így 167.865.715,-Ft többletköltség biztosítása szükséges. 
A kiegészítő forrás iránti kérelmünkhöz szükséges támogató döntés meghozatala érdekében 
2020. április 8-án kérelemmel fordultunk a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Elnökéhez. A Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke az előzetes támogatását a 18/2020. (V.6.) sz. 
határozatával megadta.  
Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Komló Város 
Polgármestere a 2011. évi CXXVIII.tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a 
79/2020. (V.21.) sz. határozatával döntött a többlettámogatási igénnyel kapcsolatos kérelem 
Irányító Hatósághoz történő benyújtásáról, valamint a többletforrásnak az önkormányzat 
költségvetése terhére történő biztosításáról.  
Ezt követően került május utolsó napjaiban benyújtásra a többletforrás biztosítása iránti 
kérelmünk, melyet a Közreműködő Szervezet a hiánypótlások teljesítését követően 
felterjesztett az Irányító Hatósághoz.  
A közbeszerzési eljárás lezárásáról és az eredmény kihirdetéséről a Képviselő-testület 
hatáskörében eljárva a polgármester döntött a 133/2020. (VI.17.) számú határozatával. 
A projekthez kapcsolódó útépítés, útfelújítás, közművek kiépítése tárgyban a legkedvezőbb 
ajánlatot a Wolfbau Team Kft. (Pécs) adta bruttó 115.390.336,-Ft összeggel, akivel a 
vállalkozói szerződést az önkormányzat 2020. július 6. napján megkötötte. 

  
 
 



A projektben szereplő épületek és azok közvetlen környezete kialakítására a Benkala Kft.  adta 
a legkedvezőbb ajánlatot bruttó 524.373.409,-Ft összeggel. A szabadidőpark építésére a 
legkedvezőbb ajánlatot szintén a Benkala Kft. adta bruttó 57.622.211,-Ft összeggel. A Benkala 
Kft-vel a vállalkozói szerződés aláírására 2020. augusztus 18. napján került sor.  
A Wolfbau Team Kft. részére 2020. július 21. napján adtuk át a munkaterületet. Az ivóvíz 
gerincvezeték kiépítése megtörtént, folyamatban van a csapadékvíz- és szennyvíz elvezető 
rendszerek kiépítése.  
Ezen munkálatok befejeztével a kivitelező a munkát felfüggeszti, hogy a Benkala Kft. a Juhász 
Gyula utcát megfelelően használhassa az általa végzendő építéshez.  
A Wolfbau Team Kft. a jövő évben folytatja a kivitelezést, melynek során július elejéig elvégzi 
az elmaradt útépítési, útfelújítási, közvilágításbővítési munkákat.  
A Benkala Kft. részére a munkaterületeket 2020. szeptember 2. napján adtuk át. Jelenleg 
folynak a bontási, tereprendezési munkálatok. A szintezések és kitűzések után indulhatnak a 
támfalak és épületek alapozási munkálatai.  
A szerződések alapján a teljes építési munka 2021. szeptemberében fejeződik be. A 
beruházáshoz kapcsolódóan sor kerül még kiegészítő rendezvények megtartására és a 
nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységre.  
A hatályos támogatási szerződés 3. sz. módosítása alapján a projekt teljes befejezésére 2022. 
március 31-ig van lehetőség. A többlettámogatási kérelmünk elbírálása folyamatban van. A 
kérelem megalapozottságát vizsgáló, Irányító Hatóság által felkért külső szakértő részére a 
szükséges műszaki dokumentumokat biztosítottuk.  
 
 
Interreg Refresh Central Europe CE1013 pályázat – Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
épületének akadálymentesítése, bemutató terem kialakítása 
A Nemzetközi Regionális Fejlesztési Alap 2015. évben pályázati felhívást tett közzé, melynek 
célja az ipari örökség revitalizációja és újragondolása, a vidéki településeken jelenlévő kreatív 
ipar szereplőinek bevonásával. A pályázati programra Komló Város Önkormányzata további 9 
partnerrel többségében külföldi települések szervezeteivel közösen nyújtott be pályázatot, 
melyet a bíráló szervezet 2017. júniusában támogatásra érdemesnek tartott. A közös nemzetközi 
projekt vezető kedvezményezettje Lipcse városa. 
A projekt megvalósítása során Komló Város Önkormányzata a József Attila Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény épületében vállalta egy kiállítótér kialakítását az első emeleten, valamint 
ahhoz kapcsolódóan mozgáskorlátozottak számára új vizesblokk és személyfelvonó 
megépítését, továbbá a beruházáshoz társuló egyéb tevékenységek (eszközbeszerzés, 
nyilvánosság biztosítása, tanulmánykészítés, rendezvények szervezése) ellátását. 
A komlói projektelem bekerülési költsége 78,5 M Ft nagyságrendű, melyből az eredetileg 
vállalt saját forrással és 2019. évben biztosított közel 7 M Ft-os kiegészítéssel együtt az önerő 
10,5 M Ft összegű. 
Az épületet érintő építési munkálatokkal kapcsolatos beszerzési eljárásokat az első félévben 
lefolytattuk, 2019. augusztus 1. napjáig a munkák befejeződtek. 
A használatbavételi engedély kiadásra került, mely határozat november 12-én véglegessé vált.  
A kiállítóterem berendezési tárgyaira vonatkozó beszerzési eljárást 2020. februárjában 
lefolytattuk. A nyertes az Art Innova Kft lett, akivel február 24-én a vállalkozói szerződést 
megkötöttük. Az eszközök leszállítására és átadás-átvételére május 14-én került sor. A 
projekthez kapcsolódóan a kialakított, felújított épületrészben szükséges volt a kreatív ipar 
bemutatását célzó rendezvények (fotókiállítás, kézműipari termékbemutató, filmvetítés) 
megtartása. A beszerzési eljárás lefolytatását követően a legkedvezőbb ajánlatot tevő Baranya 
Televízió Kulturális és Szolgáltató Kft-vel kötöttük meg a szerződést. A rendezvények a 
megadott határidőkre lezajlottak, szeptember elején a szolgáltató a számlát benyújtotta.  



A projekt öt kedvezményezettje által megtartott rendezvények bemutatását szolgáló brossúra 
elkészítésére szükséges még egy beszerzési eljárás lefolytatása. A brossúrát 2020. szeptember 
30. napjáig kell a nyertes ajánlattevőnek elkészítenie.  
 
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón 
A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Regionális Operatív 
Programok Irányító Hatósága az 1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozat a „Területi- és 
Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 
megállapítása” alapján meghirdette a TOP-1.4.1-15 számú, „A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 
pályázati felhívást. Komló Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be „Óvodák és 
bölcsőde fejlesztése Komlón” címmel, amit a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatóság vezetője 121.327.000,- Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt 
időszak 2017. július 1-től 2018. október 31-ig tartott. 
A felhívás lehetőséget biztosított önkormányzatunk számára, hogy a gyermekjóléti 
alapellátáshoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférést és a szolgáltatások minőségét 
javítsuk, mely hozzájárult a gyermekek képességeinek és készségeinek fejlődéséhez. 
A fejlesztések a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsődében és 
a Komló Városi Óvoda hét telephelyén valósultak meg. A projektbe betervezett beruházásokkal 
javítani tudtuk az intézmények környezetét, továbbá lehetőséget kaptunk a játszóudvarok 
korszerűsítésére, illetve új, udvari fejlesztőjátékok beszerzésére. A bölcsődében és az 
óvodákban többek között az alábbi fejlesztések valósultak meg: 
- felszíni csapadékvíz elevezetésének megoldása, 
- kerítések felújítása vagy cseréje 
- lépcsőépítések, 
- párakapu és napvitorla telepítése, 
- töredezett, régi járdák helyére térkövezett járdák, 
- rekortán pályák építése 
- a Komló Városi Óvodában (Tompa Mihály utca), a Szilvási és a Kökönyösi Tagóvodában 
komplett villamoshálózat felújítása, 
- a Szilvási Tagóvoda melegítő konyhájának felújítása, akadálymentesítése, 
- játéktárolók felújítása, újak telepítése. 
A projekt fizikai befejezése 2018. október 31-én megtörtént, a pénzügyi elszámolás határideje 
2019. január 29. volt. A pályázat tekintetében összesen 9 darab elszámolás került benyújtásra, 
melyből mindegyik elfogadásra került. A tartalék keret folyósítása még nem történt meg. A 
projektben 7 darab mérföldkő volt, a mérföldövekhez tartozó szakmai beszámolók közül csak 
a 7. mérföldkő záró szakmai beszámolója nem került még elfogadásra. A Közreműködő 
Szervezet 2020. szeptember 23-án záró helyszíni ellenőrzést tartott. 
  
 
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése 
Komlón 
A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága az 1005/2016. (I. 18.) Korm. 
határozat a „Területi- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapítása” alapján meghirdette a TOP-3.2.1-15 számú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívást. Komló Város Önkormányzata támogatási 
kérelmet nyújtott be „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” címmel, 
amit a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság vezetője 396.723.800,- Ft összeggel 



támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt időszak 2017. július 1-től 2019. szeptember 30-ig 
tartott. 
Komló Város Önkormányzata a Szent Borbála Otthon 7300 Komló, Pécsi út 42. szám alatti 
telephelyének energetikai felújítását valósítatta meg. A projekt során a következő munkák 
valósultak meg: homlokzati szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, illetve 
napelemes rendszer telepítése. Mindezekkel egyidejűleg sor kerül a tetőfedés cseréjére is.  
A projekt célkitűzése és tervezett eredménye egy olyan energetikailag hatékony (közel nulla 
energiaszintű) épület létrejötte, amely a ma érvényben lévő előírásoknak (Eu-s szabályozások), 
rendeleteknek (TNM stb.) való megfelelés mellett alacsony CO2 kibocsátással rendelkezik, és 
az életkörülményeket és a használhatóságot is javítja.  
A működtetővel egyeztetve az energetikai felújítást megelőzően, a szociális otthon erkélyei 
beépítésre kerültek. Az erkélyek védőkorlátjának helyére, a homlokzat síkjában, az 
előírásoknak megfelelő magasságig parapet fal készült, majd arra nyílászárók kerültek 
beépítésre.  
A projekt fizikai befejezése 2019. szeptember 30-án volt, a pénzügyi elszámolás határideje 
pedig 2019. december 29. Az eddig benyújtott elszámolások elfogadásra kerültek, szám szerint 
kettő. A mérföldkövekhez beadott szakmai beszámolók közül még egyetlen egyet nem fogadtak 
el, hiánypótlási felhívások sem kerültek kiírásra hozzájuk. A záró szakmai beszámoló a záró 
elszámolással együtt kerül benyújtásra. 
A pályázat tekintetében a Pénzügyminisztérium RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztály, mint 
Irányító Hatóság 2019. május 14-én szabálytalansági eljárást kezdeményezett. Az eljárás 
tárgya, hogy a projekt terv és az energetikai számítások vonatkozásában Komló Város 
Önkormányzata megszegte a részekre bontás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket, azaz 
megsértette a Kbt. 19.§ (1) bekezdésében foglaltakat. Az Irányító Hatóság 2019. június 28-án 
a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból eljárását kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy a 
szabálytalansági gyanú közbeszerzési jogsértéssel kapcsolatos. 
A Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzési Hatóság nevében megvizsgálta a beszerzési 
eljárásokat és 2019. szeptember 9-én kelt határozata alapján megállapította, hogy az 
önkormányzat megsértette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 19.§ (1) 
(2) bekezdéseire tekintettel a Kbt. 4§ (1) bekezdését. A Döntőbizottság a közbeszerzés jogtalan 
mellőzésére tekintettel 200.000,- Ft-ot, illetve az érvénytelenség jogkövetkezményeként 
további 100.000 Ft bírságot szabott ki Komló Város Önkormányzatával szemben. A döntés 
ellen szeptember végén keresetlevél került benyújtásra a Fővárosi Törvényszékhez, aki 2020. 
január 22-re tűzte ki a tárgyalás időpontját. A bíróság a Döntőbizottság határozatát a közlésére 
visszamenőleges hatállyal megsemmisítette, tekintve, hogy a Kbt. 197. § (8) bekezdése szerint 
hatályba lépő rendelkezések (döntőbizottsági hatáskör az érvénytelenség megállapítására, 
érvénytelenség jogkövetkezményének alkalmazására) folytán e hatáskör csak a 2018. január 1-
je után megkezdett beszerzések, közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szerződés alapján 
megkötött szerződések tekintetében értelmezhető. Ezen felül meghagyta a Döntőbizottságnak 
a megismételt eljárásra vonatkozóan, hogy a hivatalbóli kezdeményezésben foglaltakat 
ismételten vizsgálja meg, értékelje, hogy megtörtént-e a jogsértés vagy sem és e körben hozza 
meg a határozatát. A Döntőbizottság ezt követően a kiszabott bírságot és perköltséget március 
elején vissza is utalta önkormányzatunk részére. 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága a Fővárosi Törvényszék által hozott 
ítélettel szemben, a törvényes határidőn belül felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriához.  
A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság a Kfv.III.37.418/2020/2. iktatószámú végzésével a 
kérelmet 2020. május 20-án befogadta. Érdemi döntés a kérelem tekintetében még nem 
született, a nyári ítélkezési szünetet figyelembevéve, meglátásunk szerint ősznél előbb nem is 
várható.  
 



TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Komlón 
2017. szeptember 14-én támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP-3.2.1-16 számú pályázati 
konstrukcióra. A kérelmünket támogatásra érdemesnek ítélték és 2018. június 18-án érkezett 
értesítő szerint 155 MFt vissza nem térintendő támogatást nyertünk.  A projekt során 
megvalósításra kerül a Komlói Fűtőerőmű Zrt irodaépületének, a Hajléktalanok Átmeneti 
Szálláshelyének és a Szennyvíztisztító telep kezelőépületének energetikai korszerűsítése, 
továbbá a Gesztenyési Óvoda, Hunyadi Utcai Óvoda, Kökönyösi Óvoda, Körtvélyesi Óvoda, 
Szilvási Óvoda és a Komló Városi óvoda épületén napelemes rendszer telepítésére kerül sor. A 
támogatási szerződés 2020. február 20-án lépett hatályba.  
A hajléktalanszálló építési munkáira vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk, 
a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint. Az eljárásra nyertese a Gerle Kft lett, akivel a vállalkozási 
szerződés 2020. március 23-án került aláírásra. A szerződés szerinti munkákat a Kivitelező 
elvégezte és a munkaterületet 2020. június 19-én a Megrendelő részére visszaadta.    
A többi helyszín tekintetében kiírásra került a közbeszerzési eljárás a Kbt 112. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján. Jelenleg az eljárás az ajánlattételi szakaszban van, az ajánlatok beadási 
határideje pedig 2020. szeptember 28-a.  
 
 
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló 
életvitelének elősegítése Komlón 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
kódszámú, „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése 
Komlón” című pályázat keretében vállalta, hogy a Pécsi út 42. szám alatti épület alagsorában 2 
fő elhelyezésére szolgáló külső szálláshelyet alakít ki, valamint a Vörösmarty utca 3/A szám 
alatt található Hajléktalan szálló épületének teljes belső korszerűsítését. 
A beruházás vonatkozásában a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került a Kbt. 115. § szerint. 
A nyertes ajánlattevő a Gerle Kft lett, akivel a vállalkozási szerződés 2019. október 08-án 
aláírásra került. A munkaterületet a Kivitelező 2020. január 06-án vette át mindkettő helyszín 
tekintetében, majd 2020 június 19-én a szerződésbe foglalt munkákat készre jelentette. A 
projekt fizikai befejezésének határideje szeptember 28-a, a pénzügyi elszámolás határideje 
pedig 2020. december 27. 
 
 
KEHOP-5.4.1-16-2016-00545 „Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón” 
2016. október 14-én támogatási kérelmet nyújtottunk be a KEHOP-5.4.1-16 számú pályázati 
konstrukcióra. A kérelmünket támogatásra érdemesnek ítélték és 2018. december 8-án érkezett 
értesítő szerint 5 MFt vissza nem térintendő támogatást nyertünk. A projekt célja, hogy a 
célcsoport bővítse ismereteit, megtapasztalja a megújuló energiák felhasználásának 
lehetőségeit, megértse az energetikával kapcsolatos problémákat és konkrét lépéseket tegyen a 
fenntartható energiagazdálkodás irányába. A Támogatási Szerződés 2020. május 15-én lépett 
hatályba. Jelenleg a programok megvalósításának kidolgozása folyik, a járványhelyzet miatt 
meghozott korlátozó intézkedések figyelembevételével.  
 
 
Kézilabda Munkacsarnok: 
Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017 
(VI. 2.) Kormány határozat alapján valósul meg Komlón, a Szilvási Iskola udvarából 
leválasztott ingatlanon a Komlói Kézilabda Munkacsarnok. Fontos volt, hogy a tervezett 
fejlesztés a Szilvási városrészben valósuljon meg, megoldva ezzel a gimnázium tornaterem 



hiányát. A leválasztott telek tulajdonjoga ingyenesen átadásra került a Magyar Állam részére, 
amiről az ingatlan tulajdonjog átruházási szerződés 2019. november 06-án megkötésre került. 
A birtokbaadási eljárás időpontja még nem ismert. A közbeszerzési eljárás 2020. januárjában 
indult el, viszont az ajánlattevők részéről feltett kérdések miatt oly nagy mértékben kellett a 
tervdokumentációt módosítani, hogy a KFF új eljárás kiírását kérte. A módosított tervek 
elkészültek, az új eljárás a közeljövőben indul. Az eljárás és a kivitelezés lebonyolítását a 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) végzi. A 
beruházás végén az épület üzemeltetése a Nemzeti Sportközpontok feladata lesz.  
 
 
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Iparterületek elérhetőségének 
megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes 
városrészben”  
A támogatási szerződés 2017.11.28-án került aláírásra. A projekt teljes költsége a támogatási 
szerződés szerint 282.589.000,- Ft. A beruházás célja a Határ úton kialakított 5 db ipari-
gazdasági, valamint 1 db különleges (büntetés-végrehajtási létesítmény) terület 
alapinfrastruktúrájának a kiépítése. A gazdasági területek később értékesíthetők vagy bérbe 
adhatók cégek, vállalkozások részére, elősegítve ezzel a helyi foglalkoztatottság növelését. A 
fejlesztendő terület teljes nagysága közel 9,8 ha. A megvalósított műszaki tartalom: 

- közművezetékek kiépítése minden ingatlan esetében rácsatlakozási lehetőséggel 
(ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna, villamos energia ellátás, földgázvezeték) 

- az ingatlanok megközelíthetőségét biztosító közút kiépítése a kapcsolódó közvilágítási, 
valamint csapadékvíz elvezető rendszerrel 

- járda, illetve 29 db közterületi parkoló kialakítása 

Az engedélyezési és kiviteli terveket az önkormányzat már korábban elkészíttette, ezek 
költsége a projektben elszámolható. Az E.ON Zrt.-vel az áram- és földgázhálózat kiépítésére 
vonatkozó szerződés megkötését, illetve az egyéb infrastruktúra kivitelezésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárást követően az építési munkák 2018-2019-ben megvalósultak. Az elkészült 
létesítményekre vonatkozóan a hatósági engedélyeket az önkormányzat megkapta. 
A pályázat benyújtásakor az önkormányzat a projektleírásban már jelezte, hogy sikeresen 
pályázott arra, hogy az országban építendő új büntetés-végrehajtási létesítmények közül az 
egyik Komlón épüljön meg. A pályázat egyik feltétele az volt, hogy közművesített ingatlant 
kell ingyenesen az önkormányzatnak átadnia a Magyar Állam részére. A jelen projektben a 6 
db közművesített ingatlan egyike a leendő BV létesítmény ingatlana. A TOP pályázat elbírálása 
során a Támogató nem észrevételezte ezt az önkormányzati szándékot. 
Az önkormányzat 2019. április 11-én szerződést kötött a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságával, az ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes tulajdonba adására 
vonatkozóan. A jogszabályi előírások alapján a tulajdonba adást jeleztük a Támogató felé. A 
Támogató jogszabályi előírásokra hivatkozva kifogásolta, hogy a tulajdonba adás ingyenesen 
történt és nem piaci áron és ezért szabálytalansági eljárást helyezett kilátásba. Az önkormányzat 
2019. júliusában liciteljárást tartott egy másik, a területen lévő ingatlan értékesítésére 
vonatkozóan. Ebben az esetben is az önkormányzat tájékoztatta a Támogatót az értékesítési 
szándékról, kérve a hozzájárulásukat. A Támogatóval történt többszöri egyeztetést követően 
mind a BV létesítmény, mind a liciteljárás során értékesítendő területekre vonatkozóan az 
önkormányzat a Támogató által kért dokumentumokat megküldte. A projekt lezárhatósága 
érdekében ez év márciusában további egyeztetést kért az önkormányzat a Közreműködő 



Szervezettől, amoly többek között a COVID-19 helyzet miatt nem valósult meg. A Támogató 
részére további hivatalos értesítés a projekt vonatkozásában eddig nem érkezett. 
 
 
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú „Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari 
terület alapinfrastruktúra fejlesztése”  
A támogatási szerződés 2018.04.12-én került aláírásra. A projekt teljes költsége a támogatási 
szerződés szerint 410.000.000,- Ft. A beruházás célja a Nagyrét utcában kialakított 11 db 
önkormányzati tulajdonú ipari-gazdasági terület alapinfrastruktúrájának a kiépítése, amely 
területek később értékesíthetők vagy bérbe adhatók cégek, vállalkozások részére, elősegítve 
ezzel a helyi foglalkoztatottság növelését. A beruházás haszonélvezői természetesen a területen 
található magántulajdonú ingatlanok, illetve a már működő cégek is. A fejlesztendő terület 
teljes nagysága közel 18,8 ha. A megvalósítandó műszaki tartalom: 

- közművezetékek kiépítése minden, eddig ellátatlan ingatlan esetében rácsatlakozási 
lehetőséggel (ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna, villamos energiaellátás, 
földgázvezeték) 

- az ingatlanok megközelíthetőségét biztosító közút kiépítése a kapcsolódó közvilágítási, 
valamint csapadékvíz elvezető rendszerrel 

- járda, illetve 2 db autóbusz megállóhely kialakítása 

A közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint a kivitelezésekre vonatkozó szerződések 
megkötését követően idén márciusban megkezdődtek az építési munkák. Eddig elkészült az 
ivóvíz- és szennyvízcsatorna a Platina-Bau Zrt kivitelezésében, valamint a földgázvezeték 
hálózat az E.ON által. Jelenleg folyamatban van a közút, és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz 
elvezetés, melynek kivitelezője a Strabag Építő Kft., illetve közvilágítás építése. A projekt 
befejezési határideje a hatályos támogatási szerződés szerint: 2021. május 30. 

 
 
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-
Sikonda településrész és Komló belváros között”  
A támogatási szerződés 2017.06.27-én került aláírásra. A projekt teljes költsége a támogatási 
szerződés szerint 235.038.900, - Ft. A beruházás műszaki tartalma: 

- új önálló kerékpárút építése három szakaszon összesen közel 1,9 km hosszban, 
- Sikonda, Tóparti u. útburkolat felújítása az utca teljes hosszában (625 m) 
- Sikondán és Komló belterületén meglévő közutakon kijelölt kerékpáros nyom 

kialakítása útburkolati jelek felfestésével, valamint kerékpáros tájékoztató táblák 
kihelyezésével, összesen 3,7 km hosszban 
 

A kivitelezés 2018. novemberében befejeződött, az önkormányzat a forgalomba helyezési 
hatósági engedélyt 2019. februárban megkapta. 
A projektben szereplő egyéb elemek (kötelezően előírt rendezvények; eszközbeszerzés) is 
megvalósultak.  

A projekt műszaki-pénzügyi lezárása megtörtént, a záró helyszíni ellenőrzésre 2020. 
márciusában került volna sor, azonban ez akkor a COVID-19 helyzet miatt elmaradt. A 
Közreműködő Szervezettől eddig nem kaptunk tájékoztatást a záró ellenőrzés időpontjára 
vonatkozóan. 
Az új épített szakaszokon az aszfaltburkolat több helyen megrepedt. Ennek kivizsgálása 
garanciális eljárás keretében megtörtént. A kivitelező 2019. novemberében a téli időszakra való 
tekintettel ideiglenes javítást végzett, majd 2020. augusztusában az általa megadott technológiai 



leírás alapján újra javította a hibás részeket. A javítások tekintetében a garanciális kötelezettség 
időtartana (36 hónap) újra indul.  
 
 
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése”  
A KEHOP projektek esetében jogszabály alapján a támogatás kedvezményezettje az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Az önkormányzat konzorciumi tagként vesz 
rész a projektben. A támogatási szerződés 2016.01.27-én került aláírásra. A projekt teljes 
költsége a támogatási szerződés szerint nettó 864.282.608, - Ft + ÁFA. Mivel a projekt az 
Európai Unió felé nettó elszámolású, ezért az ÁFA összege a központi költségvetésből került 
biztosításra. 
A beruházás két részből áll: 
1) Komló város belterületén első körben nyolc helyszínen (Attila, Esze Tamás, Dugovics 
Titusz, Kis János, Bocskai, Hunyadi, Bajcsy-Zsilinszky és Sóstó utcák), majd a projekt 
maradványösszegének a terhére jóváhagyott további három helyszínen (Vörösmarty Mihály, 
Székely Bertalan, Dugovics Titusz II. ütem) új szennyvízcsatorna hálózat építése, illetve a 
meglévő csatorna felújítása, bővítése. 
A kivitelezések az összes helyszínen befejeződtek, az idén épült három csatornaszakaszon is 
zajlik a próbaüzem, a lakossági rákötések. 
 
2) A szennyvíztisztító telep részleges technológiai felújítása (építészet, gépészet, 
irányítástechnika) 
A hatóság által előírt próbaüzem jelenleg folyamatban van, annak lezárási határideje: 2020. 
október 30. A próbaüzem eredményeinek az értékelése a jellemzően havi rendszerességgel 
megtartott koordinációs megbeszéléseken történik, az esetlegesen szükséges beavatkozások a 
FIDIC mérnök (műszaki ellenőr) által jegyzőkönyvezésre kerülnek. 
 
 
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Komló város területén lévő piac és 
vásárcsarnok rekonstrukciója”  
A támogatási szerződés 2017. június 22. napján történt aláírását követően a projekt 
kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A négy részajánlati 
körben meghirdetett eljárás eredményeként Komló Város Önkormányzata 2019. január 18-án 
az I. részajánlat körben a Landan Invest Kft-vel, a II. és III. részajánlati körben a Benkala Kft-
vel, a IV. részajánlati körben pedig a Wolfbau Team Kft-vel kötött vállalkozói szerződést. A 
kivitelezés megvalósításához szükséges kiegészítő forrásokról a Képviselő-testület 153/2018. 
(XI.14.) számú határozatában döntött. Ennek értelmében Komló Város Önkormányzata 2018. 
november 15-én 137 millió forint összegű többlettámogatási igényt nyújtott be a 
Pénzügyminisztérium Regionális Programokért Felelős Helyette Államtitkársága felé, amely 
kérelem a Kormány 1361/2019. (VI. 19.) sz. határozata értelmében pozitív elbírálásban 
részesült és az összeg folyósításra került. 
Továbbá a Képviselő-testület a 153/2018. (XI.14.) és a 121/2019. (VIII.29.) számú 
határozatában vállalta, hogy a 4. részajánlati kör megvalósításához, valamint a kivitelezés során 
jelentkező pótmunka fedezetéhez szükséges forrást hitel felvétel terhére biztosítja. Az ehhez 
kapcsolódó kormánydöntést követően a 97.618.000.- Ft összegű hitel folyósítása megtörtént. 
A kivitelezés során a Landan Kft-nél és a Benkala Kft-nél (épület körüli út építése) jelentkező 
pótmunkák mind a Közreműködő Szervezet, mind a Közbeszerzési Felügyletei Főosztály 



részéről pozitív elbírálásban részesültek, így a szerződés módosítások a közbeszerzés 
törvényesség alapján megtörténtek. 
A 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 85 §., valamint az 1. sz. mellékletének 278.7 pontja alapján 
2019. 07. 17-én Komló Város Önkormányzata levélben kérte a KSZ jóváhagyását a helységek 
bérbeadására. A támogató részéről erre vonatkozó döntés ez idáig nem érkezett, ezért a Komló 
Város Önkormányzat Városgondnoksága által megkötött bérleti szerződésekben ez a kitétel 
rögzítésre került.  
A kivitelezés befejezését követően a műszaki átadás 2019. november 18-án sikeresen lezárult. 
A piac megnyitására 2019. november 30-án került sor. A teljes projekt 2019. december 31-én 
zárult. A kapcsolódó pénzügyi elszámolások és beszámolók határidőre benyújtásra kerültek a 
Közreműködő Szervezet felé, amelyek ellenőrzése folyamatban van. 
 
 
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosító számú „Petőfi tér és környezetének 
rehabilitációja” 
A támogatási szerződés 2017. június 21. napján történt aláírását követően a projekt 
kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A négy részajánlati 
körben meghirdetett eljárás eredményeként Komló Város Önkormányzata 2018. októberében 
az I. részajánlati körben a Korintex Global Kft-vel, a 2. részajánlati körben a Wolfbau Team 
Kft-vel, a 4. részajánlati körben a Péter ’99 kft-vel kötött vállalkozói szerződést. Forrás 
hiányában a 3. részajánlati kör megvalósítása elmaradt a projektből. 
A közbeszerzési eljárás lezárását követően 2018. októberében a kivitelezéshez kapcsolódó 
vállalkozási szerződések aláírása megtörtént, a munkaterületek átadásra kerültek. A Mikszáth 
Kálmán utca és a Móricz Zsigmond utca volt Zója utcai szakaszán előre nem látható 
talajtömörítési és a pálya szerkezetét érintő problémák merültek fel. Ennek okán a 2. 
részajánlati körben nyertes kivitelezővel szerződésmódosítás vált szükségessé, azonban a teljes 
beruházás összértéke miatt, a módosításra előzetes közbeszerzési jóváhagyás volt szükséges az 
Irányító Hatóság részéről, amely sikeresen zárult.  
A pótmunka fedezetéhez szükséges forrás biztosításáról a Képviselő-testület a 23/2019. (III.7.) 
és 167/2020. (VIII.13.) sz. határozatában döntött, amelynek értelmében 18.846.262.-Ft összegű 
banki hitel felvétel terhére kívánta biztosítani a szükséges fedezetet. 
A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki átadások 2020. áprilisáig sikeresen megtörténtek. 
Jelenleg a projekt pénzügyi és szakmai zárása van folyamatban a Közreműködő Szervezet felé. 
 
 
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 – Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és 
futófolyosó épületében  
A Képviselő-testület 128/2018. (VIII.26.) számú határozata alapján Komló Város 
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a komlói sportközpont és futófolyosó 
energetikai korszerűsítésére.  
A Pénzügyminisztérium Regionális Programokért Felelős Helyette Államtitkárság 2018. 
december 18-án kelt értesítése alapján a benyújtott pályázatot bruttó 162.828.184.- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte. 
A tervezett fejlesztés keretében a sportközpont tetőszerkezetén napelemes rendszer kerül 
elhelyezésre, valamint a Zöld város programból forrás hiányában kiemelt futófolyosó 
épületegyüttesének energetikai korszerűsítése valósul meg. A pályázathoz kapcsolódó 
támogatási szerződés 2019. július 29-én aláírásra került. A kiviteli tervek és árazatlan 
költségvetések elkészültét követően a közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzése megindításra 
került. A Közreműködő Szervezet támogató nyilatkozata 2020. szeptember 4-én megérkezett, 



jelenleg a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által végzett tanúsítás van folyamatban. Annak 
sikeres lezárultát követően a közbeszerzési eljárás megindítható. 
 
 
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat – Közösségek Háza intézményfejlesztés-2019 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztálya 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján pályázatot 
hirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Komló Város Önkormányzata a 
Képviselő-testület 128/2019. sz. határozata alapján támogatási kérelmet nyújtott be a 
Közösségek Háza intézményegység korszerűsítésére br.2.800.000.-Ft összegű önerő biztosítása 
mellett, összesen br.24.909.602.-Ft összköltséggel. A Támogató a benyújtott pályázatot 
br.1.557.000.-Ft összegű támogatásban részesített. A támogatói okirat 2019. november 12-én 
hatályba lépett. 
A támogatás felhasználására beszerzési eljárás került lefolytatásra, beltéri nyílászárók és a 
informatikai eszközök beszerzésére. A szerződések megkötését és teljesítését követően 
810.740.-Ft maradványérték keletkezett, amelynek további felhasználása – az önkormányzat 
beszerzési szabályzatával és a pályázati felhívással összhangban – folyamatban van. 
 
 
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 - A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-5.3.1-
16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati felhívásra Komló Város 
Önkormányzat több településsel konzorciumban 2017. szeptember 27-én támogatási kérelmet 
nyújtott be, mely a 2018. június 18. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban 
részesült. A támogatási szerződés hatályba lépése 2018. szeptember 12. A támogatás összege 
54 900 000.- Ft, melyből a Komlóra jutó támogatási összeg 16.415.541 Ft. 
A projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg konzorcium formájában. A 
konzorcium vezetője Komló Város Önkormányzat, a tagok: Bikal, Egyházaskozár, 
Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Köblény, Magyaregregy, Mánfa, Máza, Szalatnak, 
Szárász, szászvár, Tófű, Vékény, Baranya Megyei Önkormányzat. 
Komló város két részönkormányzata, Sikonda és Zobákpuszta településrészeken valósul meg 
biztonságos gyalogos és járműközlekedés szabályaival kapcsolatos rendezvény a gyerekek 
részére.  
A projekt alapvető célja, a vidéki térségben élő népesség identitás tudatának a formálása. Cél a 
helyi hagyományok, értékek átörökítése, megismertetése a fiatal korosztály számára. További 
fontos cél, a vidéken élő népesség megtartása, helyben tartása, a fiatal korosztály számára 
alternatíva kínálása, annak érdekében, hogy a középiskola elvégzése után helyben maradjanak. 
A projekt jelentősége, hogy a térség települései egy közös gondolat mentén tervezik 
megvalósítani a projektet, a cél a helyi kohézió erősítése, a nemzeti és a helyi identitás tudat 
formálása, illetve erősítése. Továbbá jelentős szerepet kap, a helyi kulturális, társadalmi 
különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, valamint hosszú távú társadalmi 
kapcsolatok kialakítása is. Fontos szerepet kap a fiatal nemzedék identitás tudatának a 
formálása. Célunk megismertetni velük térségünk hagyományait, kulturális örökségét. Fontos, 
hogy ezt megtegyük, hiszen jelentős problémát jelent a térségből történő elvándorlás. A vidék 
megtartó erejének növelése fontos, az elnéptelenedés és az elvándorlás megállítása kapcsán, 
mely szervesen összefügg a fiatalabb korosztály identitás tudatának alakításával. A célcsoport 
meghatározásánál a nagyobb gyermekek, felnőttek és az idősebbek csoportját vesszük 
figyelembe. A helyi, térségi identitás tudat formálása során, az idősebbek segítenek a 
hagyományok megőrzésében, felelevenítésében, a fiatalok pedig azok, akik számára az 
identitás tudat átadása, illetve formálása fontos. A projekt keretében megvalósítandó Önállóan 



támogatható tevékenységek: Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és 
megvalósítása: a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertani útmutatója alapján: 
Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés. A projekt által érintett térség, 
település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára 
elérhetővé tétele A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának 
közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi tevékenységek, folyamatok 
megvalósítása. Az adott helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata. A közösségfejlesztési 
folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása (infrastruktúrafejlesztés nélkül). 
A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása. Önállóan nem, kötelezően 
megvalósítandó tevékenységek: Infokommunikációs akadálymentesítés. Nyilvánosság 
biztosítása. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek eszközbeszerzés. 
Közlekedésbiztonsági programok. 
A pályázat előírta a közösségi fejlesztők bevonását, akik segédkeznek a rendezvények 
lebonyolításában. A három közösségfejlesztő Szamosné Áman Orsolya Klára, Schaff Anikó, 
Mechentel Liamna. 
A Projekt megvalósításának időszaka 2018. október 02. – 2022.október 02.  
A projekt rendezvényeinek megvalósítására három részajánlati körben közbeszerzési eljárást 
bonyolítottunk le.  
A közbeszerzési eljárás mindhárom részajánlati körében a Ferling Kft. került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre, a szerződések 2019-ben aláírásra kerültek. A mérföldkövek 
módosítása a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt megtörtént, a támogató részéről 
elfogadásra került. Jelenleg a támogatási szerződésben rögzített programok megrendezése 
folyamatban van, de az előzetes elképzelésekhez képest jelentős eltérések vannak a 
vírusjárvány okozta korlátozások miatt, mindez egyelőre azonban nem veszélyezteti a 
véghatáridőig vállalt feladatok teljesíthetőségét. A projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése 
– melyek nem kerültek be a közbeszerzési eljárásba – előkészület alatt vannak. 
 
 
Kossuth L. utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós 
Alapjából nyújtott támogatásra a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók közül a Komló, Kossuth Lajos 
utca ivóvíz rekonstrukcióra nyújtottunk be pályázatot. A pályázat Komló Város Önkormányzat 
Képviselő testületének 11/2019.(II.21.) sz. határozata alapján 2019.02.25-én került beadásra. 
Az ivóvízvezeték rekonstrukciós munkák költsége összesen bruttó 26. 695. 400,- Ft.                
Az igényelhető bruttó 18. 686. 780,- Ft támogatást figyelembe véve a szükséges önerő bruttó 
8. 008. 620,-Ft. A saját forrást a 2018 évi „víz- és szennyvízhálózat bérleti díj (eszközhasználati 
díj)” előirányzatból biztosítjuk. 
2019. március 07. keltezéssel a pályázatot befogadták, értesítést kaptunk 2019.június 24-én, 
hogy a támogatási kérelem forráshiány miatt elutasításra és tartaléklistára került. 
Végül 2019. augusztus 16-án a csökkentett pályázati összeg – nettó 13.489.000, -Ft, (bruttó 
17.131.030, -Ft) – megítéléséről kaptunk tájékoztatást, amely összeg a kivitelezési munkák 
elvégzését biztosítja.  A pályázati kiírás szerint a rekonstrukciót a pályázat benyújtását követően 
meg lehetett kezdeni, így a Baranya-Víz Zrt-vel 2019. július 8-án kötött vállalkozói szerződés 
alapján, a 2019. július 23-i munkaterület átadással a kivitelezési munka megkezdődött, a 
rekonstrukciós munkák elvégzését a közelgő útfelújítási munkák is indokolták. 
A Támogatói Okiratot megkaptuk, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019 év 
decemberében a megítélt támogatói összeget átutalta Önkormányzatunk számlájára. 
A kivitelezési munkálatok 2020. február 25-től folytatódtak és a műszaki átadás átvételi eljárás 
2020. április 03-án lezajlott. 



Az állományba vétel megtörtént, a projekt szakmai beszámolójának és pénzügyi 
elszámolásának elkészítése és beadása folyamatban van.  
 
 
TOP-7.1.1-16-4-036-2 – Itt minden adott lesz – KH alagsor felújítása  
Komló Város Önkormányzata 2019. január 18-án 18 millió Forint összértékű támogatási 
kérelmet nyújtott be az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott és a Komlóért 
Egyesület Helyi Akció Csoport munkaszervezete által meghirdetett vissza nem térítendő 
támogatású pályázati felhívásra. A beadott kérelem alapján a 7300 Komló, 48-as tér 1. szám 
alatt található Közösségek Háza alagsorának felújítása tervezett. A beruházás keretében a 
jelenleg használaton kívüli termek korszerűsítését követően az intézményegységben további, a 
közösségek és a látogatók számára használható, belső zárt terek jönnének létre, ezáltal 
csökkentve a létesítmény jelenlegi túlzsúfoltságát. 

A helyi támogatási kérelmet a Komlóért Egyesület helyi akciócsoportja támogatásra javasolta 
és 2019.04.17-én támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az Irányító Hatóság 2020.04.17-én 
megküldte a Támogatói Okiratot és a felszólítást módosítási igény benyújtására. A kért 
módosításokat ez elektronikus felületen rögzítettük. 

A közbeszerzési szakértő, a műszaki dokumentáció elkészítésére a tervező és a kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosításához a vállalkozó kiválasztásával kapcsolatos beszerzések megtörténtek 
szerződéseket megkötöttük. A műszaki ellenőr kiválasztásával kapcsolatos beszerzés 
folyamatban van.   

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

 
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős terület rehabilitációja 
Komlón”  
Komló Város Önkormányzata 2017. év nyarán ismételten pályázatot nyújtott be barnamezős 
területek rehabilitációja című pályázati felhívásra, mely 2018. 07. 13-án támogatást nyert el. A 
Támogatási Szerződés 2018. 09. 21-én lépett hatályba. 

A projekt keretében a Komló, Altáró u. 2. alatti volt bányaüzemi területen álló jelenleg üres 
épület korszerűsítésére és felújítására kerül sor. A beruházás tervezett bekerülési költsége 308 
millió Ft. 

A pályázat célja, hogy a vállalkozások számára vonzó, munkahely teremtés céljából alkalmas 
kereskedelmi és szolgáltató központ alakuljon ki. A korszerűsítési munkálatok során sor kerül 
a meglévő homlokzati falszerkezetek hőszigetelésére, a meglévő lapos tetős szerkezet 
hőszigetelésére és vízszigetelésére, valamint a meglévő nyílászárók cseréjére. Felújításra kerül 
a fűtési rendszer, a gépészeti és az elektromos vezetékek. A projekt keretén belül megvalósul 
az épület projektarányos akadálymentesítése.  

A rehabilitációs szakmérnök, a statikus szakmérnök, közbeszerzési szakértő és a műszaki 
ellenőr kiválasztásával kapcsolatos beszerzések megtörténtek a szerződéseket megkötöttük. A 
műszaki dokumentáció elkészítésére, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására és a „Soft” 
tevékenységek lebonyolítására vonatkozó beszerzések lezárultak, a szerződések aláírása 
lezajlott. A megvalósíthatósági tanulmány 2020. januárjában elkészült. 



Az épületet bérelni kívánó vállalkozásokkal a liciteljárás lezajlott. A beköltözendő 
vállalkozókkal az előbérleti szerződés aláírásra került, egy szinten még nincs bérlő, de az egyik 
szinten lévő bérlő igényt támasztott az üres szintre. A MÁK részére megküldésre került az 
épület bérbeadásának jóváhagyási kérelme, az előszerződés tervezeteket jóváhagyták. 
A kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás dokumentumait a KFF felé 2019.06.28-án 
megküldtük, amit az ellenőrzést követően Tanúsítvány kiállításával jóvá is hagytak. 

Az építési beruházás nyílt közbeszerzési eljárására 2019.10.10-én beérkeztek az ajánlatok, a 
legkedvezőbb vállalkozói árajánlat összege bruttó 355. 015. 705,-Ft. Kettő db ajánlat érkezett 
be a Benkala Kft. és a Landan Kft. A Landan Kft. nem teljesítette a kiírt hiánypótlást, így egy 
érvényes ajánlat volt (Benkala Kft). A Támogatási Szerződés projekt költségvetése táblázata 
szerint a „beruházáshoz kapcsolódó költségek” sorokon összesen bruttó 278. 438. 500,-Ft 
szerepel.  
A legkedvezőbb ajánlatok összege és a rendelkezésre álló forrás közötti különbözet (hiány) 
bruttó 76. 577. 205,-Ft. 
A KFF megkezdte az utóellenőrzést, a kiírt hiánypótlást teljesítettük az ajánlattevőtől az 
utólagos igazolásokat bekértük. A KFF az utóellenőrzés során jóváhagyta a közbeszerzést, így 
a 10 napos moratórium letelte után 2020. 02. 04-én a vállalkozói szerződés megkötésre került. 
2020. 02. 05-én megtörtént a munkaterület átadás és a kivitelezési munka kezdetét vette. 
A projekten belüli költség átcsoportosításokat követően a beruházáshoz ténylegesen 75. 689. 
130,-Ft többlet forrás szükséges, amely az építési költség 30%-át meg nem haladó összeg. 
A Képviselő Testület a 2019. december 12-i testületi ülés alkalmával döntött a ráemelési 
kérelem elindításáról és a plusz forrást a 2020-as költségvetés terhére megelőlegezte. A 
többlettámogatási kérelem 2020. 02. 06-án benyújtásra került. 
A munkaterület átadása után a leendő bérlők közül ketten módosítási szándékot nyújtottak be, 
mely a projekt műszaki tartalmát is módosítja: 
- A legfelső szintet bérlő Art-Innova Kft. a felette elhelyezkedő tetőfelépítményt kívánja 
megtartani, mely a jelenlegi szerződés szerint bontásra van ítélve. A megtartandó helyiséget 
irodaként szeretné a bérlő hasznosítani. 
- A földszintet bérlő PIER Safety Textilipari Kft. pedig kapacitásnövekedés miatt a 
homlokzati ablakok számát növelné, valamint szintén bontásra ítélt földszinti lapos tetős 
épületrészt szeretné megtartani. Szándékát azzal indokolta, hogy kapacitásnövekedésének 
köszönhetően gyártási tevékenységet hozna az épületbe, melyhez szükséges több természetes 
megvilágítás. 
Ezek a módosítások nem lényegesek és nem voltak előre láthatóak.  
A 2020. március 5-én tartott testületi ülésen döntött a Képviselő Testület a 
szerződésmódosításról, melyet a vállalkozóval 2020. 04. 01. napján aláírt az Önkormányzat. 
A módosított műszaki tartalomra a vállalkozó ajánlatott adott, melyből kimutatható, hogy a 
bérlői igényből adódó munkálatok többletköltséget nem jelentenek a projektben. 
A kapcsolódó dokumentumokat a MÁK és a KFF felé továbbítottuk, melyre a MÁK-tól egy 
feltétellel támogató döntés érkezett. (feltétel egy módosítási igény beadása a szükséges 
felületen a módosított műszaki tartalommal). A KFF-től eddig két hiánypótlás érkezett további 
dokumentumok beadására és tényállás tisztázására, melyből jelenleg a második megválaszolása 
zajlik. 
2020. július 1. napján érte el a kivitelezés a 75%-os készültséget, mely során a kivitelező a 
harmadik részszámlát is benyújtotta az Önkormányzat felé. 2020. augusztus 17-én a belső 
munkaterületeket a bérlők számára átadta az Önkormányzat az előszerződésben vállalt belső 
munkálatok elvégzésére. Jelenleg a belső munkaterületeken a bérlők munkálatai folynak, a 
kivitelező már csak a külső munkaterületen van jelen. 
 
 



Vis Maior 2018 év, Azonosító szám: 401 541:  
A 2018. március hónapban történt nagymértékű esőzés kárt tett több önkormányzati tulajdonú 
ingatlanban. A károk felmérését követően a jogszabályban rögzített 7 napon belül az alábbi 
helyszínekre vonatkozóan a károkat az önkormányzatokért felelős miniszter által működtetett 
ebr42 rendszerben elektronikusan rögzítettük. 
2018. március 17-i esőzés: 

a) Komló, 0158 és 5603 helyrajzi számú területeken a Kisbattyáni városrészhez vezető 
út padkáját mindkét oldalon helyenként, megközelítőleg 1 km hosszban a csapadék 
elmosta, kimosta. 

b) Komló, 3416 helyrajzi számú ingatlanon található garázssor mögötti támfal bedőlt 
körülbelül 12 folyóméteres részen. 

c) Komló, 451 helyrajzi számon található Kaszánya patak árok rézsűje bedőlt 
hozzávetőlegesen 30 folyóméter hosszúságban. 

Annak érdekében, hogy a jogszabályban meghatározott határidőre be tudjuk nyújtani a vis 
maior támogatás iránti kérelmet, az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött egy megfelelő 
jogosultsággal rendelkező szakemberrel a szakértői vélemény és helyreállítási terv 
elkészítésére. A szakértői vélemény a vis maior támogatás iránti kérelem kötelező eleme, annak 
tételes költségvetése képezi az alapját a helyreállítások bekerülési költségének, illetve az 
igényelt támogatás mértékének. 
A szakértői költségbecslés alapján a helyreállítások teljes költségigénye bruttó 26.620.369, - 
Ft. 
 
Megnevezés 2018. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2.662.037, - Ft 10 
Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 23.958.332, - Ft 90 
Források összesen 26.620.369, - Ft 100 

 
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 22/2018 (III.7.) 
számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja: 
a 2018. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” 
előirányzat terhére 2.662.037, - Ft. 
2018. decemberében kelt Támogatói Okirat alapján 12.591.000, - Ft támogatást nyertünk a 
pályázatra. A megítélt összeg 11.367.332, - Ft-tal kevesebb mint az igényelt támogatás, így a 
pályázat lebonyolításához az Önkormányzat további saját forrást biztosít a 2019. évi 
költségvetési rendeletében. 
A támogatott munkák közül a: 

- Kisbattyáni út:  A kivitelezés lezajlott, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Az 
elszámolás első ütemében a lehíváshoz szükséges dokumentumokat benyújtottuk a 
megítélt támogatást (1. 371. 000,- Ft) az Államkincstár átutalta. 

- Kaszánya-patak támfal: A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 
megtörtént. Az elszámolás első ütemében a lehíváshoz szükséges dokumentumokat 
benyújtottuk a megítélt támogatást (933. 000,- Ft) az Államkincstár átutalta. 

- Berek utcai garázssor mögötti támfal: A garázscserével kapcsolatban minden 
rendben lezajlott. A tervek elkészültek az építési engedélyt megkaptuk, a kivitelező 
kiválasztása megtörtént, a szükséges többletforrást az Önkormányzat képviselő-
testülete biztosította. A szerződés összege:13.710.815,- Ft. A kivitelezés 2020. május 
11-én a munkaterület átadásával megkezdődött. A kivitelezés során 513. 710,- Ft+ áfa 



értékben többletmunka igény jelentkezett, melyre a forrást Önkormányzat képviselő-
testülete biztosította.  A kivitelezés jelenleg is zajlik a befejezési határidő 2020. 
szeptember 30.  

Elszámolásra határidő hosszabbítást kértünk, megkaptuk a jóváhagyást, a módosított határidő 
2020. december 10.  
 
Vis maior 2019. I. Azonosító szám: 450 620:  
A 2019. május hónapban történt nagymértékű esőzés kárt tett több önkormányzati tulajdonú 
ingatlanban. A károk felmérését követően, a jogszabályban rögzített 7 napon belül az alábbi 
helyszínekre vonatkozóan a károkat az önkormányzatokért felelős miniszter által működtetett 
ebr42 rendszerben elektronikusan rögzítettük. 
2019. május 29-i esőzés: 

d) Komló, 343. helyrajzi számú híd az Engel Adolf utcában, a csapadékvíz károsította 
a hídfő melletti rézsűt, valamint a hídfő és a rézsű közötti betont megbontotta. 

e) Komló, Ady E. utcában a 439 helyrajzi számú csapadékvíz elvezető árok egy 
szakaszán az eredetileg gabionfallal megerősített mederfal bedőlt, a gabionok 
elmozdultak a helyükről. 

f) Komló, Mecsekfalu 1520/1 helyrajzi számú kivett árok beton burkolatát a víz 
elmozdította a helyéről 40 folyóméter hosszúságban. 

g) Komló, Kisfaludy utca 2397. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út szélét a nagy 
mennyiségű csapadékvíz megbontotta, elmosta. 

h) Komló, a nagy mennyiségű csapadékvíz a Sikonda utca Camping előtti szakaszán 
az 5912.hrsz-ú utat több területen felbontotta, a parkolórészt károsította. 

i) Komló, 335. hrsz-ú lépcső megsüllyedt. 
 

A szakértői költségbecslés alapján a helyreállítások teljes költségigénye bruttó 15.050.340, -Ft. 
Megnevezés 2019. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1.505.034, - Ft 10 

Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 13.545.306, - Ft 90 
Források összesen 15.050.340, - Ft 100 

 
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (III.8.) 
számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja: 
a 2019. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” 
előirányzat terhére 1.505.034, - Ft 
A belügyminiszter úr 2019. szeptember 27-én hozott döntésének megfelelően Komló Város 
Önkormányzata az ebr42 450620 azonosító számú igénylése alapján 12 924 000,- Ft 
támogatásban részesül, a Támogatói Okirat egyidejű megküldésével. 
A Komló, 343. helyrajzi számú híd az Engel Adolf utcában helyszín csökkentett támogatást 
kapott. 
A támogatás lehívására és elszámolására a döntés időpontjától számított 12 hónapon belül van 
lehetőség.  
A támogatott munkák közül az: 

- Engel Adolf úti híd, a kivitelezés lezajlott, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. az 
elszámolás első ütemében a lehíváshoz szükséges dokumentumokat benyújtottuk az 
Államkincstár felé. 



- Sikonda, Camping előtti parkoló , a kivitelezés lezajlott, a műszaki átadás-átvétel 
megtörtént, az elszámolás első ütemében a lehíváshoz szükséges dokumentumokat 
benyújtottuk az Államkincstár felé. 

- A többi helyszínen a helyreállítási munkákat a jövő évben kívánjuk lebonyolítani. 

Elszámolásra határidő hosszabbítást kértünk, megkaptuk a jóváhagyást, a módosított határidő 
2021. szeptember 27.  
 
Vis Maior 2019. II. Azonosító szám: 450 853:  
A 2019. június hónapban nagy mennyiségben és hirtelen lehulló csapadékvíz és jég és kárt tett 
több önkormányzati tulajdonú ingatlanban. A károk felmérését követően, a jogszabályban 
rögzített 7 napon belül az alábbi helyszínekre vonatkozóan a károkat az önkormányzatokért 
felelős miniszter által működtetett ebr42 rendszerben elektronikusan rögzítettük. 
2019. június 16-i esőzés és jég: 

a) Komló, Alkotmány u. 2.sz., 3818. helyrajzi számú épületben („Pécsi Szakképzési 
Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma”) a 
bejárati folyosón a mennyezet több helyen beázott, a vakolat és a festés sérült kb.60 
m2 felületen, 

b) Komló, Városház tér 1. sz., 2437. helyrajzi számú épület („Könyvtár”) alagsorában 
a játszóházi terem laminált parketta burkolata felázott (76 m2), vakolatjavítás és 
diszperziós festés szükséges (123 m2), 

c) Komló, 48-as tér 1. 3837 helyrajzi számú épületben (Közösségek Háza) a 
polikarbonát tető károsodott, 

d) Komló, Városház tér 3.sz., 549. helyrajzi számú (Komló Város Önkormányzata) 
épület alagsorában a csatornából feljövő víz elárasztotta a helyiségeket a 
padlóburkolat és a bútorzat károsodott, 

e) Komló, Kaszárnya-patak (3654.hrsz-ú) felett átívelő beton szerkezetű gyalogos híd 
károsodott,  

f) Komló, Berek u. (3550. hrsz-ú) főközlekedési út a nagy mennyiségű esőtől 
károsodott  

 
A szakértői költségbecslés alapján a helyreállítások teljes költségigénye bruttó 14.745.519, -Ft. 
 
Megnevezés 2019. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1.474.552, - Ft 10 

Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 13.270.967, - Ft 90 
Források összesen 14.745.519, - Ft 100 

 
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (III.8.) 
számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja: 
a 2019. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” 
előirányzat terhére 1.474.552, - Ft 
A belügyminiszter úr 2019. szeptember 27-én hozott döntésének megfelelően Komló Város 
Önkormányzata az ebr42 450853 azonosító számú igénylése alapján 8 382 000 Ft támogatásban 
részesül, a Támogatói Okirat és döntési adatlap egyidejű megküldésével. 
A Komló, Kaszárnya-patak (3654.hrsz-ú) felett átívelő beton szerkezetű gyalogos híd, a Komló, 
Berek u. (3550. hrsz-ú) főközlekedési út, a Komló, Városház tér 3.sz., 549. helyrajzi számú 



(Komló Város Önkormányzata) épület helyszínek csökkentett támogatást kaptak, a Komló, 
Alkotmány u. 2.sz., 3818. helyrajzi számú épület pályázata elutasításra került.  
A támogatás lehívására és elszámolására a döntés időpontjától számított 12 hónapon belül van 
lehetőség.  
Az önkormányzat az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt-nél biztosította 
intézményeit, mely felé benyújtotta kárigényét a káresemény miatt a Komló, Városház tér 1. 
sz., 2437. helyrajzi számú épület (Könyvtár) épületének alagsora, az Önkormányzat épületének 
alagsora és a Komló, 48-as tér 1. 3837 helyrajzi számú épületben (Közösségek Háza) a 
polikarbonát tető vonatkozásában. A biztosító a kártérítés összegét meghatározta és átutalta az 
önkormányzat részére, ezt haladéktalanul jeleztük a MÁK illetékes igazgatósága részére, és a 
támogatás lehívásánál a kártérítés összegét figyelembe vesszük. 
A támogatott munkák közül az: 

- Komló, 48-as tér 1. 3837 helyrajzi számú épületben (Közösségek Háza) a helyreállítás 
2019. ősz folyamán elkészült sürgősségi okból, a költségeket a biztosító által fizetett 
kártérítés fedezte, 

- Komló, Városház tér 1. sz., 2437. helyrajzi számú épület („Könyvtár”) alagsora a 
kivitelezés lezajlott, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, az elszámolás első ütemében 
a lehíváshoz szükséges dokumentumokat benyújtjuk az Államkincstár felé. 

- A többi helyszínen a helyreállítási munkákat a jövő évben kívánjuk lebonyolítani. 
 

Elszámolásra határidő hosszabbítást kértünk, megkaptuk a jóváhagyást, a módosított határidő 
2021. szeptember 27.  
 
 
Vis maior 2020. Azonosító szám: EBR 486 846:  
A 2020. június hónapban nagy mennyiségben és hirtelen lehulló csapadékvíz kárt tett a 080 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanban. A külterületi útban keletkezett kár felmérését 
követően, a jogszabályban előirt 7 napon belül elektronikusan rögzítettük az eseményt az 
önkormányzatokért felelős miniszter által működtetett ebr42 rendszerben.  
Az illetékes szervek a jogszabály alapján előírt helyszíni szemlét elvégezték és jogosnak ítélték 
meg a vis maior igény bejelentését és 60 m2 felület javítását fogadták el. 
 
Annak érdekében, hogy a jogszabályban meghatározott határidőre be tudjuk nyújtani a vis 
maior támogatás iránti kérelmet, az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött egy megfelelő 
jogosultsággal rendelkező szakemberrel a szakértői vélemény és helyreállítási terv 
elkészítésére. A szakértői vélemény a vis maior támogatás iránti kérelem kötelező eleme, annak 
tételes költségvetése képezi az alapját a helyreállítások bekerülési költségének, illetve az 
igényelt támogatás mértékének. 
A szakértői költségbecslés alapján a helyreállítások teljes költségigénye bruttó 3.475.880, - Ft. 
 
Megnevezés 2020. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

347.588,- Ft 10 

Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 3.128.292,- Ft 90 
Források összesen 3.475.880,- Ft 100 

 
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 15/2020 (III.13.) 
számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja: 



• a 2020. évi költségvetési rendelet 7.1. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés 
havaria” előirányzat terhére 347. 588,- Ft. 

A vis maior támogatási igény benyújtása a szükséges dokumentumok elkészítése és 
összeállítása után a 2020 augusztus 03-i határidőig megtörtént. 
A pályázat elbírálását jelenleg a Belügyminisztériumban végzik, várjuk a pozitív döntést és 
Támogatói Okirat és döntési adatlap megküldését. 
 
 
Belföldi pályázat 2019: EBR 442253 „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” megnevezésű projekt keretében Komló Berek utca, Szilvási út  
 
Komló Város Önkormányzata támogatási igényt nyújtott be 2019. 05. 31.-én az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázati 
felhívásra, melyre 2019. 09. 03.-án támogatói okirat érkezett. 
A támogatás mértéke 30 000 000,- Ft, melyhez önkormányzatunk 5 560 000.- Ft önerőt 
biztosított a 119/2019. (VIII.29) számú képviselő-testületi határozattal a 2020. évi költségvetés 
terhére. 
A beruházás költsége az előzetes számítások alapján nem érte el a Kbt. szerinti értékhatárt, ezért 
a vállalkozó kiválasztását egy egyszerű beszerzési eljárás keretében valósította meg az 
önkormányzat, melynek során 5 vállalkozót kérünk fel ajánlattételre. 
Az ajánlattételi határidő 2020. május 7-én 10.00 óra volt. A megadott ajánlattételi határidőig 5 
felkért vállalkozás nyújtotta be ajánlatát. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló 
érvényes ajánlatot a P-R Útépítő Kft (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) adta. A kivitelezői szerződés 
2020. május 18-án kötötte meg az Önkormányzat a P-R Útépítő Kft-vel. 
2020. 07. 06-án megtörtént a munkaterület átadása, másnap indult a felújítási munka. A várható 
forgalomkorlátozásokról tájékoztatva lett a lakosság továbbá a kapcsolódó intézmények. A 
munkálatokat július 22. napján kivitelező készre jelentette. A műszaki átadás-átvételre 2020. 
augusztus 13-án került sor, ezt követően került kifizetésre a kivitelező. A pályázattal 
kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámoló 2020. IV. negyedévben kerül benyújtásra. 
 
 
Körtvélyesi MLSZ sportpálya  
2018. évben sikeres támogatási kérelmet nyújtottunk be az MLSZ Országos Pályaépítési 
Programjára (TAO felajánlásokból és önerőből 2019. évi sportpályák építése) a körtvélyesi 
városrészben megvalósítandó kisméretű rekortán borítású pálya megépítésére. A pálya tervezett 
költségvetése bruttó 55 839 840,- Ft (pálya + világítás + kerítés), melyből az MLSZ a TAO 
felajánlásokból 39 087 888,- Ft támogatást biztosít, önkormányzatunk önereje tehát 
16 751 952,- Ft. A TAO felajánlást 2020-ban sikerült teljesíteni, a támogatási szerződés 
módosításra került a pálya építésének 2020. évi átütemezésére.  
Az önerő támogatására a Belügyminisztériumhoz sikeres pályázat került benyújtásra, 
önkormányzatunk támogatásban részesült. A BMÖGF/737-1/2020 iktató számú Támogatói 
Okirat alapján önkormányzatunknál az MLSZ pályázat szerinti teljes önerő, azaz a 16 751 952,- 
Ft jóváírásra került.  
Az MLSZ-szel a leendő pályával kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre együttműködési 
megállapodás került megkötésre. A pálya kivitelezésére az MLSZ lebonyolította a beszerzési 
eljárását, a nyertes ajánlattevői ár alapján a beruházás összege az alábbiak szerint véglegesedett: 
pálya megépítésének teljes bruttó költsége 54 490 222,- Ft, melyből az önkormányzat önereje: 
11 999 834,- Ft. Önkormányzatunk az önerő összegét az MLSZ részére átutalta. A kivitelezést 
az MLSZ-szel szerződött vállalkozó végzi, a munkaterület átadásától számítottan - 2020. 



szeptember 10. - a kieső esős napokat nem számítva egy hónap alatt kell befejeződnie a 
munkálatoknak.  
 
 
Országos Gördeszka pályázat  
Támogatási kérelmet nyújtottunk be az országos gördeszka programra a pályázati feltételek 
szerinti maximum támogatási lehetőség mértékéig, a pályázatot megnyertük, a támogatói okirat 
hatályba lépett és a támogatás teljes összegben jóváírásra került önkormányzatunknál. A 
program során bruttó 15 millió forint támogatást biztosítanak számunkra, önkormányzatunk 
pedig ugyanekkorra önerővel járul hozzá a beton skate pálya megépítéséhez. 
Az előzetes indikatív ajánlat alapján a bruttó 30 millió forintból Körtvélyes városrészben 
megvalósítható lesz egy olyan betonból készült skate pálya, melyet valóban használni tudnak a 
sportolók. A pályát meg kell tervezni, melyhez az Országos Gördeszka Szövetség is segítséget 
fog adni számunkra. A pálya megtervezésére és kivitelezésére olyan vállalkozók meghívása 
szükséges a beszerzési eljárás során, melyek valóban rendelkeznek ilyen jellegű tervezési és 
pályaépítési tapasztalattal, referenciával.  
A 15 millió forint önerőre a Belügyminisztérium BMÖGF/737-1/2020 iktató számú Támogatói 
Okirata alapján önkormányzatunk támogatásban részesült, az összeg már jóváírásra is került. 
Tekintettel arra, hogy a projekt kivitelezése a támogatási szerződésben rögzített határidőre már 
nem valósítható meg, ezért a támogató felé (Miniszterelnöki Kabinetiroda) kérelemmel 
fordultunk, hogy a projekt kivitelezési véghatárideje 2020. november 15-ről 2021. június 30-ra 
módosulhasson. Kérésünk előzetesen szóban már elfogadásra került, írásban kell még erősíteni, 
mely folyamatban van. Ezt követően indítható el a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó 
komplex beszerzési eljárás, melynek sikeres lezártát követően 2021. tavaszán a kivitelezés el is 
kezdődhet. 
 
 
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és 
környezetének rehabilitációja”  
2017-ben sikeres támogatási kérelmet nyújtottunk be nettó 298.376.121,-Ft (bruttó 
378 937 674,- Ft) költségvetéssel a komlói buszpályaudvar megújítására. 2018. évben a Dél-
dunántúli Közlekedési Központ (jogutódja a Volánbusz Zrt.) bejelentette szándékát, hogy saját 
erő biztosításával rész kívánna venni a projektben. Végül a Volánbusz nettó 60 millió forint 
önerő biztosításával konzorciumi partnerként vesz részt a projektben, melyet a közreműködő 
szervezet (MÁK) elfogadott. A Volánbusz és önkormányzatunk között konzorciumi szerződés 
jött létre, mely a pályázati együttműködésen kívül szabályozza a felek ingatlan tulajdoni 
hányadát is. 
Tekintettel a bonyolult jogi egyeztetésekre és az utólagos konzorcium létrejöttére, valamint a 
tervező késedelmes teljesítésére, a projekt tervezett ütemezését többször módosítani kellett. A 
jelenlegi hatályos támogatási szerződés értelmében a kivitelezést 2021. november 30-ig kell 
befejezni, a projekt fizikai befejezése 2021. december 31. 
A projekt során a buszpályaudvar jelenlegi felépítményeinek bontását követően új kétszintes 
épület kerül megépítésre, melynek földszintjén váróterem és forgalmi iroda, jegypénztár, 
nyilvános wc, raktárak és egyéb szükséges helyiségek, a felső szintjén pedig a Volánbusz Zrt. 
forgalmi irodája kerül kialakításra. A teljes peron tetőt kap. A területen jelenleg busz 
parkolóként használt részen fogadó peron kerül kialakításra. A buszforgalommal érintett, nagy 
terhelésű területeken a pályaszerkezet betonburkolatú lesz, egyéb helyeken az aszfalt burkolat 
kerül cserére. A projekt során a Bem utca pályaudvarral érintett része, illetve a Kossuth l. utcai 
ki- és behajtó is megújul, gyalogos átkelőket létesítünk, valamint a jelenlegi zöld területen 



sétány kerül kialakításra. A kivitelezést több ütemben, a buszpályaudvar működés közben 
valósítjuk meg, ideiglenes forgalmi renddel.  
 
A projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást önkormányzatunk a KFF 2020. január 
3-án kelt „Feltétellel támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványa” 
kézhezvételét követően, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottsága 1/2020. (I.15.) számú határozatával 2020. január 17. napján a KÉ 
0987/2020. azonosítószámú hirdetménnyel, a Kbt. Harmadik rész 117. § szerint elindította. Az 
eljárás során a Benkala Kft. nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot, melynek összege 
635 739 051,- Ft volt. Tekintettel arra, hogy ezen ajánlati ár jelentősen meghaladta a 
pályázatban rendelkezésre álló összeget, eredményhirdetésre csak akkor kerülhetett sor (a KFF 
tanúsítványát követően), ha az önkormányzat a fedezetet biztosítja. A polgármester a 
40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított 
jogkörében Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a 64/2020. 
(V.11.) sz. határozatban biztosította a 215 740 177,- Ft összegű többlet forrást a 2021. év 
költségvetés terhére. A határozat egyidejűleg rendelkezett a többlet támogatási igény 
benyújtásáról is. A közbeszerzési dokumentáció tanúsítvány kiadás céljából a KFF részére 
2020. április 8-án megküldésre került, a KFF 2020. május 13-án adta ki az eljárás tanúsítványát. 
A veszélyhelyzetben polgármester a 69/2020. (V.15.) sz. képviselő-testületi határozatban 
döntött az eljárás lezárásáról. A Benkala Kft-vel a vállalkozói szerződés 2020. május 29-én 
került aláírásra, a munkaterület átadás-átvétel 2020. június 8-án történt meg.  
 
A projekt fedezetének többlettámogatási igényére vonatkozó kérésünket elsőként a Baranya 
Megyei Önkormányzat felé nyújtottuk be, melyet a Baranya Megyei Közgyűlés a 17/2020. 
(V.06.) számú határozatával jóváhagyott. Ezt követően a 2020.05.11-én kelt levéllel került 
benyújtásra a Kincsáron keresztül az IH felé a többlet támogatási igényre vonatkozó egyedi 
kérelem. Tekintettel arra, hogy a többlet igény összege meghaladta a 272/2014. (XI.5.) és a 
17/2017 (II.1.) Korm. rendeletekben szereplő többlet támogatási igény 30%-os maximális 
értékét, a támogatás megítélésére egyedi kormányzati döntés alapján kerülhet csak sor. 
Polgármestert 2020. szeptember 4-én szóban arról tájékoztatták, hogy a kormány a teljes 
215 740 177,- Ft-ot megítélte, mely döntés a Magyar Közlönyben fog megjelenni.   
 
A kivitelezés során a közművek feltárásakor sajnos az derült ki, hogy a pályaszerkezet 
teherbírási értékei nem megfelelőek a terv szerinti kivitelezés megvalósítására, ezért a 
pályaszerkezet megerősítése szükséges, melynek műszaki meghatározása folyamatban van. A 
végleges műszaki megoldás ismeretében a vállalkozói szerződést mind összegében, mind 
határidejében módosítani szükséges, melyhez KFF jóváhagyás is szükséges. A pótmunkákra a 
képviselő-testület a 168/2020. (VIII.13.) sz. határozatában 56 996 891,- Ft összeget biztosított 
a 2022. évi költségvetés terhére.  
 
 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 -  „Mién itt a tér” -nyílt közösségi tér létrehozása 
Komló 48-as terén 
Komló város Önkormányzata 2019. év áprilisában támogatási kérelmet nyújtott be a TOP 
CLLD pályázati kereten belül a 7300 Komló,48-as terének megújítására. A támogató a 
pályázatot pozitív elbírálásban részesítette, majd a támogatási szerződés 2020.04.16-án 
megkötésre került.  
A projekt teljes költségvetése 124 millió forint. A projekt keretében elkészült tervek alapján a 
48-as tér és környezete kerül megújításra, amelynek során egy korszerű játszótérrel, új 



térburkolatokkal és köztéri elemekkel gazdagodik a fejlesztésre kijelölt terület. A kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 
 
 
TOP-7.1.1-16-4-036-1 – Miénk itt a tér – gördeszka pálya  
2019. év áprilisában a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- 
Hangversenyterem Komló Város Önkormányzat teljeskörű lebonyolítási segítségével 
támogatási kérelmet nyújtott be a TOP CLLD pályázati kereten belül a Közösségek Háza 
melletti volt sportpályán BMX- és gördeszka pálya kialakítására. A támogató a pályázatot 
pozitív elbírálásban részesítette, majd a támogatási szerződés 2020.04.16-án megkötésre került. 
A projekt teljes költségvetése 12 millió forint. A kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése 
folyamatban van. 
 
 
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 – Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban 
Heti rendszerességgel megbeszélést tart a projekt menedzsment.  
A projekthez kapcsolódó ösztöndíj programban a jogosultak részére az ösztöndíjak folyósítása 
folyamatos minden konzorciumban.  
A IV. mérföldkőhöz (2019.12.31) kapcsolódóan 2020 január hónapban benyújtottuk a szakmai 
és pénzügyi beszámolót. 
Komló Város Önkormányzat: tovább folytatódott a havi rendszerességű Mozduljunk meg 
együtt! és a Generációk összetartozása programsorozat azokban a hónapokban amikor a 
járványhelyzet azt lehetővé tette. 
A május-augusztus között tervezett nagyrendezvények a koronavírus-járvány okozta 
veszélyhelyzetre való tekintettel elmaradtak.   
Hosszúhetény Község Önkormányzat: tovább folytatódott a családi foglalkozások-, az idősek 
áldozattá válását megelőző-; valamint a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő 
programsorozat azokban a hónapokban amikor a járványhelyzet azt lehetővé tette. 
A május-augusztus között tervezett rendezvények a koronavírus-járvány okozta 
veszélyhelyzetre való tekintettel elmaradtak.   
Szászvár Nagyközség Önkormányzat: folytatódtak a havi rendszerességű Családi 
foglalkozások és Generációk találkozása programsorozat azokban a hónapokban amikor a 
járványhelyzet azt lehetővé tette. 
Önkéntesprogram keretén belül felújításra került a játszótér.  
Egyházaskozár Község Önkormányzat: Folytatódtak a havi családi programok és a 
Szabadidő és kulturális programok a fiatalok számára havi rendszerességű programelem 
azokban a hónapokban amikor a járványhelyzet azt lehetővé tette. Elindult a deviancia filmklub. 
Magyarszék Községi Önkormányzat: tovább folytatódott a fiatalok az élet küszöbén, 
valamint az idősek áldozattá válását megelőző programsorozat, továbbá a közösségi munka, 
közösségfejlesztés és- építés, közösségtervezés, önkéntesség programelem és a generációk 
összetartozása programsorozat azokban a hónapokban amikor a járványhelyzet azt lehetővé 
tette. 
A május-július között tervezett rendezvények a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre 
való tekintettel elmaradtak.   
Helyi nemzetiségi konyhák és étkezési szokások, nemzetek ételei elnevezésű 2 napos 
rendezvény került megrendezésre 2020. augusztus 29-30.  A rendezvényen a két nap alatt 
összesen 800 fő vett rész.  
Komló térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Folytatódtak az Önálló életvitelre 
képessé tevő-, a Foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó 



programelemek a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben 
való részesedésének elősegítése érdekében. 
Március hónapban Munkaszocializáció fejlesztése konstruktív értékteremtő tevékenységeken 
keresztül ( 60 órás) képzés valamint Szemléletformálás a munkáltatók körében ( 10 órás) képzés 
került megtartásra. 
Komlói Kistérség Önkormányzati Társulás: Köblény településen az egészségmagatartás 
fejlesztését célzó programelem keretében Egészségnapot tartottak 2020. augusztus 15. napján. 
 
 





Beszámoló a polgármester  
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 
− Farsangi bálokon vettem részt. 

− Sportszervezetek évindító rendezvényein vettem részt.  

− Megtartottuk a közmeghallgatást. 

− Egyeztetéseket folytattam a MÁV és a Volán vezetőivel, a jelenlegi 

beruházásról és a hosszú távú fejlesztési elképzelésekről. 

− Vállalkozói fórumot tartottunk.  

− Az Ápolók Napja alkalmából köszöntöttem a kórházi dolgozókat. 

− A Petőfi téri beruházás több részátadásán és ünnepélyes végső átadásán vettem 

részt.  

− Szépkorút köszöntöttem. 

− Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt. 

− COVID-19 helyzet március közepétől! 

− Egyeztetések, intézkedések a veszélyhelyzettel kapcsolatban, operatív 

munkacsoport működtetése. 

− Rendkívüli testületi üléseket vezettem le. 

− Cégvezetői értekezleteket tartottam. 

− Térségi polgármesterekkel egyeztettem az együttműködési lehetőségekről. 

− A KÖT képviselőivel több fordulóban egyeztettem. 

− Közbeszerzőkkel tárgyaltam a beruházási feladatok gyorsításáról. 

− A nagyberuházásaink kooperációján vettem részt. 

− Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár úrral tárgyaltam a REKI támogatásról. 

− Részönkormányzati üléseken voltam jelen. 

− Kiállítás megnyitókon köszöntöttem a megjelenteket. 

− Megyei közgyűléseken vettem részt. 

− Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ülésein vettem részt. 

− Megrendezésre került a VI. KASZT. 

− Évnyitó rendezvényeken voltam jelen a város intézményeiben. 



− A Külügyminisztériummal egyeztettem a HIPA rendszerbe való bekerülés 

lehetőségét. Ennek eredményeképpen a Hegyhát utcai és a Nagyrét utcai 

ingatlanok bekerültek a rendszerbe. 

− Több fordulóban egyeztettem a Belügyminisztériumba többlet önkormányzati 

támogatás ügyében. 

− Soltész Miklós  egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős államtitkár úrral tárgyaltam a kisbatthyányi templom kereszt és 

környezetének felújítása ügyében.  

− Több alkalommal egyeztettem a Fürdő épület bérlőivel a hasznosításról. 

− A Sportközpont vizesblokk felújításról tárgyaltam a kivitelezővel.  

− A Tröszt utcai ingatlanok hasznosítási lehetőségeiről tárgyaltam befektetőkkel.  

− RS-COORDINÁTOR ZRT. képviselőjével egyeztettem befektetésre szánt 

területekről. 

− FERRO Elektronics Kft. képviselőjével a Határ utcai ingatlanok HIPA  

pályázatban való részvételéről tárgyaltam, több fordulóban. 

− A Komlói Bányásznapok megrendezéséről több fordulóban tárgyaltam, melyet 

visszafogottan ünnepeltünk.  

− A CADEX KFT. Nagyrét utcai beruházásáról egyeztettem. 

− A MÁV vezetőivel tárgyaltam a vasút nélküli belváros kooperációról. 

− Állampolgársági esküt vettem ki. 

− Gazdasági társaságaink közgyűlésén vettem részt.  

− Iskolák ballagási ünnepségén vettem részt, polgármesteri elismerő okleveleket 

adtam át.  

− A Komlói Bányász Horgász Egyesület által szervezett több rendezvényen 

vettem részt.  

− A Sikondai Fürdő Kft. új ügyvezetőjével tárgyaltam.  

− A Kézilabda Munkacsarnok beruházásról egyeztettem a BMSK vezetőjével.  

− A Miniszterelnök úr sportért felelős biztosával egyeztettem a KBSK 100 

programunkról. 



− Metár támogatással megvalósítható napelemes befektetésekről tárgyaltam 

befektetőkkel.  

− Népkonyha üzemeltetéséről tárgyaltam a Pünkösdista Egyházközösség 

képviselőjével.  

− Az ügyeleti rendszer működési lehetőségeiről egyeztettem, nagyon sok 

fordulóban.  

− A hulladékgazdálkodás további együttműködési lehetőségeiről tárgyaltam a 

szolgáltatókkal.  

− A térségi települések falunapi rendezvényein vettem részt.  

− Budapesten a Polgárőrség elnökségi ülésén köszöntöttem Deák Imrét 80. 

születésnapja alkalmából. 

− Megye napi rendezvényen vettem részt. 

− A Pécsi Egyházmegye területéhez tartozó iskolák komlói évnyitóján vettem 

részt és az elsősöknek ajándékot adtam át.  

− A komlói iskolák évnyitóján is részt vettem és az elsősöknek ajándékot adtam 

át.  

− A Hétdomb Filmfesztiválról egyeztettem. 

− A nagyberuházásaink plusz forrásigényeiről egyeztettem a 

Pénzügyminisztériumban és a Miniszterelnökségen. 

− A MÁV ZRT. képviselőivel tárgyaltam a bérelt területen folytatható 

beruházásunkról.  

 
Komló, 2020. szeptember 21. 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 


