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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 határidejű határozatok
27/2020. (II.20.) Kisbattyáni templom előtti kereszt renoválása II.
A renoválás megvalósult.
34/2020. (III.5.) 100 éves KBSK rendezvénysorozat előkészítésére munkacsoport
létrehozása
A határozat alapján a 100 éves KBSK rendezvénysorozat előkészítésére munkacsoport jött
létre.
136/2020. (VI.25.) Pályázat önkormányzati feladatellátást
támogatására
A saját forrás biztosítása megtörtént, a pályázat benyújtásra került.

szolgáló

fejlesztések

145/2020. (VII.16.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása és
az igazgatósági elnök 2019-2020. évi prémiumfeladatai
A 2020. évi beszámolót az igazgatóság elnöke megküldte, elfogadása most kerül a testület elé.
163/2020. (VII.16.) 2020. évi II. félévi kitüntetési javaslatok
a 2020. évi II. félévi kitüntetések a szakmai napokon és a Komlói Bányásznap ünnepi képviselőtestületi ülésén átadásra kerültek.
169/2020. (VIII.13.) Autóbusz parkoló építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőr
költség fedezetének biztosítása
Az autóbusz parkoló építéséhez kapcsolód beruházás megtörtént, a műszaki ellenőri
szolgáltatás díja a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kifizetésre került.
170/2020. (VIII.13.) Villamos energia beszerzéséhez fedezet biztosítása
Komló Város Önkormányzata a közvilágításhoz szükséges többlet fedezetet a
Városgondnokság intézmény költségvetésében biztosította, illetve a 2021. és 2022 évi
intézményi és városi szintű költségvetés tervezése során a szerződéses árakat, mint dologi
kiadást szerepeltette.
176/2020. (VIII. 31.) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.
V.K. és V.N. 70.000 Ft támogatásban részesült, melyről a szerződéskötésre 2020. szeptember
14. napján került sor. A folyósítás 2020. szeptember 29. napján megtörtént.
177/2020. (VIII. 31.) 18.846.262,- Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele
A hitelfelvétel és a folyósítás megtörtént.

180/2020. (IX.24.) Orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó döntések meghozatala
Az orvosi ügyelethez kapcsolódó döntéseket a Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával,
valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás igény benyújtásával meghozta.
181/2020. (IX.24.) Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntések
A költségvetés végrehajtása és zárása során a döntések végrehajtásra kerültek.
182/2020. (IX.24.) A Komlói Tésztagyáró Szociális Szövetkezet 2019. évi beszámolója
A szövetkezet 2019. évi beszámolójáról és mellékleteiről a Képviselő-testület tájékoztatásra
került.
183/2020. (IX.24.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2019.
évi beszámolójának jóváhagyása
Az alapítvány 2019. évi munkájáról az írásbeli tájékoztató elkészült.
184/2020. (IX.24.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési
beszámolójának jóváhagyása
A közalapítványt a Törvényszék törölte.

Közalapítvány

2019.

évi

185/2020. (IX.24.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2019. évi
beszámolójának elfogadása
A közalapítvány 2019. évi munkájáról szóló írásbeli tájékoztató elkészült.
186/2020. (IX.24.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési
határozatainak és 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása
A kft. 2019. évi beszámolója, közhasznúsági jelentése és ezek mellékletei benyújtásra kerültek.
187/2020. (IX.24.) A Komló Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának
jóváhagyása
A társaság ügyvezetése a gazdálkodásról szóló tájékoztatót benyújtotta.
189/2020. (IX.24.) A Baranya-Víz Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása és a 2020.
június 22-i határozatának jóváhagyása
A polgármester a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan tájékoztatja a
Képviselő-testületet.
190/2020. (IX.24.) A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és
2019. évi beszámolójának jóváhagyása
A Kft. beszámolója benyújtásra került, azonban az a kft. taggyűlése még nem hagyta jóvá
(illetőleg annak elfogadását nem igazolta).
194/2020. (IX.24.) Komló Város Gazdaságfejlesztési Programjának (2014-2020)
felülvizsgálata
A Képviselő-testület Komló Város Gazdaságfejlesztési Programjának (2014-2020)
felülvizsgálatát elvégezte, mely alapján döntött arról, hogy a Komló Város Gazdaságfejlesztési
Programját 2020. december 31. napjáig módosítja.

204/2020. (IX.24.) Sikondai telek-kiegészítési kérelmekkel kapcsolatos forgalomképessé
minősítés
A telek-kiegészítés elhúzódása miatt még nem készült el az adásvételi szerződés. Elvileg ezen
a héten írják alá.
206/2020. (IX.24.) Tormási Katalin telek-kiegészítési
forgalomképessé minősítés
365 m2 nagyságú terület értékesítése megtörtént.

kérelmével

kapcsolatos

184/2021. (VI. 24.) 2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Számszerűsítésére és rendeleti átvezetésére a 2021. szeptemberi költségvetési
rendeletmódosításban kerül sor, a Képviselő-testület későbbi döntése alapján a határozat
részben okafogyott.
185/2021. (VI.24.) Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a
szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása
A beszámoló elfogadását követően a megállapodás minkét fél részéről aláírása került.
186/2021. (VI.24.) Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésről,
valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról
A kilépésről, a vagyoni elszámolásról, illetve a csatlakozásról szóló határozat megküldésre
került az illetékes társulási tanácsoknak, valamint a Konzorcium gesztor önkormányzatának.
187/2021. (VI. 24.) 2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város
rendezvények előkészítése
A határozat alapján a 2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város
rendezvények előkészítésére a munkacsoport létrejött, véleményező feladatát ellátta.
188/2021. (VI. 24.) A SOLAR FM Kft. telephely fejlesztési célú Tröszt és Altáró utcai
beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása,
településrendezési tervmódosítás elindítása – településfejlesztési döntés
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/2021. (VI.24.) számú határozatával
kiemelt beruházási területté nyilvánította a Tröszt utcai fejlesztési területet. A 2413/72, 2413/80
és a 2413/104 hrsz ú ingatlanok, a Város számára is kiemelt beruházás célterületei. A kérelmező
Solar FM Kft. (képviseli: Lakics Péter tulajdonos-ügyvezető) a területen évtizedek óta működő
telephelye szomszédságában a vállalkozás további fejlesztését tervezi.
(A módosítások kiemelt fejlesztési területként kezeltek ezért, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (továbbiakban Rendelet) 32. § (6) bek. c) pontjában foglaltaknak megfelelően a
módosítási eljárás tárgyalásos eljárásként folyik.)
Jelenleg a módosítási eljárás véleményezési szakasza zajlik, az Állami Főépítész az eljárás
során a szakágakat érintő egyeztető tárgyalást 2021. 09. 22. napjára hívta össze, majd az ezt
követő napokra várható az Állami Főépítész – egyeztető tárgyaláson rögzítettek
figyelembevételével megírt - záró véleményének kiadása. Állami Főépítész záró véleményének
ismeretében előterjesztés készül 2021. 09. 30. napján tartandó testületi ülésre, a Tröszt és Altáró
utcai beruházással érintett ingatlanokat érintő rendezési terv módosításának elfogadására.

189/2021. (VI. 24.) A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási
szerződés kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő
szerződés érvényességének hosszabbítása
A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt
pályázat elbírálási határideje 2021. augusztus 31-ig, a szerződés 2021. szeptember 30-ig
meghosszabbításra került.
190/2021. (VI. 24.) Komló, Juhász Gyula utca 2413/92. hrsz.-ú ingatlanon szabadidőpark
és vállalkozók háza, továbbá a szomszédos területeken sport és szabadidős létesítmények
bérbeadása
Licit során az NBG Play-parks and Sport Kft. nyert jogosultságot a bérbevételre az induló
bérleti díjon. A bérleti szerződés aláírásra került.
191/2021. (VI. 24.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.216-2017-00028) projekt költségvetésének átcsoportosítása
A projekt költségvetése a megadott határidőig átcsoportosításra került.
192/2021. (VI. 24.) Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése az MVM Zöld
Generáció Kft.-vel
Az együttműködési megállapodás megkötésre került.
194/2021. (VII. 8.) A 184/2021. (VI. 24.) sz. határozat polgármesteri kezdeményezésre
történő ismételt tárgyalása
A „Kaptár” projekthez és a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény épületében látogató központ kialakítása projekthez kapcsolódó
szerződések közös megegyezéssel megszüntetésre kerültek.
196/2021. (VII. 8.) Vis maior pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása – Nagyrét utcai
rézsűcsúszás
Az önkormányzat a jogszabályban megadott határidőig benyújtotta a vis maior támogatás iránti
igényét a Belügyminisztérium felé. A döntés eredményéről az önkormányzat még nem kapott
tájékoztatást.
197/2021. (VII. 15.) A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány
alapító okiratának módosítása
Az alapító okirat módosítása folyamatban van.
198/2021. (VII. 15.) Döntés lombszívó beszerzéséről a Városgondnokság részére
A határozatot a Városgondnokság megkapta.
200/2021. (VII. 15.) Emléktábla elhelyezése
A szerződéskötés és a kifizetés megtörtént, az Alapítvány a vállalt átutalást teljesítette.
203/2021. (VII. 15.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási
közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele
A helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt
pályázati felhívás közzététele megtörtént.

204/2021. (VIII. 26.) Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása
A támogatási igény benyújtásra került, a Kincstár továbbította a Minisztérium fele és jelenleg
elbírálás alatt áll.
205/2021. (VIII. 26.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői
(magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása
A gazdasági vezetői (magasabb vezetői) álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás
megjelentetésére a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével sor került.

II.
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége

Humán bizottság:
2020. szeptember 23-i ülésén véleményezte az önkormányzati lakások és helyiségek
bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a Komló Városért Alapítvány részére
a nem költségvetési szervek támogatása kapcsán megállapított összeg felfüggesztésének
részbeni feloldását, valamint a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírását és az orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó
döntések meghozatalát.
2020. augusztus 31-i zárt ülésén megvitatta a 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek
elbírálását- III.
2021. június 26-i ülésén megtárgyalta 2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló
Város rendezvények előkészítését.
2021. július 15-i ülésén megtárgyalta a Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztése,
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását, ahhoz fedezet biztosítását, valamint az ehhez
kapcsolódó településrendezési eszköz módosítását.
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:
2020. szeptember 23-i ülésén véleményezte a Rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonság
helyzetéről, a 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását, az önkormányzat vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet
módosítását, valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítását. Megvitatta a közterület használatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítását nemdohányzó közterületek kijelölése miatt, az orvosi
ügyelet működtetésére vonatkozó döntések meghozatalát, a Komlói Tésztagyártó Szociális
Szövetkezet 2019. évi beszámolóját, illetve a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus
Fesztivál Alapítvány 2019. évi beszámolójának jóváhagyását és a Komlói
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019. évi beszámolójának jóváhagyását. Megtárgyalta a
„Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2019. évi beszámolójának elfogadását, a
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2019. évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyását, a Komlói Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyását, valamint a Komló Városért Alapítvány
közhasznú jogállásának megszűnését és a Baranya-Víz Zrt. 2019. évi beszámolójának
elfogadását és 2020. június 22-i határozatainak jóváhagyását. Véleményezte a Komlói Bányász
Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2019. évi beszámolójának jóváhagyását, a
nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát, a
beszámolót a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről, illetve a

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és
ügyrendjének módosítását és a Széchenyi u. 2066 hrsz-ú lakótelek elidegenítéséhez
hozzájárulást.
2021. június 24-i rendkívüli ülésén megvitatta a 2021. évi költségvetési rendeletmódosítási
javaslatot, a Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval
kötendő megállapodás jóváhagyását, a döntést a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való
kilépésről, valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról, valamint
a SOLAR FM Kft. telephely fejlesztési célú Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett
ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását, településrendezési tervmódosítás
elindítása – településfejlesztési döntést. Megtárgyalta a köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó
kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg
érvényben lévő szerződés érvényességének hosszabbítását és a stratégiai együttműködési
megállapodás megkötését az MVM Zöld Generáció Kft-vel.
Zárt ülésén véleményezte a 2021. évi II. félévi kitüntetési javaslatokat.
2021. július 8-i Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottsággal tartott együttes ülésén
véleményezte a 184/2021. (VI.24.) sz. határozat polgármesteri kezdeményezésre történő
ismételt tárgyalását.
2021. július 15-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus
Fesztivál alapítvány alapító okiratának módosítását, a Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum
fejlesztését és fedezet biztosítását, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó
többletforrás és bontási jegyzőkönyv jóváhagyását, valamint a helyi menetrend szerinti
autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzétételét.
Véleményezte a döntést a lombszívó beszerzéséről a Városgondnokság részére, az emléktábla
elhelyezését és a tájékoztatót a városi felújítási keret átruházott hatáskörben történő
felhasználásáról.
2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésén véleményezte az egészségügyi és szociális ágazati
szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet elfogadását, a Komló Város Önkormányzat
Városgondnokság gazdasági vezetői álláshelyére pályázati kiírást, az együttműködési
megállapodás kötését a Baranya Megyei Önkormányzattal a TOP-1.5.1-20-2020-00014
azonosítószámú projekt keretében, valamint a köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti
közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben
lévő szerződés érvényességének hosszabbítását és a Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett,
valamint a volt vásártér kiemelt fejlesztési területeit érintő településrendezési tervmódosítás –
partnerségi eljárás lezárása, tárgyalásos eljárás megindítását.
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság:
2020. szeptember 22-i ülésén véleményezte a Komlói Temetkezési Kft. 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, a vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési
tervek jóváhagyását, az orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó döntések meghozatalát, a
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírását
és a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére
pályázat kiírását. Megvitatta a Komló Város Gazdaságfejlesztési Programjának (2014-2020.)
felülvizsgálatát, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását, a
Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez
kapcsolódóan saját forrás biztosítását, a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet
módosítását a nemdohányzó közterületek kijelölése miatt, valamint az önkormányzati lakások
és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását és az önkormányzat
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
rendelet módosítását. Megvitatta az önkormányzati tulajdonú lakások kémény felújításához
forrás biztosítását, a Komló Városért Alapítvány részére a nem költségvetési szervek

támogatása kapcsán megállapított összeg felfüggesztésének részbeni feloldását, a Sikondai
telek-kiegészítési kérelmekkel kapcsolatos forgalomképessé minősítést, a Tormási Katalin
telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítést, illetve a 2020. évi
költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
döntéseket. Megtárgyalta a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark
és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázat programhoz kiegészítő forrás biztosítását.
2020. november 3-i ülésén megvitatta a Komló, Deák F. és Pannónia utcák vízi közmű
hálózatának önkormányzati tulajdonba történő átvételét, a Komló Városért Alapítvány
támogatási kérelmét, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén
hozott határozatok jóváhagyását, a Tröszt utcai fejlesztési területtel kapcsolatos
településrendezési tervmódosítás partnerségi véleményezésének lezárása, a tárgyalásos eljárás
megindítását, valamint a piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadását és a
beszámolót a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi tevékenységéről. Véleményezte
a Komló, Határ út infrastruktúra fejlesztési pályázattal kapcsolatos támogatás visszafizetését, a
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú „Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület
alapinfrastruktúra fejlesztése) című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosítását, a
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók háza
Komlón” c. pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítását, illetve az illegális
hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtását. Megtárgyalta a
környezetvédelemről szóló 15/1999. (VII.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését,
a Komlói 7760/1 és 7760/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását, valamint a Sikondai
Pihenőpark bérbeadását és az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat végrehajtásával kapcsolatos
tájékoztatót.
2021. június 24-i ülésén megtárgyalta a döntést a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való
kilépésről, valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról, a Humán
szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt
költségvetésének átcsoportosítását, a Solar FM Kft. telephely fejlesztési célú Tröszt és Altáró
utcai beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását,
településrendezési tervmódosítás elindítása – településfejlesztési döntést, illetve a Komló,
Juhász Gyula utca 2413/92 hrsz-ú ingatlanon szabadidőpark és vállalkozók háza, továbbá a
szomszédos területeken sport és szabadidős létesítmények bérbeadását. Véleményezte a
köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt
pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének
hosszabbítását, a Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló és szolgáltatóval
kötendő megállapodás jóváhagyását és a 2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot.
2021. július 8-i Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal tartott együttes ülésén
megvitatta a 184/2021. (VI.24.) sz. határozat polgármesteri kezdeményezésre történő ismételt
tárgyalását. Saját hatáskörben megtárgyalta a Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói
Járásban (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítását,
valamint a Vis maior pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítását – Nagyrét utcai rézsűcsúszás
kapcsán.
2021. július 15-i rendkívüli ülésén a bizottság határozatképtelen volt.
2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésén véleményezte a Komló Város Önkormányzat
Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb
vezetői) álláshelyére pályázat kiírását, a
Városgondnokság tehergépkocsi bérletét, az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési
ösztöndíj támogatásról szóló
rendelet elfogadását, a köztemető üzemeltetéséhez
kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés
kapcsán
kiírt
pályázat
elbírálási
határidejének és jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének hosszabbítását, valamint
az EBR 530179 azonosító számú vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő
biztosítását és a beruházásokhoz kapcsolódó többlettámogatási források beérkezése és

átcsoportosítását. Megvitatta az együttműködési megállapodás kötését a Baranya Megyei
Önkormányzattal a
TOP-1.5.1-20-2020-00014 azonosító számú projekt keretében, a
Képviselő-testület 165/2021. (VI.2.) sz. határozatának módosítását, a Komló, 48-as téren
található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének, valamint a tervezett
Kaptár
épület
helyén áthaladó kábel kiváltásának munkálataihoz szükséges
önerő biztosítását, a Nagyrét
utcai rézsűcsúszáshoz kapcsolódó fedezet biztosítását, illetve a Tröszt és Altáró utcai
beruházással érintett, valamint a volt vásártér kiemelt fejlesztési
területeit
érintő
településrendezési tervmódosítás – partnerségi eljárás lezárását,
tárgyalásos
eljárás
megindítását. Megtárgyalta a Függetlenség utcai 3864/2 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé
minősítését, a Komlói Napokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegezését a Komlóért Egyesület
részére és a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtását.
III.
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
Humán bizottság átruházott hatáskörben:
2020. szeptember 23-i ülésén
− megtárgyalta Féléves lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálata tárgyú előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
1.

A Humán Bizottság K. J. Komló, Kazinczy F. u. 14.szám alatti lakos, B. J. Komló,
Arany J. u. 3 fsz.3.szám alatti lakos, M. J. Komló, Kazinczy F. u. 1/D al.3. szám alatti
lakos és J. K. Komló, Anna akna 3.fsz. 3.szám alatti lakosok, lakásbérleti
jogviszonyával kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.

2020. szeptember 23-i zárt ülésén
− döntött az alábbi települési szociális kölcsön kérelmekről:
o Sz. R. Komló, Vörösmarty M. u. 14. 3/9. szám alatti lakos
− felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat:
o T.né V. A. Komló, Jó szerencsét u. 10. 2/3. szám alatti, 3 szobás
önkormányzati bérlakás - újabb bérleti szerződését határozott,
időtartamra engedélyezett megkötni.
o H. A. Komló, Arany János u. 12. fsz/4. szám alatti, 2 szobás
önkormányzati bérlakás - újabb bérleti szerződését határozott,
időtartamra engedélyezett megkötni.

komfortos
12 hónap
komfortos
12 hónap

2020. október 14-i ülésén
− megtárgyalta a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák
felvételi körzeteinek véleményezése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Bizottság egyetértwtt 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. Felkérte a polgármestert, hogy döntéséről, amely – a jogszabályi előírásnak megfelelően
- az alábbi adatokat is tartalmazza a Pécsi Tankerületi Központot 2020. október 15.
napjáig tájékoztassa.

Lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű, általános
iskolába járó gyermekek
létszámát
Kökönyösi Gimnázium
Gagarin Általános Iskola
Szilvási Általános Iskola
Felsőszilvási Általános Iskola

43
7
5

Kenderföld-Somági Általános
Iskola
Komlói EGYMI
Komlói Kodály Zoltán Énekzenei Katolikus Általános
Iskola

21
7
13

2021. június 24-i zárt ülésén
− döntött az alábbi Önkormányzati lakások bérbeadásáról:
o O.N.R. - Komló, Vörösmarty M. u. 6. 2/2. szám alatti 36,37 m² alapterületű, 1
szobás komfortos lakás
o H.B. - Komló, Vörösmarty M. u. 2. 3/1. szám alatti 32,78 m² alapterületű, 1
szobás komfortos lakás
o bérlőt nem jelöl ki - Komló, Kazinczy F. u. 13. fsz. 4. szám alatti 34,19 m²
alapterületű, 1 szobás félkomfortos lakás
o Gy. Z.né - Komló, Kazinczy F. u. 13. fsz. 2. szám alatti 32,52 m² alapterületű, 1
szobás félkomfortos lakás
o K.A. - Komló, Kazinczy F. u. 1/C fsz. 3. szám alatti 31,00 m² alapterületű, 1
szobás összkomfortos lakás
o Sz.Zs. - Komló, Kazinczy F. u. 7. 1/3. szám alatti 17,84 m² alapterületű, 1 szobás
(garzon) félkomfortos lakás
o eredménytelen - Komló, Kazinczy F. u. 14. 1/1. szám alatti 32,75 m²
alapterületű, 1 szobás félkomfortos lakás
o K-N. Zs. B. - Komló, Petőfi u. 22. 1/3. szám alatti 47,00 m² alapterületű, 1,5
szobás komfortos lakás
o L.L. - Komló, Körtvélyes u. 9. mfsz. 1. szám alatti 23,27 m² alapterületű, 1
szobás összkomfortos lakás
o eredménytelen - Komló, Anna-akna 3. fsz. 4. szám alatti 24,12 m² alapterületű,
1 szobás komfort nélküli lakás
o eredménytelen - Komló, Anna-akna 3. fsz. 1. szám alatti 30,85 m² alapterületű,
1 szobás komfort nélküli lakás
2021. július 15-i ülésén
− megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyú előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság elfogadta a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.

2. A bizottság felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az 1. határozati pontban rögzített
dokumentum elfogadásáról az érintett intézmény vezetőjét tájékoztassa
2021. július 15-i zárt ülésén:
− felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat:
o T.I. – 7300 Komló, Ady E. u. 4/d fsz. 8/a. szám alatti lakos
o Sz. J.né - 7300 Komló, Kazinczy F. 7. 1/5. szám alatti lakos
o O-B. M. - 7300 Komló, Zrínyi M. u. 32. szám alatti lakos
o Sz. R. – 7300 Komló, Kazinczy F. u. 6. fsz. 4 szám alatti lakos
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:
2020. augusztus 19-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázathoz kapcsolódó komlói önkéntes
tevékenységhez szükséges anyagok beszerzési eljárásának megindítása tárgyú
előterjesztés, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a komlói önkéntes tevékenységhez szükséges anyagok beszerzéséhez
kapcsolódó ajánlattételi felhívást az I. sz. melléklet szerinti formában jóváhagyta.
Továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérje fel
ajánlattételre:
1. Vízvölgy Bt. Vékény, Fő u. 65, 7333
2. Csempevilág Komló, Zrínyi tér 2, 7300
3. BAL-ILO Kft. Komló, Berek u. 1. 7300
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− döntött az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 megnevezésű pályázati
programban tájékoztató brossúra elkészítésére vállalkozó kiválasztása tárgyú
előterjesztésben, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság a Komlói és további négy helyszínen megtartott rendezvényekről
tájékoztatást adó brossúra elkészítését végző vállalkozó kiválasztásával kapcsolatos –
az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező – ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyta.
2. Jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.
5.

Rotari Nyomdaipari Kft. (7300 Komló, Berek u. 2/a.) lovai.nora@rotari.hu
Watzak Kft. (7635 Pécs, Vizes dűlő 20.) vince.erno@w-printer.hu
Dekorrozmár Kft. (7634 Pécs, Cserebogár dűlő 37.) dekor@dekorrozmár.hu
TQ Reklám Kft. (7630 Pécs Engel János u. 4/1.) info@tqreklam.hu
Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (7621 Pécs, Király utca 27.)
holeczy.peter@pecsikommunikacio.hu

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon.
2020. szeptember 23-i ülésén
− megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz
kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
A bizottság a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz
kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása tárgyú ajánlattételi felhívást a mellékelt
formában jóváhagyta.
Jóváhagyta továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel
ajánlattételre:
a)Bellai Mérnökiroda Kft.
b) AQUA-VIA Kft.
c)Mecsek Mérnökiroda Kft.

(7630 Pécs, Vendég u. 10)
(7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.)
(7630 Pécs, Barázda utca 17/2.)

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy intézkedjen az ajánlatkérési dokumentum
megküldéséről a fenti cégek részére.
− döntött a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzési
eljárások megindítása tárgyú előterjesztésben, és az alábbi határozatot hozta:
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság közművelődési érdekeltségnövelő
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait a
melléklet szerinti formában jóváhagyta.
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre:
1. Bútorok beszerzése (vendégszék)
a)Art-Innova Kft.
(7300 Komló, Ipari út 2.)
b)TF Center Kft.
(7300 Komló, Pécsi út 1.)
c)Furlab Kft.
(1149 Budapest, Fogarasi út 11.)
2. Informatikai eszközök beszerzése
a)CP Info TEch Bt.
(7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.)
b)DigitalPlus Bt.
(7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc u. 10.)
c)TF Center Kft.
(7300 Komló, Pécsi út 1.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta a Belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódó beszerzési eljárások
megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a Belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat és
azok ajánlattételi felhívásait a melléklet szerinti formában jóváhagyta.

Továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel,
beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre:
1. Belterületi utak felújítása
a) Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
b) KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
(7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.)
c) P-R Útépítő Kft.
(7634 Pécs, Szőlész dűlő 19.)
2. Gyepes parkolók korszerűsítése
d) Friesz László ev.
e) Kiss Kornél ev.
f) Grondwerk Kft.

(7300 Komló, Körtvélyes u.11.)
(7396 Magyarszék, Petőfi u. 78.)
(7761 Kozármisleny, Csikósvölgy u. 6.)

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta az autóbusz parkoló életvédelmi kerítés megépítésére irányuló beszerzési
eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság az Autóbusz parkoló életvédelmi kerítés megépítésére irányuló beszerzési
eljárással kapcsolatos ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyta.
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. FESPED Kft. (adószám: 12622607-2-02, cím: 7761 Kozármisleny, Viola utca 25., email: fesped01@gmail.com
3. GERMIKO Bt. (adószám: 20072519-2-02, cím: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos
utca 39/A., e-mail: germiko@freemail.hu
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
− megvitatta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 megnevezésű pályázati
programban tájékoztató brossúra elkészítésével kapcsolatos beszerzési eljárás
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. A bizottság a pályázathoz kapcsolódó brossúra elkészítését végző vállalkozó
kiválasztását célzó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.
2. A bizottság az eljárás során legkedvezőbb ajánlatot tevő Pécsi Kommunikációs
Központ Kft-t (7621 Pécs, Király u. 27.) hirdette ki az eljárás nyertesének.
Felkérte a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a vállalkozói szerződést nettó
132.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg.

− megtárgyalta a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és
Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű projekthez tartozó statikus tervező
kiválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a megbízási szerződés keretében TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító
számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű projekthez tartozó
statikus tervező kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást a mellékelt formában
jóváhagyta.
Továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel
ajánlattételre:
1. Balázs Mérnöki Iroda Bt 7635 Pécs, Nagyszkókói út 18.
2. Ammonitesz Bt.
7673 Cserkút Rákóczi F. u. 23.
3. GEO STAT KFT
7634 Pécs, Ürögi fasor 28.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
2020. szeptember 30-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások kéményeinek felújítása tárgyú
előterjesztés, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
kéményfelújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást a mellékelt formában
jóváhagyta.
Továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel
ajánlattételre:
1. Németh Zoltán
2. Péter ’99 Kft
3. Sebestyén Zoltán

7300 Komló, Eötvös u. 10.
7300 Komló, Táncsics u. 6/d
7150 Bonyhád, dr Lotz J. u. 35.

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívást a fenti vállalkozók
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megvitatta a Körtvélyesi Tagóvoda talajjavítása, injektálással történő tabilizációjával
kapcsolatos beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánította, és az ÖKO 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kftt (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést nettó 657.455,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.

− megvitatta az autóbusz parkoló életvédelmi kerítés megépítésére irányuló beszerzési
eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztés, 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 1 397 335,-Ft összeggel megkösse.
− döntött a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és
Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű projekthez tartozó statikus tervező
kiválasztása – eredményhirdetés tárgyú előterjesztésben, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló GEO STAT KFT.-t (7634 Pécs, Ürögi fasor 28.) 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 600 000. –Ft + ÁFA összeggel kösse meg.
− megtárgyalta a Komlói önkéntes tevékenységhez szükséges anyagok beszerzési
eljárásának eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló BAL-ILO Kft. (7300 Komló, Berek u. 1.) hirdette ki az eljárás
nyerteseként.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
2020. október 6-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz
kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása – eredményhirdetés tárgyú előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó, műszaki
ellenőr kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint
állapította meg:
I. Műszaki ellenőr kiválasztása
1. Bellai Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Vendég u. 10). ajánlata érvényes,
2. AQUA-VIA Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.). ajánlata érvényes,

3. Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda utca 17/2.) ajánlata érvényes,
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot AQUAVIA Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.). tette,
5. Az eljárás eredményes volt,
6. Az eljárás nyertese AQUA-VIA Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.).
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó, műszaki
ellenőr kiválasztása beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást az AQUA-VIA Kft-t. (7630 Pécs,
Téglaház dűlő 5.). hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
Továbbá 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: 600. 000,-(HUF)
„A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 számú Közösségfejlesztést támogató
infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában” vonatkozásában bruttó:180. 000,(HUF)
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 számú, „BMX- és gördeszka pálya kialakítása a
Közösségek Háza környezetében” vonatkozásában bruttó: 118. 000,- (HUF)
Összesen: bruttó: 898. 000,- (HUF)
− megtárgyalta a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzési
eljárások eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:
I. Bútorok (vendégszékek) beszerzése:
A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a Furlab Kft-t (1149 Budapest, Fogarasi út 11.)
hirdette ki nyertesként, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tette.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a teljes forrás
rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződést nettó 438.750,-Ft+ÁFA
összeggel kösse meg.
II. Informatikai eszközök beszerzése:
A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a TF Center-t (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdette
ki nyertesként, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tette.

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést
nettó 212.506,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg.
− megtárgyalta a Belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódó beszerzési eljárások
eredményhirdetése
I. Belterületi utak kijelölt szakaszainak felújítása:
A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a P-R Útépítő Kft-t (7634 Pécs, Szőlész dűlő
19.) hirdette ki nyertesként, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tette minden
útszakaszra.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést nettó 41.709.160,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg.
II. Gyepes parkolók burkolattal való ellátása:
A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánította, és Friesz László e.v.-t (7300 Komló, Körtvélyes
u. 11.) hirdette ki nyertesként, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tette minden
parkolóra.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést nettó 5.273.520,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg.
− megvitatta az önkormányzati tulajdonú lakások kéményeinek felújítása tárgyú
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Németh Zoltánt (7300 Komló, Gagarin u.21.) hirdette ki
az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést nettó 1.664.000,- Ft+27% ÁFA összeggel kösse meg.
2020. október 21-i rendkívüli ülésén
− döntött az Orbán Istvánné Komló, Kossuth L. u. 46. sz. előtti üzleti előlépcső közterülethasználati engedély ügye tárgyában, melyet az alábbi tartalommal hagyott jóvá:

HATÁROZAT
Orbán Istvánné 7300 Komló, Jószerencsét utca 2. szám alatti lakos részére engedélyt adok
arra, hogy a Komló, Kossuth L. u. 46. sz. előtti 2438/6 hrsz. alatti közterületből 2 x 2 m2
nagyságú területet használjon.
A közterület-használat:
•

Célja: üzleti előlépcső 2 db

•

Engedély hatálya: 2020. október 1. napjától visszavonásig, de maximum 5 év
időtartamig: 2025. november 30. napjáig

•

A közterület-használat módja:
a 11.405/1995. sz. – Szamótni László részére kiadott
építési engedély szerinti üzleti előlépcső 2 db

Egyidejűleg visszavonom a Tormási Imréné Komló, Erkel F. u. 6. részére kiadott erre
helyszínre vonatkozó 8466-2/2015.(10.28.) számon kiadott közterület használati
engedélyét.
A közterület használatáért 1.170,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel alkalmazásával az
engedélyezett időtartamra, 4 m2 területnagyságra havonta 5.944,- Ft díjat állapítok meg,
melyet a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül, ezt követően minden hó
10. napjáig kell befizetni a Komló Városi Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló
11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék mentesen.
A késedelmi pótlék mértéke minden 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.)

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

2.)

Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a közterületfelügyelet, 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.)

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

5.)

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

6.)

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 Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterülethasználat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet
3. § 11) pontjában, valamint 7.§ -ban előírt feltételeknek.
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam.
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 13) pontjában megszabott mértékű (kiemelt
terület, városközpont) közterület-használati díjat kell fizetni.
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 Lukács Erzsébet „Halottak Napja – Mindenszentek” közterülethasználati engedély ügyét, melyben az alábbi tartalmú határozatot hagyta jóvá:
HATÁROZAT
Lukács Erzsébet Komló, Mecsekfalui út 39. sz. alatti lakos részére engedélyt adok arra, hogy
a Komló, Köztemető előtti 8301. hrsz. alatti közterületből 4 nap 3 m2, illetve 4 nap 10 m2
nagyságú területet használjon.
A közterület-használat:
•

Célja: „Halottak Napja – Mindenszentek” előtti napokban virág, koszorú és egyéb
kellékek árusítása mobil asztalról

•

Engedély hatálya: 2020. október 24-25. és október 28-29. napján (4 nap) 3 m2
illetve 2020. október 30-31. és november 1-2. napján (4 nap) 10 m2 nagyságú
terület
használatával a temető nyitvatartásával azonos időszakban

•

A közterület-használat módja: Komlói Köztemető főbejáratától jobbra, azaz keleti
irányban az autóbusz-megálló melletti zöldterületen mobil asztalról

A közterület használatáért négyzetméterenként 850,- Ft/m2/nap + 27 % ÁFA díjtétel
alkalmazásával – ((850 Ft/m2 x 4 nap x 3 m2) + (850 Ft/m2 x 4 nap x 10 m2)) x 1,27 áfa - az
engedélyezett időtartamra 56.134 - Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 5 napon belül, de legkésőbb az árusítás megkezdéséig kell befizetni a
Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló 1173106315555953 sz. számla javára 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 felsorolt áruk, termékek
forgalmazhatók.
2. Árusítás kizárólag a temető nyitvatartásával azonos időben történhet, és az árusítás
befejeztével az árusításra szolgáló berendezést a közterületről naponta el kell szállítani.
3. Az árusítás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja.
4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni.
5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a közterületfelügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.
6.

Az engedély csak a közterület-használati díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel vagy
átutalás igazolásával együtt érvényes.

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.
INDOKOLÁS
Engedélyes megfelel Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterülethasználat 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
(egyébterület) 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.

− döntött a Hegyhát Agro Kft. mozgó árusítás – közterület-használati engedély
visszavonása tárgyú előterjesztésben, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta
jóvá:
HATÁROZAT
A Hegyhát Agro Kft. (7370 Sásd, Rákóczi F. u. 55., Cgj.: 02-09-070203, Képviseli: Tölgyesi
József ügyvezető, továbbiakban: engedélyes) részére a Komló város belterületén 2413/49 hrsz.
alatti közterületre – Tröszt parkoló - hatóságom által 14201-6/2020. (09.09.) számon, a Jogi,
ügyrendi és közbeszerzési bizottság 123/2020. (09.09.) számú határozata alapján kiadott
közterület-használati engedélyt 2020. október 1. hatállyal
visszavonom.
Egyidejűleg kérem a Városgondnokságot engedélyes által előre kifizetett díjösszegből az
egy hónap időtartamra eső díjat levonva (2310,-Ft/m2/hó x 3 m2 x 1,27 Áfa = 8801,- Ft), a
maradék összeget részére visszautalni szíveskedjen.
Határozatomat ügyfél kérelmére alapoztam, figyelembe véve a Komló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a közterület-használat engedélyezéséről szóló 19/2011. (VI.24.) számú
rendelet 8. § (7) és a 9. § (5) bekezdésében foglaltakat.
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 TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosító számú „Energetikai
korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” megnevezésű
pályázathoz kapcsolódó építési beruházás tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056
azonosító számú „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó
épületében” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó építési beruházás tárgyú
közbeszerzés ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti formában jóváhagyta.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról
intézkedjen.
− megvitatta a Komló, Kazinczy utca 13. szám alatti 2 db önkormányzati lakás
kéményfelújítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Kazinczy utca 13. szám alatti 2 darab
önkormányzati lakás kéményfelújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást a mellékelt
formában jóváhagyta.

Továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel
ajánlattételre:
1. Németh Zoltán
2. BS Construct Kft
3. Sebestyén Zoltán

7300 Komló, Eötvös u. 10.
7300 Komló, Hegyhát utca 6.
7150 Bonyhád, dr Lotz J. u. 35.

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívást a fenti vállalkozók
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és
Hangversenyterem – mint rendező az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
megemlékezés – közterület-használati engedély ügyét, melyet az alábbi tartalommal
hagyott jóvá:
HATÁROZAT
A Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem Komló,
48-as tér 1-5., képviseli: - Schaff Anikó igazgató – (továbbiakban: engedélyes) részére
engedélyt adok arra, hogy a Komló, 48-as tér, 3837 hrsz. és Komló, Városház tér 3.
Polgármesteri Hivatal előtti 548 hrsz. alatti közterületekből kb. 500-500 m2 területet
használjon
A közterület-használat:
•

Célja: Az 1956-os forradalom és szabadságharc és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának évfordulója programjainak megtartása

• Engedély hatálya:

2020. október 23. (péntek) 1000 – 1300 óráig

• A közterület-használat módja: Városi ünnepség és koszorúzás megtartása mindkét
helyszínen: a 48-as téren az 56-os emlékkőnél illetve a
Polgármesteri Hivatalnál a Komlói Forradalmi Munkástanács
emléktáblájánál.
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
megtartani.
3. A rendezvény kizárólag 1000 órától – 1300 óra között történhet.
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 a rendezvény után gondoskodni.
Határidő: 2020. október. 23. (péntek) 1500 óráig

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a közterületfelügyelet, 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, azaz esetleges árusoknak és
mutatványosoknak külön-külön közterület-használati engedélyt kell kérniük!
9. 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 Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterülethasználat 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 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 BSZ-Pálma Virág Kft. közterület-használati engedély ügye tárgyában, és a
határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá:
HATÁROZAT
A BSZ – PÁLMA Virág Kft. (Komló, Városház tér 18. Képviseli: Soós Bernadett
továbbiakban: engedélyes) részére engedélyt adok arra, hogy a Komló, Városház tér 18. sz.
alatti virágüzlete előtti 3600/2 hrsz.-ú közterületből
4 m2 nagyságú területet árubemutató állvány elhelyezésére használjon.
A közterület-használat:
•

Célja: „Halottak Napja – Mindenszentek” virág árusítás, valamint árubemutatás állványról

•

Engedély hatálya:

•

A közterület-használat módja: Komló Városház tér 18. virágüzlet előtt mobil

2020. október 20. – 2020. november 1.

árubemutató állvány kihelyezése az üzlet nyitvatartási ideje alatt
A közterület használatáért 730,- Ft/m2/hó + ÁFA díjtétel alkalmazásával (730,- Ft/m2/hó x 4
m2 x 1.27 = 3.708,-Ft) az engedélyezett időtartamra 3.708,- Ft díjat állapítottam 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 áruk, termékek
forgalmazhatók.
2. Árubemutatás kizárólag az üzlete nyitvatartásával azonos időben történhet, az
árubemutatására szolgáló berendezést a közterületről naponta el kell szállítani.
3. Az árusítás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja.
4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni.
5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a közterületfelügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.
6. Az engedély csak a közterület-használati díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel
együtt érvényes.
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.
INDOKOLÁS
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterülethasználat 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) 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.
2021. június 24-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta az 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozatban megjelölt „Bétai elkerülő út
megvalósítása” tárgyú beruházás építési közbeszerzési eljárás megindítását, és az
alábbi határozatot hozta:
Komló Város Önkormányzat a BMÖGF/997-1/2020, iktatószámú támogatói okirathoz
kapcsolódó „Komló, Bétai elkerülő út korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásnak
a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárásrend szerinti indítását az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi felhívás szerint jóváhagyta.
Az Önkormányzat a támogatás keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 9. § (1) bek. j) pontja szerint az üzemeltető BARANYA-VÍZ Zrt.-t bízta meg
az ivóvízvezeték rekonstrukció kivitelezésével nettó 20.000.000,- Ft + áfa =
25.400.000,- Ft értékben. A Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról
szóló 1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján a pályázati összeg a projekt számára erre
a célra elkülönített bankszámlán rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az „in-house” vállalkozói szerződés
BARANYA-VÍZ Zrt.-vel történő aláírására az ivóvízvezeték rekonstrukció elvégzésére
nettó 20.000.000,- Ft+áfa = 25.400.000,- Ft értékben.
Komló Város Önkormányzat utasította az aljegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás
megindításáról intézkedjen.
− megvitatta a 2021. évi Országos Bringapark Programhoz kapcsolódó feltételes
beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság a 2021. évi Országos Bringapark Programhoz tartozó kivitelező
kiválasztásához kapcsolódó feltételes beszerzési eljárást és az ahhoz tartozó ajánlattételi
felhívást az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyta.
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje
fel, beszerzési eljárás keretében ajánlattételre:
1. TTTrails Kft.
2. Homár Bau Bt.
3. Pichler Róbert e.v.

(7300 Komló, Gárdonyi Géza utca 9.)
(7694 Hosszúhetény, Hegyelő 28.)
(1161 Budapest, Baross utca 170.)

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi feltételes beszerzési eljárás
megindításáról gondoskodjon.
− döntött a Komló Város Óvoda Körtvélyesi Tagóvoda épületének injektálással történő
stabilizációjához tartozó beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztés kapcsán,
és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a Komló Város Óvoda Körtvélyesi Tagóvoda épületének injektálással
történő stabilizációjához tartozó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a melléklet
szerinti formában jóváhagyta.
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre:
a) ÖKO 2002 Kft.
b) Péter ’99 Kft.
c) Vitoép Kft.

(7400 Kaposvár, Kanizsai utca 56.)
(7300 Komló, Táncsics u. 6/d.)
(7300 Komló, Kossuth L. utca 3.)

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti
cégek részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
1. A bizottság az EBR 486294 és EBR 519302 azonosító számú „Pályázat
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű
projektekhez kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok ellátására szolgáló beszerzési
eljárást és az azokhoz tartozó ajánlattételi felhívását az előterjesztés melléklete szerinti
formában jóváhagyta.
2. Jóváhagyta továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel
ajánlattételre, beszerzési eljárás keretében:
Műszaki ellenőri feladatok ellátása
a) AQUA-VIA Kft.
(7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.)
b) Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda utca 17/2.)
c) Bellai Mérnökiroda Kft.
(7630 Pécs, Vendég u 10.)
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti
cégek részére történő megküldéséről gondoskodjon.
− megtárgyalta a Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Kulturális
rendezvény közterület-használati engedély ügye tárgyú előterjesztést, és a határozatot
az alábbi tartalommal hagyta jóvá:
HATÁROZAT
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata - képviseli: Orsós Ferenc - Komló,
Zrínyi tér 2. (továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és
Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Zrínyi tér 2. sz. előtti járda és füves
területből (3516 hrsz.) kb. 500 m2 nagyságú területet használjon az alábbi feltételek
betartásával.
A közterület-használat:
• Célja:

Kulturális- és Családi Nap rendezvény megtartása

• Engedély hatálya:

2021. június 27. napján (vasárnap) 800 – 2000 óráig

• A közterület-használat módja: kulturális tevékenység program szerinti lebonyolítása
sátor, színpad, hangosítás, asztalok, székek kitelepítése
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
megtartani.
3. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után, 2000 – 2100 óráig gondoskodni.
4. A rendezvény a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja.
5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a
közterület-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 szükséges
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
INDOKOLÁS
Engedélyes közterület-használat engedélyezésére vonatkozó kérelmet nyújtott be
Hivatalunkhoz 2021. június 15-én a fenti rendezvénnyel összefüggésben. A döntés előkészítése
során egyeztetés történt a Komlói Rendőrkapitánysággal és tisztázódtak a hatásköri kérdések.
Azzal összefüggésben is tett nyilatkozatot Orsós Ferenc elnök úr, hogy milyen létszámban
vesznek részt a rendezvényen a fellépők, szervezők és az érdeklődők együttvéve. Ebből
adódóan nem kell külön zenés, táncos rendezvényként engedélyeztetni jegyzői hatáskörben a
Kulturális- és Családi Napot, ahol nem a vírusterjedés, hanem a biztonságos kiürítés lenne a
szempont.
Engedélyes kérelme 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, így jóváhagyásra került a kérelem.
A közterület használatáért R. 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette 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.
A határozat az Ákr. 9. § 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.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben

született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi
okot.
− megtárgyalta a Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Roma Nap
rendezvény közterület-használati engedély ügye tárgyú előterjesztést, és az alábbi
tartalmú határozatot hozta:
HATÁROZAT
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata - képviseli: Orsós Ferenc - Komló,
Zrínyi tér 2. (továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és
Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Zrínyi tér 2. sz. előtti járda és füves
területből (3516 hrsz.) kb. 500 m2 nagyságú területet használjon az alábbi feltételek
betartásával.
A közterület-használat:
• Célja:

Roma Nap rendezvény megtartása

• Engedély hatálya:

2021. július 10. napján (szombat) 800 – 2200 óráig

• A közterület-használat módja: kulturális tevékenység program szerinti lebonyolítása
sátor, színpad, hangosítás, hangosítás, asztalok, székek kitelepítése
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
megtartani.
3. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után, 2200 – 2300 óráig gondoskodni.
4. A rendezvény a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja.
5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a
közterület-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 szükséges
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
INDOKOLÁS
Engedélyes közterület-használat engedélyezésére vonatkozó kérelmet nyújtott be
Hivatalunkhoz 2021. június 15-én a fenti rendezvénnyel összefüggésben. A döntés előkészítése
során egyeztetés történt a Komlói Rendőrkapitánysággal és tisztázódtak a hatásköri kérdések.
Azzal összefüggésben is tett nyilatkozatot Orsós Ferenc elnök úr, hogy milyen létszámban
vesznek részt a rendezvényen a fellépők, szervezők és az érdeklődők együttvéve. Ebből

adódóan nem kell külön zenés, táncos rendezvényként engedélyeztetni jegyzői hatáskörben a
Roma Napot, ahol nem a vírusterjedés, hanem a biztonságos kiürítés lenne a szempont.
Engedélyes kérelme 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, így jóváhagyásra került a kérelem.
A közterület használatáért R. 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette 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.
A határozat az Ákr. 9. § 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.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi
okot.
− megvitatta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó sátor bérlés tárgyú beszerzési eljárás
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó sátorbérlés elnevezésű
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást
megajánló Maxa Tent Kft.-t (7694 Mánfa, Morolo utca 44/C.) hirdette ki az eljárás
nyerteseként.
2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
− megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2021. (IV.23.)
sz. határozat módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2021. (IV. 23.) sz.
határozata alapján nyertesként kihirdetett Aknai Péter e.v. (7300 Komló, Tóparti út 41.)
nyilatkozata alapján a továbbiakban az általa alapított Totalfitness Kft. (7300 Komló.
Altáró utca 2.) végzi a beszerzési eljárás során elnyert munkálatokat. Az eredeti
beszerzési eljárásban megnevezett vállalások változatlanok maradnak.
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a Totalfitness
Kft.-vel (7300 Komló, Altáró u. 2.) nettó 13.752.716, -Ft+ ÁFA, bruttó 17.465.949, -Ft
értékben kösse meg.
2021. június 30-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta az „Energia megtakarítási intézkedési terv” elkészítéséhez tartozó
beszerzés megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. A bizottság az „Energia megtakarítási intézkedési terv” megnevezésű önkormányzati
feladathoz tartozó vállalkozó kiválasztásához kapcsolódó beszerzési eljárást és
ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyta.
Továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre:
1. InFend Energy Kft.
2. Energia Birodalom Kft.
3. Renergon Kft.

(1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.)
(1025 Budapest, Berkenye u. 2/b. 1/5.)
(1121 Budapest, Béka király út 59. C. ép.)

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
− döntött az „Energia megtakarítási intézkedési terv” elkészítéséhez tartozó beszerzés
megindítása tárgyú előterjesztés kapcsán, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
projekthez tartozó 7300 Komló, Alkotmány utca felső szakaszának (3771. hrsz.)
felújításához (III. ütem) kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására vonatkozó feltételes
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg:
1. Kaldit Kft.
(7300 Komló, hrsz.: 287.) ajánlata érvényes.
2. P-R Útépítő Kft. (7624, Pécs, Napvirág u. 4.) ajánlata érvényes.
3. Közműépker Kft. (7831 Pellérd, Damjanich u. 5.) ajánlata érvényes.
A bizottság a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
projekthez tartozó 7300 Komló, Alkotmány utca felső szakaszának (3771. hrsz.)
felújításához (III. ütem) kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására vonatkozó feltételes
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást
nyújtó vállalkozást a P-R Útépítő Kft.-t (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) hirdette ki az eljárás
nyerteseként.
2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
3. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálását követően az
önkormányzat a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 37.083.580,-Ft +
ÁFA, azaz bruttó 47.096.147,-Ft összeggel megkösse.
− megtárgyalta a 40+zenekar közterület-használati engedély ügye tárgyú előterjesztést,
és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá:
−
HATÁROZAT
40+ zenekar - képviseli: Horváth Gábor (továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Bem téren járda és füves
területből (487/1 hrsz.) 150 m2 nagyságú területet használjon az alábbi feltételek
betartásával.
A közterület-használat:

• Célja:

Zenés koncert megtartása

• Engedély hatálya:

2021. július 3. napján (szombat) 1800 – 2100 óráig

• A közterület-használat módja: Zenés program lebonyolítása, hangosítás, asztalok,
székek kitelepítése
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
megtartani.
3. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után, 2100 – 2200 óráig gondoskodni.
4. A rendezvény a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja.
5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a
közterület-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 szükséges
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
INDOKOLÁS
Engedélyes közterület-használat engedélyezésére vonatkozó kérelmet nyújtott be
Hivatalunkhoz 2021. június 16-án a fenti rendezvénnyel összefüggésben. A döntés előkészítése
során egyeztetés történt a Komlói Rendőrkapitánysággal és tisztázódtak a hatásköri kérdések.
Azzal összefüggésben is tett nyilatkozatot Horváth Gábor úr, hogy milyen létszámban vesznek
részt a rendezvényen a fellépők, szervezők és az érdeklődők együttvéve. Ebből adódóan nem
kell külön zenés, táncos rendezvényként engedélyeztetni jegyzői hatáskörben a zenekar
fellépését, ahol nem a vírusterjedés, hanem a biztonságos kiürítés lenne a szempont.
Engedélyes kérelme 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, így jóváhagyásra került a kérelem.
A közterület használatáért R. 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette 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.
A határozat az Ákr. 9. § 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.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi
okot.
− megvitatta a Hajmási Sándor Komló, Mecsekfalu völgy Szabadidő Park közterülethasználati engedély ügye tárgyú előterjesztés, és az alábbi tartalmú határozatot hozta:
HATÁROZAT
Hajmási Sándor Komló, Mecsekfalu völgy 51. szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes)
részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló,
Mecsekfalu völgy 1636. hrsz. alatti Szabadidő Parkban 5 m2 nagyságú területet
használjon az alábbi feltételek betartásával.
A közterület-használat:
• Célja:

Mecsekfalui Falunap rendezvény ideje alatt ital árusítás

• Engedély hatálya:

2021. július 3. napján (szombat) 1300 – 2200 óráig

• A közterület-használat módja: árusításra szolgáló berendezés - hűtőpult, asztalok,
székek, árnyékolók kitelepítése
A közterület használatáért négyzetméterenként 850,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az
engedélyezett időtartamra 4.250,- Ft díjat állapítok meg, melyet a rendezvény napjáig kell
befizetni Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló
11731063-15555953 sz. számla javára 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:
8. A rendezvény megtartásakor szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi
előírásokat!
9. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvényt szabad
megtartani.
10. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után, 2200 – 2300 óráig gondoskodni.
11. A rendezvény a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.
12. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a
közterület-felügyelet, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.
13. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén

engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani.
14. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
INDOKOLÁS
Engedélyes kérelme 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, így jóváhagyásra került a kérelem.
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam.
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 11) a./ pontjában – egyéb terület - megszabott
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni.
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette 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.
A határozat az Ákr. 9. § 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.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi
okot.
2021. július 8-i rendkívüli ülésén
− a megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” megnevezésű projekthez tartozó műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
1.)
A bizottság a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” pályázathoz tartozó műszaki ellenőr kiválasztásához kapcsolódó
beszerzési eljárás 1. és 2. részajánlati körének eredményét az alábbiak szerint állapította
meg:
- Bellai Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Vendég u. 10
- AQUA-VIA Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.)
- Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda utca 17/2.)

ajánlata érvényes
ajánlata érvényes
ajánlata érvényes

2.)
A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és mindkét részajánlati körben a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást a AQUA-VIA Kft.-t (7630 Pécs,
Téglaház dűlő 5.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.
3.)
Utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
4.)
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat
nevében az AQUA-VIA Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést

az 1. részajánlati körben nettó 235.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 298.450.- Ft összeggel,
a 2. részajánlati körben 195.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 247.650.- Ft összeggel
megkösse.
− megvitatta a 2021. évi Országos Bringapark Program keretében megvalósuló
bringapályákhoz kapcsolódó feltételes beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság a 2021. évi Országos Bringapark Program keretében megvalósuló
bringapályákhoz kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására vonatkozó feltételes
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg:
- TTTrails Kft. (7300 Komló, Gárdonyi Géza utca 9.) ajánlata érvényes.
- Homár-Bau Bt. (7694 Hosszúhetény, Hegyelő utca 28.) ajánlata érvényes.
- Pichler Róbert e.v.
(1161 Budapest, Baross utca 170.) ajánlata érvénytelen.
A bizottság a 2021. évi Országos Bringapark Program keretében megvalósuló
bringapályákhoz kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására vonatkozó feltételes
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást
nyújtó vállalkozást a TTTrails Kft.-t (7300 Komló, Gárdonyi Géza utca 9.) hirdette ki
az eljárás nyerteseként.
2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
3. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálását
követően az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel, a TTTrails Kft-vel a vállalkozási
szerződést nettó 31.496.063,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 40.000.000,-Ft összeggel megkösse.
− megtárgyalta a Komló Város Óvoda Körtvélyesi Tagóvoda épületének injektálással
történő stabilizációjához tartozó beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a Péter ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics u. 6/d.)
hirdeti ki az eljárás nyerteseként.
2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
3. Komló Város Önkormányzat elrendelte a vállalkozási szerződésnek a nyertes
ajánlattevővel történő megkötését, nettó 4.651.660,- Ft + 27% ÁFA (bruttó 5.907.608,Ft) összeggel, a 2021. évi költségvetés 7. számú mellékeltében szereplő „Körtvélyesi
óvoda felújítása (injektálás költsége)” című előirányzat terhére.
2021. július 15-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta az 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozatban megjelölt Kaptár és
Látogatóközpont fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása kapcsán
beszerzési eljárás indítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. A bizottság nem támogatta, hogy az önkormányzat az 1746/2020. (XI.11.) Korm.
határozatban megjelölt Kaptár és Látogatóközpont fejlesztésekhez kapcsolódó
nyilvánosság biztosítása kapcsán új beszerzési eljárást folytasson le.
− megvitatta a Komlói Bányász Sportcentrum fejlesztése kapcsán közbeszerzési szakértő
kiválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság a „Komlói Bányász Sportcentrum fejlesztése kapcsán közbeszerzési
szakértő kiválasztása” tárgyú beszerzési eljárást és annak ajánlattételi felhívását a
határozati javaslat mellékletei szerinti formában jóváhagyta.
Jóváhagyta továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési szakértőket kérje
fel ajánlattételre a beszerzési eljárás keretében:
a) Mihalovics Gábor e.v.
b) Dr. Zoric Ildikó
c) Dr. Szabó-Gothard Máté

(7636 Pécs, Neumann János u.20.)
(7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.)
(7761 Kozármisleny, Viola u. 1/3.)

2. Komló Város Önkormányzat utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési
dokumentumoknak a fenti cégek részére történő megküldéséről gondoskodjon.
− döntött az „Energia megtakarítási intézkedési terv” elkészítéséhez tartozó beszerzési
eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztés kapcsán, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság az „Energia megtakarítási intézkedési terv” elkészítéséhez tartozó beszerzési
eljárás eredményhirdetés eredményét az alábbiak szerint állapította meg:
a. Energia Birodalom Kft. (1025 Budapest, Berkenye u. 2/b. 1/5.) ajánlata érvénytelen
b. Infend Energy Kft.
(1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.)
ajánlata érvényes
c. Renergon Kft.
(1121 Budapest, Béla király út 59.) ajánlata érvénytelen
2. A bizottság a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást az Infend Energy Kft.-t (1158 Budapest, Késmárk u.
7/b. A. ép. 1. em. 106) hirdette ki az eljárás nyerteseként.
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében
az Infend Energy Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó
912.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.158.240,- Ft összeggel megkösse.
2021. július 22-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta a Bognár Gyula közterület-használati engedély ügye tárgyú előterjesztést,
és az alábbi tartalmú határozatot hozta:
HATÁROZAT
Bognár Gyula 7958 Kákics, Petőfi S. u. 6. sz. alatti őstermelő részére engedélyt adok arra,
hogy a Komló város közterületein 1 m2 nagyságú területet használjon.

A közterület-használat:
• Célja:

dinnye és zöldség mozgóárusítása

• Engedély hatálya:

2021. július 21. napjától – 2021. szeptember 20. napjáig

• A közterület-használat módja: az árusítás a HWM-871 forgalmi rendszámú
gépjárművel történhet.
A közterület használatáért négyzetméterenként 2310,- Ft/m2/hó díjtétel alkalmazásával az
engedélyezett időtartamra 6.930,- Ft díjat állapítok meg, melyet a közterület-használat kezdő
napjáig kell befizetni Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP
Komló 11731063-15555953 sz. számla javára 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:
15. A mozgóárusítás során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi
előírásokat!
16. A mozgóárusítás működésével járó bejelentést köteles elektronikus úton megtenni
Engedélyes a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint kereskedelmi
hatóság felé.
17. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység végezhető.
18. Árusítás kizárólag 08.00-20.00 óra között történhet, és az árusítás befejeztével az
árusításra szolgáló berendezést a közterületről el kell szállítani.
19. A mozgóárusítás a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.
20. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a
közterület-felügyelet, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.
21. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása estén
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani.
22. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
INDOKOLÁS
Engedélyes kérelme 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, így jóváhagyásra került a kérelem.
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam.

A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) b./ pontjában – egyéb terület - megszabott
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni.
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette 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.
A határozat az Ákr. 9. § 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.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi
okot.
− megtárgyalta Apostolow Izabella vendéglátó-ipari előkert közterület-használati
engedély ügye tárgyú előterjesztést, és az alábbi tartalmú határozatot hagyta jóvá:
HATÁROZAT
Apostolow Izabella 7300 Komló, Petőfi u 2/a. sz. alatti vállalkozó részére a Komló,
Eszperantó tér 1., 538/2 hrsz. alatt a Sportközpontban működtetett büféhez
kapcsolódóan, annak főbejárata mellett 20 m2 nagyságú terület használatára szóló
közterület-használati engedélyét az alábbiak szerint megadom.
•

Engedély hatálya: 2021. augusztus 31. napjáig, vagy visszavonásig

•

A közterület-használat módja: naponta kitelepített mobil kerti bútorokkal és
napernyőkkel kialakított vendéglátóipari előkert, amelynek a napi nyitvatartása a
hatályos jogszabályok alapján engedélyezett.

A közterület használatáért az engedélyezett időszakra a díjfizetési kötelezettség nem áll fenn.
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg:
10. A vendéglátóipari előkert elhelyezése a gyalogos forgalmat, a szomszédos
vállalkozások működését nem akadályozhatja. Engedélyes köteles folyamatosan
kontrollálni a vendégforgalmat a járványveszély előírásainak betartatása
érdekében.
11. A vendéglátóipari előkert működtetésével járó bejelentést köteles elektronikus úton
megtenni Engedélyes a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint
kereskedelmi hatóság felé.
12. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Engedélyes köteles illemhelyet
működtetni a vendégek számára.
13. A vendéglátóipari 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.
14. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni.
15. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és a közterületfelügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.

16. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta vagy visszavonása esetén
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani.
17. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges
egyéb engedélyek megszerzésének vagy bejelentések megtételének kötelezettsége alól.
18. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a
közterület-használati engedélyt megvonom, és 2 évig újabb engedélyt nem kaphat.
19. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát
az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
20. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, jogutód részéről fel nem
használható.
INDOKOLÁS
Engedélyes megfelel 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 az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.)
Kormányrendelet 2. §-a szerint „A közterület e rendelet szerinti használatára a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig a közterülethez közvetlenül
csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa közterület-használati
hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult.”
Így az engedélyezett időszakra a díjfizetési kötelezettség nem áll fenn.
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette 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.
A határozat az Ákr. 9. § 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.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi
okot.
2021. július 28-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta a Komlói Bányász Sportcentrum fejlesztése kapcsán a tervezési
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő feladatok ellátására
vonatkozó beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
1. A bizottság a Komlói Bányász Sportcentrum fejlesztése kapcsán a tervezési
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő feladatok ellátására vonatkozó
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg:
- Mihalovics Gábor e.v. (7636 Pécs, Neumann János utca 20.)
- Dr. Zoric Ildikó e.v. (7800 Siklós, Felszabadulás utca 38/A.)

ajánlata érvényes.
ajánlata érvényes.

- Dr. Szabó-Gothard Máté e.v. (7761 Kozármisleny, Viola utca 1/3.) ajánlata
érvényes.
A bizottság a Komlói Bányász Sportcentrum fejlesztése kapcsán a tervezési
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő feladatok ellátására
vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozót, Dr. Szabó-Gorhard Máté egyéni vállalkozót (7761
Kozármisleny, Viola utca 1/3.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.
2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
3. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat a nyertes
ajánlattevővel, Dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozóval a megbízási szerződést nettó
570.000,-Ft, azaz bruttó 570.000,-Ft (nettó=bruttó) összeggel megkösse.
− megvitatta a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú támogatói okirathoz tartozó Kaptár
programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítása tárgyú előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú támogatói okirathoz kapcsolódóan
a „Kaptár program megvalósítása, új kulturális – művészeti központ kialakítása” című
kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás megindítását és annak ajánlattételi
felhívását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti formában jóváhagyta.
2. A bizottság a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú támogatói okirathoz kapcsolódó
„Kaptár program megvalósítása, új kulturális – művészeti központ kialakítása” című
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás megindítását és annak ajánlattételi felhívását az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti formában jóváhagyta.
3. Felkérte az aljegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárások közzétételéről az
Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervében gondoskodjon.
− megtárgyalta a Zanox produkció közterület-használati engedély ügye tárgyú
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság a Location Office Kft (1145 Budapest, Róna utca 174.) és a Benőfilm Kft
(1171 Budapest, Emlék utca 4. sz. alatti) között megkötésre kerülő, a mellékletben
szereplő „Hatósági szerződés közterület-használatról” című dokumentumban
foglaltakat megismerte és a szerződéstervezet 5.1 pontja alapján jóváhagyta.
2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában szereplő döntésről
a Kérelmezőt értesítse.
− megtárgyalta az EBR 530 179 azonosító számú vis maior pályázathoz kapcsolódó
szakértő kiválasztása – beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
1. bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat a 2021. július 17 –i esőzések
következtében károsodott önkormányzati ingatlanok:

1. 7300 Komló, Altáró utcai rézsű és csapadékvízelvezető árok (2413/91 hrsz.)
2. 7300 Komló, Gesztenyési út (115 hrsz.)
3. 7300 Komló, Bocskai István u. (7777 hrsz.)
4. 7300 Komló, Cseresznyák dülő (7141 hrsz.)
helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás iránti kérelem benyújtásához (EBR
530179) szükséges szakértői vélemény elkészítéséhez az alábbi vállalkozásokat kérje
fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre:
1. REICHERT KFT. (7664 Berkesd, Kossuth L. u. 30.)
2. Németh Gábor egyéni vállalkozó (7728 Somberek, Kossuth L u. 139.)
3. RIVERPLAN KFT. (7627 Pécs, Csárda u. 32.)
2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy intézkedjen az ajánlatkérés fenti
vállalkozások részére történő megküldéséről.
2021. július 29-i rendkívüli ülésén
− megvitatta a „Komlói Bányász Sportcentrum fejlesztés – tervezési szolgáltatás” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság a „KBSK Sportcentrum fejlesztés - tervezési szolgáltatás” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítását és annak ajánlattételi felhívását az 1. számú
melléklete szerinti formában jóváhagyta.
A bizottság utasította az aljegyzőt a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítására
2. Felkérte az Aljegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárások közzétételéről az
Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervében gondoskodjon.
− megtárgyalta a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú támogatói okirathoz tartozó Kaptár
programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítása tárgyban hozott 22/2021.
(VII.28.) sz. határozat módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú támogatói okirathoz kapcsolódóan a
„Kaptár program megvalósítása, új kulturális – művészeti központ kialakítása” című
kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás megindítását és annak ajánlattételi
felhívását az előterjesztés módosított 1. számú melléklete szerinti formában jóváhagyta.
2. Az eredeti határozat többi pontja változatlanul marad.
2021. augusztus 4-i rendkívüli ülésén
− döntött az EBR 530 179 azonosító számú vis maior pályázathoz kapcsolódó szakértő
kiválasztása – beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztés kapcsán, és az
alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság az „EBR 530 179 azonosító számú vis maior pályázathoz kapcsolódó
szakértő kiválasztása beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg:
-

REICHERT KFT. (7664 Berkesd, Kossuth L. u. 30.)
Németh Gábor e. v.(7728 Somberek, Kossuth L u. 139.)

ajánlata érvényes.
ajánlata érvényes.

-

RIVERPLAN KFT. (7627 Pécs, Csárda u. 32.)

ajánlata érvényes.

2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást
nyújtó vállalkozást a Németh Gábor egyéni vállalkozó (7728 Somberek, Kossuth L u. 139.)
hirdette ki az eljárás nyerteseként.
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében
Németh Gábor egyéni vállalkozóval (7728 Somberek, Kossuth L u. 139.), mint nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 525 000.-Ft + 0% ÁFA (alanyi adómentes),
azaz bruttó 525 000.-Ft összeggel megkösse.
− megtárgyalta a Komló, Nagyrét utca (1520/11 hrsz) rézsű károsodás helyreállítása
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
1. Komló Város Önkormányzat a „Komló, Nagyrét utca (1520/11 hrsz) rézsűkárosodás
helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárásnak a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárásrend
szerinti indítását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi felhívás
szerint jóváhagyta.
Az Önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre a közbeszerzési
eljárás keretében:
1) SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti u. 34.)
2) D-R Közműépítő Kft. (6500 Baja, Venyige utca 25.)
3) STRABAG ÉPÍTŐ Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. [Infopark „D”])
4) Bólyi Faiskola Kft. (7754 Bóly, Hősök tere 17.)
5) FORMATÍV ÚT - és Mélyépítő Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.)
2. Komló Város Önkormányzat utasította az aljegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás
megindításáról, valamint a tárgyi közbeszerzési eljárásnak az önkormányzat 2021. évi
közbeszerzési tervébe történő felvételéről intézkedjen.
− megtárgyalta a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú támogatói okirathoz tartozó Kaptár
program Ajánlattételi felhívásához kapcsolódó határozat módosításának visszavonása
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 22/2021. (VII.28.) számú határozatához
kapcsolódó módosítását visszavonta és az eredeti határozatát továbbra is fenntartja az
alábbiak szerint:
1. A bizottság a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú támogatói okirathoz kapcsolódóan
a „Kaptár program megvalósítása, új kulturális – művészeti központ kialakítása” című
kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás megindítását és annak ajánlattételi
felhívását az eredeti előterjesztés 1. számú melléklete szerinti formában jóváhagyta.

2. A bizottság a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú támogatói okirathoz kapcsolódó
„Kaptár program megvalósítása, új kulturális – művészeti központ kialakítása” című
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás megindítását és annak ajánlattételi felhívását az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti formában jóváhagyta.
3. A Bizottság felkérte az Aljegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárások
közzétételéről az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervében gondoskodjon.
2021. augusztus 18-i 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kazinczy F. u. 1/D. I/2.
Kazinczy F. u. 7. I/3.
Kazinczy F. u. 9. I/3.
Kazinczy F. u. 11. III/5.
Kazinczy F. u. 13. fsz. 4.
Kazinczy F. u. 14. I/4 .
Kazinczy F. u. 14. I/1.
Körtvélyes u. 11. IV/15.
Anna-akna 3. fsz. 1.
Anna-akna 3. fsz. 4.

összkomfortos
félkomfortos
félkomfortos
félkomfortos
félkomfortos
félkomfortos
félkomfortos
összkomfortos
komfort nélküli
komfort nélküli

1 szobás
31,09 m2
1 szobás (garzon) 17,84 m2
1 szobás (garzon) 18,06 m2
1 szobás
32,68 m2
1 szobás
34,19 m2
1 szobás
32,88 m2
1 szobás
32,75 m2
1,5 szobás
39,82 m2
1 szobás
30,85 m2
1 szobás
24,12 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.
− döntött Apostolow Izabella közterület-használati engedély kérelme tárgyában, és az
alábbi tartalmú határozatot hozta:
HATÁROZAT
Apostolow Izabella 7300 Komló, Petőfi u 2/a szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes)
részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló,
Városház tér 548. hrsz. alatti területén 9 m2 nagyságú területet használjon az alábbi
feltételek betartásával.
A közterület-használat:
• Célja:

„Komlói 2021. augusztus 20.” ünnepi rendezvény területén
mobil asztalról történő árusítás

• Engedély hatálya:

2021. augusztus 20. napján (péntek) 1000 – 2200 óráig

• A közterület-használat módja: árusításra szolgáló berendezések - hűtőpult, asztalok,
székek, sörsátor - kitelepítése

A közterület használatáért négyzetméterenként 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az
engedélyezett időtartamra 10.530,- Ft díjat állapítok meg, melyet a rendezvény napjáig kell
befizetni Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló
11731063-15555953 sz. számla javára 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:
23. A rendezvény megtartásakor szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi
előírásokat!
24. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvényt szabad
megtartani.
25. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után, 2200 – 2300 óráig gondoskodni.
26. A rendezvény a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.
27. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a
közterület-felügyelet, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.
28. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani.
29. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
INDOKOLÁS
Engedélyes kérelme 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, így jóváhagyásra került a kérelem.
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam.
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 11) a./ pontjában – kiemelt terület - megszabott
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni.
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette 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.
A határozat az Ákr. 9. § 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.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben

született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi
okot.
− megvitatta a Popcorn Hrudinszky Kft. közterület-használati engedély kérelme tárgyú
előterjesztést, és az alábbi tartalmú határozatot hozta:
HATÁROZAT
Popcorn Hrudinszky Kft. (képviseli: Hrudinszky Gyula, Komló, Pécsi út 55., továbbiakban:
Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy
a Komló, Városház tér 548. hrsz. alatti területén 17 m2, illetve 2x15 m2 nagyságú területet
használjon az alábbi feltételek betartásával.
A közterület-használat:
• Célja:

„Komlói 2021. augusztus 20.” ünnepi rendezvény területén
árusítás és légvár üzemeltetése

• Engedély hatálya:

2021. augusztus 20. napján (péntek) 1000 – 2200 óráig

• A közterület-használat módja: árusításra szolgáló berendezés – büfékocsi, elősátor –
kitelepítése (17 m2), légvár kihelyezése (2x15 m2)
A közterület használatáért – alkalmi árusításért 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az
engedélyezett területre és időtartamra (17 m2 x 1.170 Ft/m2/nap) 19.890,- Ft, illetve légvár
üzemeltetéséért (30 m2 x 160,- Ft/m2/nap = 4.800,- Ft azaz - összesen: 19.890,- Ft + 4.800,- Ft
= 24.690,- Ft díjat állapítok meg, melyet a rendezvény napjáig kell befizetni Komló Városi
Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla
javára 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:
30. A rendezvény megtartásakor szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi
előírásokat!
31. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvényt szabad
megtartani.
32. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után, 2200 – 2300 óráig gondoskodni.
33. A rendezvény a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.
34. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a
közterület-felügyelet, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.

35. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani.
36. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
INDOKOLÁS
Engedélyes kérelme 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, így jóváhagyásra került a kérelem.
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam.
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a) illetve 11) c) pontjában – kiemelt terület
- megszabott mértékű közterület-használati díjat kell fizetni.
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette 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.
A határozat az Ákr. 9. § 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.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi
okot.
2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése
a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálat elkészítése
megnevezésű beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A bizottság az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálat elkészítése megnevezésű
ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt az I. számú melléklet szerinti formában
jóváhagyta.
Továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérje fel a
beszerzési eljárás keretében ajánlattételre:
a) Pro-Fit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2085 Pilisvörösvár, Vörösmarty u. 2.
b) Audit Pannon Kft. 7631 Pécs, Csikor K. u. 24.
c) AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1092 Budapest, Ferenc körút 2-4.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.

− döntött a Béni Gábor Komlói Bányásznapok Fesztivál és Vidámpark rendezvény célú
közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése tárgyában, és az alábbi
tartalmú határozatot hozta:
HATÁROZAT
Béni Gábor (7773 Villány, Baross G. u. 17.), mint a Komlói Bányásznapok Fesztivál 2021.
évi rendezvény szervezője részére
engedélyezem,
hogy a „Komlói Bányásznapok Fesztivál 2021.” rendezvény lebonyolításához az alábbi
közutakat nem közlekedés célra használja:
•
•
•
•

Komló, Bem utca 552 és 529 hrsz. Postától a buszpályaudvarig és Eszperantó tér 551/4
hrsz.
Sportközpont előtti 546 hrsz-ú „Névtelen utca”
a Sportközpont és a buszpályaudvar közötti parkoló 531/2 hrsz.
Városház térre vezető út a Posta épülettől a Béke-sziget épületéig 548 hrsz.

A közút használatának időpontja:
2021. augusztus 30. (hétfő) 00.00 órától a Sportközpont és a Buszpályaudvar közötti térköves
parkoló
2021. augusztus 30. (hétfő) 8.00 órától az Eszperantó tér – az árusító pavilonok és a színpad
építése miatt – fokozatos, majd 2021. szeptember 2. (csütörtök) 6.00 órától teljes lezárásra
kerülő parkoló
2021. szeptember 2. (csütörtök) 6.00 órától a Városház téren a Posta és a Hivatal előtti
útszakasz, valamint a Komló, Bem utca 552 és 529 hrsz. Postától a buszpályaudvarig tartó
útszakasz
2021. szeptember 2. (csütörtök) 6.00 órától - szeptember 5. (vasárnap) 24.00 között a
Sportközpont előtti 546 hrsz-ú „Névtelen utca” útszakasz - a Hotel-Béke Sziget
megközelítésének biztosításával
A rendezvényt követően 2021. szeptember 6-án (hétfőn) 12.00 óráig a fenti közterületeket
eredeti közlekedés célú funkciójuknak megfelelő használatát biztosítani kell.
A Komlói Bányásznapok Fesztivál 2021 évi rendezvény megtartásához a fenti
útszakaszok lezárásával biztosítani kell a rendezvényen résztvevő kiállítók, árusok,
mutatványosok telepítéséhez szükséges előkészületi munkák elvégzését, majd elvonulását
továbbá a rendezvény ideje alatt a látogatók, vendégek biztonságos gyalogos közlekedését.
Jelen határozatommal megkeresem az önkormányzati utak kezelőjét, a Városgondnokságot (Komló, Kossuth L. u. 19.), hogy fentiek értelmében az ideiglenes forgalomkorlátozással járó feladatokat hajtsa végre. A jelzett útszakaszokat a fenti időpontok közötti
intervallumban zárja le és a megfelelő KRESZ-táblákat helyezze ki, majd 2021.
szeptember 6. (hétfő) 0700 óráig az ideiglenesen lezárásokat szüntesse meg.
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg:
1. A rendezvény megtartása a közúti közlekedést a város egyéb pontjain nem
akadályozhatja.

2. Minden helyszínen a zöldfelületek, és a növényzet védelméről gondoskodni kell.
3. Szervező köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról folyamatosan, illetve legkésőbb 2021. szeptember 06.
(hétfő) 0700 óráig gondoskodni.
4. Szervező köteles a jelen engedélyt a helyszínen tartani és a közterület- felügyelet vagy
a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.
5. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
6. Amennyiben szervező a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a
közterület-használati engedélyt megvonom.
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette 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.
A határozat az Ákr. 9. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § és 46. §, 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.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben született,
figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi okot.
2021. szeptember 1-jei rendkívüli ülésén
− megvitatta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás/Liget/ megnevezésű
beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Liget/ megnevezésű
ajánlattételi felhívást 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) Molnár Ferenc e.v. 7370 Oroszló, Petőfi S. u. 36.
b) P.K. ablak Kft. 7300 Komló, Batthyány u. 2.
c) Kiss Béla e.v. 7300 Komló, Bocskai u. 13.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− döntött a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 számú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Komlón” című projekthez kapcsolódó képzések lebonyolításához tartozó
beszerzési eljárás megindítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése Komlón” című projekthez kapcsolódó képzések
lebonyolításához tartozó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a melléklet szerinti
formában jóváhagyta.

A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre:
a) Szabó Róbert e.v. (7300 Komló, Vértanúk utca 56.)
b) SZTI-BAU Kft (7632 Pécs, Melinda u. 37)
c) Protask Kft (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.)
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti
cégek részére történő megküldéséről intézkedjen.
2021. szeptember 1-jei rendkívüli ülésén
− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése
a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás/Liget/
megnevezésű beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A bizottság az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Liget/ megnevezésű
ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti formában jóváhagyta.
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket
kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre:
a)Molnár Ferenc e.v. 7370 Oroszló, Petőfi S. u. 36.
b)P.K. ablak Kft. 7300 Komló, Batthyány u. 2.
c)Kiss Béla e.v. 7300 Komló, Bocskai u. 13.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megvitatta a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 számú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése Komlón” című projekthez kapcsolódó képzések
lebonyolításához tartozó beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
A bizottság a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése Komlón” című projekthez kapcsolódó képzések
lebonyolításához tartozó ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti formában jóváhagyta.
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre:
a) Szabó Róbert e.v.
b) SZTI-BAU Kft
c) Protask Kft

(7300 Komló, Vértanúk utca 56.)
(7632 Pécs, Melinda u. 37)
(7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.)

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

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság átruházott hatáskörben
2020. szeptember 22-i ülésén
− megtárgyalta a z Anderson Group Kft. munkahely-megtartási támogatási kérelme
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság az Anderson Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.02-09076314, székhely: 7621 Pécs, Apáca utca 3., adószám: 14220445-2-02, ügyvezető:
Teszárik Zoltán) mint kedvezményezett részére 2020. február 1 – december 31. közötti
időszakra munkahely-megtartási támogatást állapított meg, melynek formája a bérleti
díj mérséklése. A mérsékelt bérleti díj összege az igénybe vett 195.56 m2 területre
bruttó 60.000,-Ft/hó.
A bizottság utasította a Városgondnokságot, hogy az e határozat szerinti kedvezménnyel
a bérleti szerződést a vállalkozással 2020. február 1. napjáig visszamenőleg kösse meg,
továbbá intézkedjen a vállalkozás által 2020. évre megfizetett bérleti díjból 37.208,-Ft
visszautalásáról.
A Kedvezményezett köteles 2020. február 1. napjától 2020. december 31. napjáig a 15
fős munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámot fenntartani.
A támogatás feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási szerződés
megkötése, valamint a kedvezményezett valamennyi számlavezető pénzintézetéhez
nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a számlavezető
pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet kedvezményezett
általi megszegése esetén – köteles a jogosulatlanul igénybe vett munkahely-megtartási
támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni.
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a jelen határozat szerinti tartalommal a
támogatási szerződést aláírja.
− döntött a Sikondai telek-kiegészítési kérelmek tárgyú előterjesztés kapcsán, és az alábbi
határozatot hozta:
1.
A bizottság az önkormányzati tulajdonú 6038/5 hrsz-ú „közterület” megnevezésű
ingatlannak a Komló, Rigó köz 2. sz. melletti, a szabályozási tervben az „Üh” övezetbe
sorolt kb. 370 m2 nagyságú – a földmérés során pontosítandó – területrészét, a 6000
hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként értékesítette Mohr Dorina Veronika (Komló,
Kossuth L. u. 32.) részére.
2. A bizottság az önkormányzati tulajdonú 6038/5 hrsz-ú „közterület” megnevezésű
ingatlannak a Komló, Cinege köz 1. sz. melletti, a szabályozási tervben az „Üh”
övezetbe sorolt kb. 310 m2 nagyságú – a földmérés során pontosítandó – területrészét,
az 5990 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként értékesítette Radó Klára (Komló, Cinege
köz 1.) részére.
3. Tudomásul vette, hogy az értékesítés feltétele, hogy a 6038/5 hrsz-ú „közterület”
megnevezésű ingatlan összesen kb. 680 m2 nagyságú területrészét a képviselő-testület
forgalomképesség nyilvánítsa.

4.
A területrész vételárát a bizottság 6000,-Ft/m2 (ÁFA mentes) összegben
határozta meg.
5.
Vevőknek az ingatlan vételárán felül meg kell téríteniük a forgalmi értékbecslés
díját (2x20.000,- Ft, összesen 40.000,- Ft) is.
6.

A kibővített telkeken az alábbi követelményeket be kell tartani:
- A csatolt terület meredekségének megváltoztatása, a Sikondai út közterület
határától mért 1 métert követően rézsű kialakításával vagy támfal építésével
lehetséges (ez utóbbi 1,5 méter felett építési engedély köteles tevékenység).
- A Sikondai út szerkezete semmilyen módon nem gyengíthető.
- Az épület bővítése az építési övezet előírásai szerint a telek 20 %-ának
mértékéig történhet.
- Személygépkocsi-tároló önálló épületként nem, csak a főtömeggel
egybeépítetten létesíthető.

7.
Az ingatlanok továbbértékesítése esetén a határozat 6. pontjában leírt feltételeket
az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell.
8.
A telekalakítással és az adásvételi szerződés elkészítésével járó valamennyi
költség a kérelmezőket terheli.
9.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés
elkészíttetése, továbbá a vételár és az értékbecslési díj befizettetése iránt.
10.

Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

− megtárgyalta a Tormási Katalin telek-kiegészítési kérelme tárgyú előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság az önkormányzati tulajdonú 3105/23 hrsz-ú „közpark,
transzformátorház” megnevezésű ingatlannak a szabályozási tervben az „Lngk”
övezetbe sorolt kb. 390 m2 nagyságú – a földmérés során pontosítandó – területrészét,
a 3105/22 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként értékesítette Tormási Katalin
(tartózkodási hely: Komló, Erkel F. u. 6.) részére.
Tudomásul vette, hogy az értékesítés feltétele, hogy a 3105/23 hrsz-ú „közpark,
transzformátorház” megnevezésű ingatlan kb. 390 m2 nagyságú területrészét a
képviselő-testület forgalomképesség nyilvánítsa.
A területrész vételárát a bizottság 850,-Ft/m2 (ÁFA mentes) összegben határozta meg.
Vevőnek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját
(30.000,- Ft) is.
A telekalakítással és az adásvételi szerződés elkészítésével járó valamennyi költség a
kérelmezőt terheli.

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés
elkészíttetése, továbbá a vételár és az értékbecslési díj befizettetése iránt.
Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
− megvitatta a Gizella u. 4. sz. alatti 1976/112 hrsz-ú lakótelek értékesítése tárgyú
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1.

A bizottság hozzájárult ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Gizella u. 4. szám
alatti 1976/112 helyrajzi számú 900 m2 nagyságú beépítetlen területet értékesítse Tresch
Krisztián (7300 Komló, Irinyi J. u. 22.) részére, az alábbi feltételekkel:

2.

Az ingatlan vételára a licitekre megállapított kikiáltási ár, azaz 1.100.000,- Ft + ÁFA
(bruttó 1.397.000,- Ft).

3.

Vevőnek az adásvételi szerződés aláírásával nyilatkoznia kell a részletes pályázati
kiírásban leírtak tudomásul vételéről.

4.

Kérelmezőnek 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 elveszíti.

5.

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az elővásárlásra jogosult
megkereséséről, majd a kérelmező tájékoztatásáról, továbbá az adásvételi szerződés
elkészíttetéséről.

6.

Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
− megtárgyalta az üzlethelyiségek bérleti díjának megállapítása tárgyú előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozta:
1. A bizottság a Komló, Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található
üzlethelyiségek induló bérleti díját 981,-Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg.
2. A bizottság a Komló, Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található
raktárhelyiségek induló bérleti díját 825,-Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg.
3. A bizottság a Komló, Kossuth L. u. 93-101. sz. alatti társasházban található
helyiségek induló bérleti díját 1075,-Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg.
4. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy az új bérleti díjakkal
kerüljenek kiírásra az 1-3. pont szerinti nem lakáscélú helyiségek.
Felhatalmazta a Városgondnokság vezetőjét a bérleti szerződések aláírására.
5. A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a bérleti díj évente emelkedik a mindenkori
infláció mértékével.
6. A bizottság – a tagjai közül – a versenyeztetési szabályzat 4. §-ban előírtak szerint a
licitbizottság tagjának jelölte:
Bareithné Benke Nikolettet és Jurinovits Miklóst.

2020. november 3-i ülésén
− megtárgyalta a Flóra és Gizella utcai lakótelkek értékesítése tárgyú előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
A bizottság az értékesítésre kijelölt „beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati tulajdonú
ingatlanok kikiáltási árát az alábbiak szerint határozta meg:
1976/109 hrsz
1976/110 hrsz
1976/113 hrsz
1976/120 hrsz
1976/121 hrsz
1976/122 hrsz

Flóra u. 5.
Flóra u. 7.
Gizella u. 6.
Gizella u. 3.
Gizella u. 5.
Gizella u. 7.

900 m2
900 m2
900 m2
892 m2
892 m2
893 m2

1.100.000,- Ft + ÁFA
1.100.000,-- Ft + ÁFA
1.100.000,- Ft + ÁFA
1.100.000,- Ft + ÁFA
1.100.000,- Ft + ÁFA
1.100.000,- Ft + ÁFA

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a lakótelkek liciten történő értékesítésének
kiírásáról.
− megvitatta a Kossuth L. u. 101. sz. alatti helyiség bérbeadása tárgyú előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozta:
A Kossuth L. u. 101. szám alatti 3613/A/105 hrsz-ú 20,86 m2 alapterületű helyiség
induló bérleti díját 750,-Ft/m2 + ÁFA-ban határozta meg.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlan liciten történő
bérbeadásának kiírásáról.
− megtárgyalta az Altáró u. Fürdőépület II. emelet bérbeadása tárgyú előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozta:
A bizottság hozzájárult ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata az Altáró u.
Fürdőépület II. emeletén lévő 532,9 és 1068,8 m2 nagyságú ingatlanrészeket bérbe adja
a Fitt-Gast Kft. (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 110. adószám: 25161047-2-13) részére
a versenytárgyalásra készített részletes pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel.
Bérlő 30 napon belül köteles a bérleti előszerződést aláírni, ellenkező esetben elveszíti
a befizetett versenytárgyalási előleget.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról,
továbbá a bérleti előszerződés elkészíttetéséről. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti
előszerződés aláírására.
− döntött a Komló, Fürj köz és Fülemüle utca útburkolat javítási munkákhoz forrás
biztosítása tárgyú előterjesztés kapcsán, és az alábbi határozatot hozta:
1.)
A bizottság az SZMSZ 1. számú mellékletében szereplő II./A/12. pontja alapján
átruházott hatáskörében eljárva, a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság
intézmény út-híd keretéből legfeljebb bruttó 800.000.-Ft terhére jóváhagyta a Komló,
Fürj köz és Fülemüle utca útburkolat javítási munkák elvégzését.

2.)
A bizottság felkérte Komló Város Önkormányzat Városgondnokság
intézményvezetőjét, hogy a legfeljebb bruttó 800.000, összegre folytassa le a beszerzési
eljárást és kösse meg a vállalkozási szerződést.
3.)
Jelen határozat végrehajtásának feltétele, hogy a képviselő-testület az 57/2020.
(IV.17.) sz. határozat módosításával az út-híd keret részleges felszabadításával
kapcsolatos döntést meghozza.
2021. július 20-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta a Külterületi 0203/5 hrsz-ú legelő értékesítéséről szóló határozat
visszavonása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1.

A bizottság visszavonta Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság hatáskörében eljárva meghozott –
53/2021. (II.25.) sz. határozatát.

2.

A bizottság az önkormányzati tulajdonú 0203/5 hrsz.-ú 1 ha 4207 m2 nagyságú
„legelő” művelési ágú ingatlant versenytárgyalás mellőzésével értékesítette Amrein
Sándor (7694 Hosszúhetény, Iskola u. 84.) részére.

3.

A bizottság az ingatlan vételárát 950.000,-Ft (áfa mentes) összegben határozta meg.

4.

Vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját
(50.000,- Ft) is.

5.

A szerződés megkötésének feltétele vevő lemondó nyilatkozata az ingatlan kapcsán
a jövőben felmerülő bármely költség áthárítása tekintetében.

6.

Az adásvételi szerződés készítésével járó költséget a vevő viseli.

7.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § alapján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási
jog illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult
(Magyar Állam) megkeresését és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap)
megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor.

8.

A bizottság tudomásul vette, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény értelmében termőföld értékesítése esetén az adásvételi
szerződést hirdetményi úton közölni kell az elővásárlási jog jogosultjaival, így
előfordulhat, hogy az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra
jogosult lép be.

9.

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen az elővásárlásra jogosult
megkeresése, majd az adásvételi szerződés elkészíttetése, valamint a vételár és az
értékbecslési díj befizettetése iránt.

10.

A bizottság felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésén
− döntött az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról, és az alábbi határozatot
hozta:
1. A bizottság utólagosan jóváhagyta az Európai Mobilitási Héten belül az Autómentes
Naphoz való csatlakozást, valamint a pozitív elbírálás reményében benyújtott
támogatási kérelmet.
2. A bizottság felkérte a Városgondnokság vezetőjét, hogy gondoskodjon az Európai
Autómentes Napon, 2021. szeptember 22. napján reggel 6 óra és délután 17 óra között
az Eszperantó téri parkoló Sportközpont felőli részének, valamint a Sportközpont
főbejárata és a Szigetvári Takarékszövetkezet épülete közötti útszakasz autóforgalom
előli lezárásáról.
3. A bizottság felkérte dr. Falusyné Nagy Ildikót a Komlói Sportközpont vezetőjét,
hogy gondoskodjon az Európai Autómentes Nap kísérő rendezvényeinek
megszervezéséről. Keresse meg a civil szervezeteket a rendezvény megtartása
érdekében, és tájékoztassa a lakosságot az Autómentes Nap megtartásáról, továbbá
a kapcsolódó rendezvényeiről. Amennyiben a támogatási kérelem pozitív
elbírálásban részesül, úgy a bizottság az intézményvezetőt, hogy az abban
foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a kísérő rendezvények lebonyolításáról.
IV.
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat
2020. szeptember 29-i ülésén megtárgyalták a kaszálással kapcsolatos problémákat, valamint
a Kultúrház külön bejáratú helyiségének bérbeadását, mellyel kapcsolatban az alábbi
határozatot hozták:
A részönkormányzat úgy határozott, hogy a kultúrháznál lévő, külön bejáratú 46,5 m2
alapterületű helyiségcsoportot bérbe adja az alábbi feltételekkel:
1. A helyiségek felújítandó állapotban kerülnek bérbeadásra.
2. Bérlőnek az ingatlan udvari részének gondnoki teendőit el kell látnia a mellékelt
szerződés szerint.
3. A bérleti díj összege 13.500 Ft/hó.
4. A bérleti szerződés határozott időtartamra, a szerződés aláírásától 2020. december 31ig szól. Ezt követően a szerződés, illetve a bérleti díj összege felülvizsgálatra kerül.
5. A bérelt helyiségek rezsiköltségét bérlőnek kell megfizetnie.
A részönkormányzat felhatalmazta az elnököt a mellékelt bérleti szerződés aláírására, továbbá
felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.
Megvitatták az árok felújítását, valamint egyebek napirenden belül döntöttek a Kultúrház
gázkonvektorainak ellenőrzéséről és karbantartásáról az alábbiak szerint:
A részönkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy a 2020. évi költségvetéséből az egyéb
dologi megtakarítások terhére 60.000 Ft összeget jóváhagy a kultúrház gázkonvektorainak
ellenőrzésére és karbantartására.Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a munkát rendelje
meg és a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.
2020. október 21-i ülésén tárgyaltak a falugondoki munka ütemezéséről és a Kultúrház
felújításához alapanyag vásárlása kapcsán az alábbiak szerint határoztak:

A részönkormányzat úgy határozott, hogy – abban az esetben, ha a képviselő-testület feloldja a
részönkormányzatok felfüggesztett felújítási, karbantartási keretét – a mecsekjánosi
részönkormányzatot illető 500.000,- Ft-ot a kultúrház és az Iskola utca karbantartásához
szükséges alapanyagok megvásárlására kívánják fordítani. Felkérte a részönkormányzat
vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. Megvitatta a Kultúrház udvar
rendezését, valamint az elnök tájékoztatta a résztvevőket a felmerült kérdések kapcsán.
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat
2020. szeptember 30-i ülésén megtárgyalta a Kultúrház felújítási munkáit és az alábbiak szerint
döntött:
A részönkormányzat úgy határozott, hogy a 2020. évi pénzmaradványt átviszik a következő
évre és azt a kultúrház homlokzatának javítására kívánják fordítani. Felkérte a
részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.
Megvitatta a csapadékvíz elvezető árok karbantartását, a Kisbattyáni bekötőúttal kapcsolatos
észrevételeket, valamint az Idősek napját. Döntött a lakosság által a kisbattyáni kereszt
felújítására befizetett pénzösszeg kapcsán, az alábbiak szerint:
A részönkormányzat úgy határozott, hogy a lakosság által a kisbattyáni kereszt felújítására
befizetett pénzösszeget továbbra is a letéti számlán elkülönítetten kívánják kezelni mindaddig,
amíg a felújítás meg nem valósul. Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a
Pénzügyi Irodát tájékoztassa.
2020. október 20-i ülésén megvitatta a Batthyány út útpadka javítását, valamint a Kultúrház
karbantartásához alapanyag vásárlását, mellyel kapcsolatban az alábbiak szerint döntött:
A részönkormányzat úgy határozott, hogy – abban az esetben, ha a képviselő-testület feloldja a
részönkormányzatok felfüggesztett felújítási, karbantartási keretét – a kisbattyáni
részönkormányzatot illető 180.000,- Ft-ot a kultúrház homlokzatának karbantartásához
szükséges alapanyagok megvásárlására kívánják fordítani. Felkérte a részönkormányzat
vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.
Sikonda Településrészi Önkormányzat
2020. szeptember 18-i ülésén megvitatták a Sikondai telek-kiegészítést a 6038/5 hrsz-ú
közterülettel kapcsolatban, valamint az elnök tájékoztatást tartott a július 9-én tartott helyszíni
bejárásról, aminek a témája a Fürj köz és Fülemüle köz szemétszállítása volt, valamint
megvitatták a felmerülő kérdéseket.
2021. augusztus 30-i ülésén tárgyaltak a Sikondai-telekkiegészítésről a Tóparti u. 43. hrsz-ú
ingatlanához kapcsolódóan, valamint a Sikondai üdülőtelek értékesítésről 3 db 700m2 nagyságú
telekkel kapcsolatban.
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat
2021. július 1-jei ülésén megtárgyalta a beszámolót a pénzügyi helyzetről, valamint a falunap
szervezését, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
A részönkormányzat egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2021. évi költségvetéséből bruttó
100.000 Ft összeget jóváhagy a falunap kiadásaira (40.000 Ft-ot a két sátor bérleti díjára, 60.000
Ft-ot a hangosítás és zeneszolgáltatásra).
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.
Végül megbeszélték a elmúlt időszakban végzett munkákat, a még elvégzendő feladatokat,
valamint a várható programokat.
2021. szeptember 7-i ülésén megtárgyalta a pénzügyi helyzetről szóló beszámolót, illetve a
szeptember 18-i lecsófesztivált, melyről az alábbi határozatot hozta:
A Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy a 2021. évi
költségvetéséből bruttó 50.000,- Ft összeget jóváhagy a 2021. szeptember 18-án megrendezésre

kerülő Lecsófőző fesztivál kiadásaira. Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről
a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. Ezt követően megvitatta a az évben rendezendő további
programokat, majd az ülés végén Jégl Zoltán tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Bányásznap
alkalmával kiosztásra kerülő elismerésekből több falubeli részesült.
V.
Egyebek
I. Beszámoló a peres ügyekről
Komló Város Önkormányzat által, illetve ellen indított folyamatban lévő peres ügy a
következő:
Komló Város Önkormányzat felperes által a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési
Döntőbizottság alperes ellen a Fővárosi Törvényszék, mint I. fokú bíróság előtt D.535/6/2020.
szám alatt van folyamatban per, melyben a kereset 2021. 03.11. napján került beadásra, a
tárgyalást 2022. 01.12. napjának 11 órájára van kitűzve.
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. ellen indított per folyamatban nincs.
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. ellen indított per folyamatban nincs.
A Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága folyamatban lévő peres ügyeit az 1 sz.
melléklet tartalmazza. A Városgondnokság azon ügyeit, melyben az intézmény
alperesként szerepel, részletesen emelem ki az alábbiak szerint:
− G.M. – vagyoni kártérítés és járulékai megfizetése iránt indított pert, lépcsőn leesett.
Első fokon a felperes pernyertességét állapította meg a Bíróság, fellebbezésünket
követően a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és
újabb tárgyalásra és újabb határozat hozatalára utasította.
Pertárgy értéke: 1.160.347, - Ft
− O.E. – munkáltató egészségsértése miatti kárfelelősség megállapítása iránt indított pert
a Munkaügyi Bíróság előtt. Első és másodfokon a felperes pernyertességét állapította
meg a Bíróság. Az AEGON Biztosító beavatkozóként részt vett a perben. A felperes és
ügyvédje is elhalálozott, az elhunyt ügyvédje ügygondokával felvettük a kapcsolatot.
Pertárgy értéke: 2.886.165, - Ft, és a havi járadék megfizetése: 29.705, - Ft
Jelenleg nincs folyamatban olyan eljárás, melyben a Városgondnokság, mint felperes
szerepel.
II. Beszámoló a pályázatokról
Az előterjesztés 2. sz. mellékleteként került csatolásra a pályázatokról szóló beszámoló.
III. Tájékoztatás klímaberendezés cseréjéről
Komló Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
szóló 9/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazással
élve, a városi felújítási keret terhére br. 744.999, -Ft előirányzat felhasználásával a Komlói
Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri vendégszoba és volt alpolgármesteri iroda
helyiségek klímaberendezésének cseréjére került sor. A 19 éves klímaberendezések az előző
hőhullám során meghibásodtak, javításuk nem volt lehetséges. A helyiségek rendeltetésszerű
használata érdekében haladéktalan intézkedésre volt szükség az új berendezések beszerelését

tekintve. A fent idézett jogszabályhely szerinti utólagos beszámolási kötelezettségemnek
ezúton teszek eleget.
IV. Tájékoztatás Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és a Mevid
Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt. között fennálló vállalkozási szerződés díjának szakmai
inflációs rátával történő emelése
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és a Mevid Mecsekvidéki Vendéglátó
Zrt. Vállalkozó között fennálló „Vállalkozási szerződés” III.2. pontja alapján a vállalkozói díjat
minden év szeptember 1. napján módosítják a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által
közzétett előző naptári év hivatalos szakmai inflációs rátája mértékének 100%-ával a
Vállalkozó ajánlatának megfelelően. Mevid Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt. 2021. augusztus 12
-én kelt levelében tájékoztatja a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetét,
hogy a 2021. szeptember 1. napjától, a 2020-as évre vonatkozó, a KSH által közzétett
munkahelyi- és diákétkeztetésre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével, azaz 7,9%-kal
megemeli a vállalkozási díj összegét. A szeptember hónapra vonatkozó számlák azonban
Gazdasági Ellátó Szervezet által már kiállításra kerültek, így 2021. október 1. napjától tudja
kezelni az inflációs rátával növelt vállalkozói díjakat, melyet Vállalkozó tudomásul vesz.
Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi a Mevid Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt. tájékoztatása,
valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet által készített „Étkezési térítési díjak 2021. október 01től” elnevezésű dokumentum.
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 folyamatban lévő peres ügyekről szóló tájékoztatót,
− a beszámolót a pályázatokról,
− a tájékoztatót a klímaberendezés cseréjéről,
− a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és a Mevid Mecsekvidéki
Vendéglátó Zrt. között fennálló vállalkozási szerződés díjának szakmai inflációs rátával
történő emeléséről szóló tájékoztatót
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.
Határidő:
Felelős:

2021. október 15.
dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

Komló, 2021. szeptember 22.

Polics József
polgármester
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rij alapokra helyeztiik Int6zm6nytinkn6l az ingatlankezel6st, 6s ez,zel
egyidejrileg a kintldv6sdgkezel6st is. A kintl6v6s6gek min6l hatdkonyabb behajt6sa 6rdek6ben
tcibb munkatars dolgozik 6ssze, mintazazelmilt6vekben megszokott volt, ezzelisbiztosithat6
a szorosabb kontroll a b6rl6k frzetesi mor6lja felett.
2021 janurir 6ta

Tov6bbra is lehetosdget biaositunk a V6rosgondnoks6gn6l krizfoglalkoztatbs keret6ben
dolgoz6 b6rl6k szitmira, hogy ktizvetleni.il a munkab6riikb6l keniljdn levoniisra a tdrleszt6
r6szleti.ik, mellyel a mai napig szivesen 6lnek a b6rl5k.
Szint6n elmondhat6, hogy az idei 6vt6l jelent6s hangsrilyt fektettink a fizetlsi meghagyrisok
ftjan t6rt6n6 behajtSsra, de a fizet6si meghagy6st k<ivet6en is van lehe1.6s6giik rdszletfizet6si
meg6llapod6sok megk<it6s6re a b6rl6knek (az eljrir6si dijak megfizet6se mellett), hiszen
els6dleges c6lunk tov6bbra is az, hogy a kilakoltat6sokat elker0ljiik, 6s a kintl6v6 tartoz6sok
befolyjanak. A fizet6si meghagy6sos eljar6s, gyorsasiiga miatt, jelent6s segits6get nyrijt abban,
hogy elkeriiljiik a tartoz6sok felhalmoz6s6t, 6s ha a b6rl6vel m6s m6don nem tudtmk
egyi.ittmrikOdni, abban az esetben kdzvetleniil a v6grehajt6hoz tudunk fordulni a kdvetelds
behajt6sa 6rdek6ben.

2021. I. fel6v6ben 242 esetben keriilt sor fizet6si felsz6litris kiktild6sere, ezt kovetoen 124
esetben fizetdsi meghagySs beadtlsara, illetve 62 esetben rdszletfrzet6si meg6llapod6sok
megk<it6s6re.

Ami6ta a j6rvanyhelyzet lehet6v6 tette szem6lyes felkeres6sekkel is igyeksziink m6g
hat6konyabbi tenni a k<ivetel6sbehajtiist, 6s riiszoktatni a b6rloket a rendszeres befizet6sek
teljesit6s6re.
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A V6rosgondnoks6g. mint alperes szerepel a k6vetkez6 i.igyekben
l. G.M. - vagyoni k6rt6rit6s 6s j6rul6kai megfizet6se iriint inditott pert, l6pcson elesett.
Elso fokon a felperes pernyertessdgdt illlapitotta meg a Bir6s6g, fellebbez6siinket
kcivet6en a mdsodfokri bir6s6g az elsSfokri bir6s6g iteletet hat6lyon kivul helyeile es
rijabbttngyalilsra6srijabbhattrozathozatalfurautasitotta.
Pert6rgy 6rtdke: 1.160.347,-Ft
O.E. - munk6ltat6 eg6szs6gs6rt6se miatti karfelel6ss6g meg6llapit6sa irrint inditott pert
a Munkaiigyi Bir6s6g el6tt. Els6 6s m5sodfokon a felperes pernyertessegdt illlapitotta
meg a Bir6s6g;. Az AEGON Biaosit6 beavatkoz6k6nt r6szt vett a perben. A felperes 6s
tigyv6dje is elhal6lozott, az elhunyt tigyv6dje tigygondnok6val felvetttik a kapcsolatot.
Pert6rg;y 6rt6ke: 2.886.165,-Ft, 6s havi j6raddk megfizet6s e 29.705,-Ft.

A V6rosg<tndnoks6g. mint felperes szerepel a kovetkez6 tigyekben
A

rendszeres teljesitdsek kdvetkezt€ben az eljirhsok sztinetel6s6t k6rttik, majd a tartozlsok
kifi zet6s6t k<ivet6en megsztintek.
Jelenleg nincs folyamatban olyan elj6r6s, melyben a Vdrosgondnoks6g, mint felperes szerepel,

a tartozdsok hat6konyabb

r6szesitj

behajt6sa 6rdek6ben

a fizet6si eljrlr6sok ritj6n t6rt6nd behajllst

tik el6nyben.

V6erehajt6si iigyek:
Joger6s fizet6si meghagy6st k6,vet6en v6grehajt6s van folyamatban:

1.

C.V.K. -Nagysz6nt6 u. - Az ingatlant elhagyta, lakcimkutatrlst kdvet6en ker0lt sor a
fizet6si meghagyds bead6siira, mely joger6s lett, igy v6grehajtdsra adtuk.

A joger6s it6lettel leztirultiigyekben aplnilartozils 6s meghat6rozott cselekm6ny teljesit6s6
6rd ek6ben v6 grehaj t6si iigyek vannak folyamatban.

1.

O.I.

-

Kazinczy F. u.

-

Az ingatlant elhagyta, penztartozds kcivet6s6re a v6grehajtdsi

lapot beadtuk. Jdvedelemmel vagy ingatlannal nem rendelkezik , igy ak<ivetel6s jelenleg
behajthatatlan.
Pert6rgy 6rt6ke: 217 .11 9,-Ft
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2.

3.

S. M. -Kazinczy F. u. - Azingatlant elhagyta, penilartozirs kdvet6s6re a vdgrehajt6si
lapot beadtuk. Jdvedelemmel vagy ingatlannal nem rendelkezik, igy a krivetel6s jelenleg
behajthatatlan.
Pertargy 6rt6ke: 27 6.7 63,-

L.T. 6s K. I. - Vcircismarty u. - - Az ingatlant elhagyta, penztartozLis k<ivet6sdre
vdgrehajt6si lapot beadtuk. J<ivedelemmel vagy ingatlannal nem rendelkezik, igy

a
a

kdvetel6s jelenleg behajthatatlan.
Pert6rgy 6rt6ke: 329.1 54,-Ft
4.

O.S. 6s Cs.A. - Kazincry F. u. - Az ingatlant elhagyta, penztartozits kdvet6s6re a
v6grehajt6si lapot beadtuk. Jdvedelemmel vagy ingatlannal nem rendelkezik, igy a
k6vetelds j elenleg behaj thatatlan.
Pertargy 6rt6ke: 2 1 8.750,-Ft

5.

S.Z.L.. -Engel A. u. - Azingatlantelhagyta, penztartozds kdvet6s6re av6grehajt6si lapot
beadtuk. Jtivedelemmel vagy ingatlannal nem rendelkezik, igy a k<ivetel6s jelenleg
behajthatatlan.
Pert6rgy 6rtdke: 727 .992,-Ft

6.

7.

B.Z.T. - P6csi it - Az ingatlant elhagyta, penilartozits kdvet6s6re a v6grehajt6si lapot
beadtuk. Jdvedelemmel vagy ingatlannal nem rendelkezik, igy a krivetel6s jelenleg
behajthatatlan.
Pertrlrgy 6rt6ke: 79.8 1 0,-Ft

V.B.

- V6jariskola u. - Az ingatlant elhagyta, perutartozhs k<ivet6s6re a v6grehajt6si
lapot beadtuk. Jdvedelemmel vagy ingatlannal nem rendelkezik, igy a kdvetel6s jelenleg
behajthatatlan.
Pertrlrgy 6rt6ke: 1 06.378,-Ft
H.P. 6s H-n6.Sz.M. -Kazincry F. u. - Azingatlant elhagyta, pentTartoz6s kdvet6sdre a
v6grehajt6si lapot beadtuk. Jdvedelemmel vagy ingatlannal nem rendelkezik, igy a
kdvetel6s j elenleg behaj thatatlan.
Pertrirgy 6rt6ke: 40.870,-Ft
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Kilakoltat5sok
2021.I. f6l6vdben nem keriilt sor kilakoltat6s kitriz6s6re.

.Koml6, 202l. szeptember 15.

Tisztelettel:

V6rosgondnoks5g
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Pályázati beruházásokról szóló részletes tájékoztató
Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások
1. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001
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 az eredményes közbeszerzés
lezárása után 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 volt
biztosítható.
A beruházás megvalósításához így 167.865.715,-Ft többletköltség biztosítására volt szükség.
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 többlettámogatási kérelem az 1681/2020. (X.20.) sz.
Kormányhatározat alapján pozitív elbírálásban részesült, a módosított támogatási szerződés
1

2021. márciusában jóváhagyásra és aláírásra került. A többlettámogatás összegének folyósítása
is megtörtént.
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 után a csapadékvíz- és szennyvíz elvezető rendszerek kiépítése történt
meg.
Ezen munkálatok befejeztével a kivitelező a munkát felfüggesztette, hogy a Benkala Kft. a
Juhász Gyula utcát megfelelően használhassa az általa végzendő építéshez.
A Benkala Kft. részére a munkaterületeket 2020. szeptember 2. napján adtuk át, ezek után indult
a területen lévő bozót irtás és tereprendezés.
A tereprendezés során derült fény a kiviteli tervek hiányosságaira: a tervezett műhelycsarnok
és vállalkozók háza padlószintje és telken belül történő elhelyezkedésük is hibásan volt
megtervezve. A területrendezés után kialakuló rendezett terepen új talajmechanikai mérések és
kitűzési munkálatok után szükségessé vált a tervek részbeni átdolgozása, kiegészítése a valódi
terepviszonyokhoz és adottságokhoz igazodóan. A módosítások részben a területre tervezett
támfalat, részben az épületek elhelyezkedését és szintbeli elhelyezését érintették. A Vállalkozó
a 2. számú részajánlati kör tekintetében 2020. október 22-én akadályt közölt, mivel míg nem
folytak le a tervezési munkálatok és az építési engedély módosítása nem történt meg, addig nem
tudott a területen munkavégzést folytatni. 2021. február 4-én került kiállításra a módosított
építési engedély, ezek után indulhatott újra a munka. A tervmódosítás következtében a
költségvetés is kiegészítésre szorul. Részben a tervkiegészítések, részben az akadályközlés és
a munka újraindítása között eltelt időszakban történt áremelkedések következtében jelentős
többlet költség jelentkezett. Mivel a 2. részajánlati kör kivitelezése befolyásolja a másik két
részajánlati kör feladatinak határidejét, ezért az áremelkedésből eredő pótmunka költségeket
mindhárom részajánlati körnél figyelembe kell venni.
Ezen pótmunkák következtében történt költségemelkedése a projektnek 192.729.608, -Ft.
Annak érdekében, hogy e költségnövekmények ne az önkormányzatot terheljék, benyújtásra
került a 2. számú többlettámogatási igény is, mely jelenleg a Közreműködő Szervezetnél van
előzetes elbírálás alatt, utána kerül a Pénzügyminisztériumhoz felterjesztésre. A tervezési
többletköltségeket az eredeti generáltervező felé peres úton kívánjuk érvényesíteni, ez ügyben
már folyik az egyeztetés ügyvédekkel.
2021. február hónapban a 2. és 3. részajánlati kör kivitelezője folytatta a kivitelezési
munkálatokat az új tervek alapján. Ezzel párhuzamosan elindítottuk a vállalkozói szerződések
módosítását, mely határidőt és költségeket is érint. A kivitelezési határidő 105 nappal került
eltolásra, mivel ennyi ideig tartott a tervek újbóli engedélyeztetése.
Az eredeti szerződések alapján a teljes építési munka 2021. szeptemberében ért volna véget, de
a módosítások következtében az 1. részajánlati kör kivitelezése 2021 október közepén, míg a
2. és 3. részajánlati kör 2021 év végéig fejeződik be. Ehhez kapcsolódóan a pályázathoz
kapcsolódó mérföldkövek időpontjai is módosításra kerültek: 2021. szeptember 30-ig éri el a
teljes kivitelezés az 50%-os készültségi fokot, míg a 100%-ot december 29-ig kell teljesíteni.
A beruházáshoz kapcsolódóan sor kerül még kiegészítő rendezvények megtartására és a
nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységre.
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A hatályos támogatási szerződés alapján a projekt teljes befejezésére 2022. március 31-ig van
lehetőség.
2. TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003
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 volt.
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, jelenleg minden szinten van bérlő. 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.
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- 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 két hiánypótlás érkezett további dokumentumok
beadására és tényállás tisztázására, melyek megválaszolásra kerültek, a szerződésmódosítás
jóváhagyásra került.
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. A többlettámogatási igény az 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat
alapján elfogadásra került. Az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás megtörtént,
az összeg kifizetésre került.
2021. áprilisában a kivitelező készre jelentette a beruházást, a műszaki átadásra 2021. április
22-én sor került. A projekt teljes befejezése 2021. november 29-ig lehetséges, jelenleg a
pénzügyi elszámolások benyújtása van folyamatban. A bérlők a belső kialakításokat végzik, az
épületben a pályázat által nem támogatott, egyéb önkormányzati beruházások október végére
készülnek el.
3. TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
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 Déldunántúli 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
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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 támogatott. Ezt követően 2020. május 11-én az Irányító
Hatóságnak címezve a KSZ - hez került benyújtásra a többlettámogatási igényre vonatkozó
egyedi kérelem. Tekintettel arra, hogy a többlettámogatási 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. Amit a Kormány 1640/2020. (X.5.) számú Kormány határozatában
jóváhagyott.
KSZ ezt követően a támogatási szerződés módosítását jóváhagyta, mely 2021. június 4 lépett
hatályba. A többlettámogatás 2021. augusztus 04-én Önkormányzatunk részére kifizetésre
került.
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.
Önkormányzatunk a tervezővel felvette a kapcsolatot, és kérte a tervezői állásfoglalás
megadását, melyhez a tervező tárcsás teherbírás mérések elvégzését kérte.
Kivitelező 2020. augusztus 17-én az építési naplóban akadályoztatást jelentett és kérte az
eredmények ismeretében a további kivitelezési technológia meghatározását.
Ezután a felek megállapodtak próbaszakaszok kiépítésében, amelyen a teherbírás mérések
továbbra sem hozták a kívánt eredményeket.
2020. október 06-án a Kivitelező jelezte, hogy a Kossuth Lajos utcai kihajtó szakasz
pályaszerkezet bontása megkezdődött, ami alapján megállapítható, hogy az altalaj szerkezete
hasonló, vagy rosszabb, mint az 1-es ütemben feltárt altalaj.
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Önkormányzatunk saját költségén 2021. január 25-én megrendelte a - Kossuth L. utca kihajtó
szakaszán, a Bem utcán - elvégzendő behajlási mérést, illetve mintavételt a beépített aszfalt
pályaszerkezeti rétegekből. Ezt követően február 1-én az 1. ütem területén talajmechanikai
fúrásokat rendelt meg az előzetesen kijelölt, tíz darab ponton, majd a mérési eredményeken
alapuló szakvéleményt készíttetett.
A mérési eredmények és az elkészült szakvélemény 2021. március 03-án átadásra került a
szakági tervezőnek, hogy azok alapján határozza meg a végleges műszaki tartalmat a
pályaszerkezet tekintetében.
A tervező az átdolgozott tervdokumentációt 2021. március 17-én megküldte a megrendelő és a
műszaki ellenőrök részére. Kivitelező március 19-én kapta meg az új műszaki tartalmat, melyre
március 22-én tisztázó kérdéseket tett fel a tervező részére. A végleges tervdokumentációt a
szakági tervező 2021. április 14-én küldte meg az érintettek részére.
A beárazott tételes költségvetést a pótmunkák tekintetében a Kivitelező 2021. május 27-én
küldte meg a megrendelő és a műszaki ellenőrök részére.
A Vállalkozó ajánlata a pótmunkákra nettó 176 974 948,-Ft, bruttó 224 758 184,- Ft.
A projektben konzorciumi tagként résztvevő Volánbusz Zrt 2020. december 14-én kelt levélben
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a pályaszerkezet pótmunkáinak fedezésére a korábbi
vállalásán felül, további nettó 70 000 000,- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 88 900 000,- Ft összeggel
járul hozzá. Így a többletköltség még hiányzó része bruttó 135 858 184,- Ft.
A műszaki ellenőr szakvéleménye alapján indokolt pótmunkákra a képviselő-testület a korábbi
168/2020. (VIII.13.) sz. határozatában 56 996 891,- Ft összeget biztosított. A benyújtott
költségvetés szerint fennmaradó bruttó 78 861 293,- Ft többlet fedezetet Komló Város
Önkormányzat Képviselő-testület 179/2021. (VI.14.) számú határozatában jóváhagyta, mely
összegeket elsődlegesen a többlettámogatás terhére kívánja biztosítani.
A pályaszerkezet pótmunkáinak fedezésére Önkormányzatunk 2021. június 21-én a
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Helyettes Államtitkársághoz
135 858 184,- Ft többlettámogatási igényére vonatkozó kérelmet nyújtott be. A kérelem
ellenőrzése jelenleg folyamatban van.
A Benkala Kft-vel 2020. május 29-én megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
2021. augusztus 05-én a KSZ-nek megküldésre került, aki 2021. szeptember 09-én BARÁPI/49-80/2021 iktatószámú nyilatkozatával igazolja, hogy a 272/2014 (XI.5.)
Kormányrendeletben hivatkozott ellenőrzést elvégezte, és a benyújtott dokumentáció
tartalmával kapcsolatban műszaki, szakmai, támogathatósági kifogást nem támasztott. A KSZ
nyilatkozatát követően 2021. szeptember 10-én a vállalkozási szerződés 1. számú módosítása a
KFF részére ellenőrzésre megküldésre került.

4. 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
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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.
Az eljárás során 4 részajánlati körre osztott műszaki tartalomra lehetett ajánlatot tenni. Az
ajánlatételi felhívás, és mellékletét képező árazatlan költségvetés módosítások miatt az
ajánlattételi határidő két alkalommal is módosult. A végső ajánlattételi határidő 2020. október
30.-a volt, melyre a négy ajánlati kör tekintetében 9 ajánlatadó ajánlata érkezett be. A
közbeszerzési dokumentáció az ellenőrzést követően a KFF részére benyújtásra került,
tanúsítvány kiadása céljából. A legkedvezőbb ajánlatok együttes összegei meghaladták a
projekt keretében rendelkezésre álló keretösszeget, kivétel a 3. részajánlati kör (napelemek),
ahol maradvány-érték keletkezett. A vállalkozási szerződések hatályba lépéséhez szükséges
volt, hogy a fedezet mértéke rendelkezésre álljon. Ezért Komló Város Önkormányzata
többlettámogatási igényre vonatkozó kérelmet nyújtott be 2020. december 17.-én, amit 2021.
július 1-én jóváhagytak. Megigényelt többlettámogatás 2021. augusztus 5.-én az
Önkormányzatunk részére átutalásra került.
A munkaterületek átadása 2021. április 22.-én megtörtént, a munkálatok folyamatosan
haladnak. Befejezési határidejük 2021. október 22.
5. 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 és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály támogató
nyilatkozatának kiadását követően a közbeszerzési eljárás három részajánlati körben került
lefolytatásra. Az eljárás során beérkezett árajánlatok következtében 25.702.076.-Ft
többlettámogatási igény kérelmezése vált szükségessé, amely pozitív bírálatban részesült. A
vállalkozási szerződések megkötése megtörtént, jelenleg a kivitelezés van folyamatban.
6. 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
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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 elvezetésének 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 megtörtént. A projektben 7
darab mérföldkő volt, a mérföldövekhez tartozó szakmai beszámolók elfogadásra kerültek. A
Közreműködő Szervezet 2020. szeptember 23-án záró helyszíni ellenőrzést tartott.
A projekt 2020. november 21-én lezárásra került, megkezdődött a fenntartási időszak, melyről
az első jelentést 2021. december 6-ig be kell nyújtani.
7. 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 valósította 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
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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 1je 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, majd Kfv.III.37.418/2020/6. számú ítéletével hatályban
fenntartott Fővárosi Törvényszék 107.K.700.452/2019/11. számú ítéletével a korábbi
határozatott megsemmisítette és a Döntőbizottságot új eljárás lefolytatására kötelezte.
A Közbeszerzési Döntőbizottság új eljárás keretén belül felülvizsgálta a beszerzési eljárásokat
és a 2021. február 25-én kelt határozata alapján ismételten 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 bírságot szabott ki Komló Város Önkormányzatával
szemben, ami március 02-án a megadott bankszámlaszámra elutalásra került.
Önkormányzatunk a döntés ellen ismételten fellebbezést nyújtott be a Fővárosi
Törvényszékhez, közigazgatási per keretén belül.
A Pénzügyminisztérium RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztály 2021. március 11-én kelt
levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat a szabálytalansági eljárás lezárásáról és a kifizetett
támogatásból (11.557.000,- Ft) 2.889.250,- Ft támogatás elutasításáról döntött. Erre
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vonatkozóan 2021. március 29-én a határozat ellen jogorvoslati kérelmet terjesztünk elő, annak
visszavonásáról, ill. felfüggesztéséről, mivel a Döntőbizottság a bírósági felülvizsgálattal még
el nem bírált, D. 535/6/2020. számú határozata alapján hozták meg.
8. TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001
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 iparigazdasági, valamint 1 db különleges (büntetés-végrehajtási létesítmény) terület
alapinfrastruktúrájának a kiépítése (összesen 9,8 ha).
Az építési munkák 2018-2019-ben megvalósultak. Az elkészült létesítményekre vonatkozóan a
hatósági engedélyeket az önkormányzat megkapta.
A komlói új büntetés-végrehajtási létesítmény építése céljából az önkormányzat ingyenesen
átadott egy 5 ha nagyságú közművesített ingatlant a Magyar Állam részére. A TOP pályázat
Irányító hatósága szabálytalannak találta, hogy európai uniós forrást állami beruházás
megvalósítására használja az önkormányzat, így 14.107.837,- Ft támogatás visszafizetését írták
elő, ami 2020.11.18.-án megtörtént.
A belügyminiszter a 2021.04.19-én kel levelében tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a
komlói BV létesítmény építését az állam nem tervezi. Tekintettel arra, hogy a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságával megkötött szerződés alapján a BV létesítmény
meghiúsulása esetén az önkormányzat visszakapja az átadott területet, ezért kezdeményeztük
ennek megindítását.
Amennyiben az ingatlan visszakerül az önkormányzat tulajdonába kezdeményezni fogja az
önkormányzat a visszafizetett európai uniós támogatás visszaigénylését.
9. TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002
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 projektben szereplő beruházások megvalósultak, a pénzügyi és műszaki a támogató felé
2021. év végéig megtörténik. A 11 db ingatlanból 1 db-ot már korábban értékesített az
önkormányzat, míg további 8 db az elmúlt hónapokban került bérbeadásra.
A közút rézsűjének egy szakasza a májusi esők következtében megcsúszott. A helyreállításra
vonatkozóan az önkormányzat vis maior támogatási igényt nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz. A kérelem elbírálása még folyamatban van.
10. TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007
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.
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A 2018. novemberben befejeződött építési munkákat, valamint a projekthez kapcsolódó
rendezvények lebonyolítását követően a projekt 2021.03.26-án lezárult és belépett a fenntartási
időszakba.
Az új épített szakaszokon az aszfaltburkolat több helyen megrepedt. Ennek kivizsgálása
garanciális eljárás keretében megtörtént. A garanciális kötelezettség időtartana (36 hónap).
11. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170
Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában
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 nyújtott be önkormányzatunk. A Támogatói Okirat
2020.04.17-én aláírásra került.
A pályázat megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. Ezt
követően a sor került a közbeszerzési dokumentáció összeállítására, amelyet a Közreműködő
Szervezet és Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jóváhagyott. A közbeszerzési eljárás a
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 kódszámú, „Miénk itt a tér” -nyílt közösségi tér
létrehozása Komló 48-as terén című pályázattal és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234
kódszámú BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében című
pályázattal közösen, kilenc részajánlati körben került meghirdetésre, amelynek 2. részajánlati
köre tartalmazza a Közösségek Háza alagsorának felújítását. Az eljárás ezen részajánlati köre
eredményesen zárult, a hiányzó bruttó 980.476.-Ft összegű fedezetet a Képviselő-testület a
202/2021. (VII. 15.) számú határozata alapján biztosítja. Jelenleg a közbeszerzési eljárás
értékelése zajlik. Ezt követően kerül majd sor a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.
12. 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 helyi támogatási
kérelmet a Komlóért Egyesület helyi akciócsoportja támogatásra javasolta és 2019.04.16-án
támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk. A Támogatói Okiratot 2020.04.16-án
aláírásra 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 pályázat
megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. Ezt követően a sor
került a közbeszerzési dokumentáció összeállítására, amelyet a Közreműködő Szervezet és
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jóváhagyott. A közbeszerzési eljárás a TOP-7.1.1-16H-ERFA-2019-00170 kódszámú, Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a
Közösségek Házában című pályázattal és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 kódszámú
BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében című pályázattal
közösen, kilenc részajánlati körben került meghirdetésre, amelynek 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.
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részajánlati köre tartalmazza a projektben tervezett felújítását. Az eljárás ezen részajánlatai
közül a 6., 7. és 8. kör zárult eredményesen, amelyek esetében a hiányzó fedezet a Képviselőtestület a 202/2021. (VII. 15.) számú határozata alapján kerül biztosításra. Jelenleg a
közbeszerzési eljárás értékelése zajlik. Ezt követően kerül majd sor a nyertes ajánlattevővel a
szerződés megkötésére. Mindezzel párhuzamosan, a 3. részajánlati kör kivételével, a 4., 5. és
9. részajánlati kör újra meghirdetésre kerül. A kapcsolódó ajánlattételi felhívást jelenleg a
Közbeszerzési Felügyeli Hatóság vizsgálja. A jóváhagyás megküldése után hirdethető meg újra
az eljárás a fent részletezett részajánlati körökben.
13. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234
BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében
2019. év áprilisában a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, SzínházHangversenyterem 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 pályázat megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. Ezt
követően a sor került a közbeszerzési dokumentáció összeállítására, amelyet a Közreműködő
Szervezet és Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jóváhagyott. A közbeszerzési eljárás a
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 kódszámú, Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális
beruházás a Közösségek Házában című pályázattal és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229
kódszámú, „Miénk itt a tér” -nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén című pályázattal
közösen, kilenc részajánlati körben került meghirdetésre, amelynek 1. részajánlati köre
tartalmazza a projektben tervezett felújítását. Az eljárás ezen részajánlata eredménytelenül
zárult, ezért a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 pályázathoz kapcsolódó 4., 5. és 9.
részajánlati körével együtt jra meghirdetésre kerül. A kapcsolódó ajánlattételi felhívást jelenleg
a Közbeszerzési Felügyeli Hatóság vizsgálja. A jóváhagyás megküldése után hirdethető meg
újra az eljárás a fent részletezett részajánlati körökben.
14. 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-5.3.116 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.
A projekt kiemelt célja a helyi identitás és kohézió erősítése a konzorciumi tagként résztvevő
településeken. Ezt a problémák, szükségletek feltárásával, megoldási, cselekvési javaslatok
készítésével és az egyes tevékenységek elvégzésével tudják a települések elérni. A projekt
tevékenységrendszere úgy lett felépítve, hogy szorosan illeszkedjen a település eddigi
gyakorlatához, ugyanakkor új közösségépítő, közösségfejlesztő programok elindítása is
megvalósulhat az egyes években.
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A projekt jövőképe, hogy a régió az eddigi gazdaságára alapozva és a kultúra hagyományaira
építve fejlődő társadalmi értékközösség legyen. Ez az egyes települések lakosságának
összefogásával, megszólításával, a lakossági kezdeményezések támogatásával érhető el. Átfogó
cél a társadalmi tőke bővítése, erősítése, és ezáltal a helyi identitás és együttműködés erősítése.
Mindez azzal érhető el, ha a település lakói és közösségei jobban megismerik egymást, a
településen lakók azonosságtudata megerősödik, képesek lesznek felismerni az értékeiket és
megőrizni hagyományaikat. Kívánatos, hogy a projekt végrehajtása során növekedjen a
közösségi aktivitás, rejtett erőforrások szabaduljanak fel, növekedjen a lakosság egymás iránti
felelősségtudata.
A pályázat előírta a közösségi fejlesztők bevonását, a három közösségfejlesztő Szamosné Áman
Orsolya Klára, Balanyi József Tamás, Sebestyén Mónika.
A projekt megvalósításának időszaka 2018. október 02. – 2022.december 31.
A projekt céljainak elérése a különböző programok, foglalkozások és események mellett a
pályázati forrásból finanszírozott rendezvények megvalósítása. 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 nagy része megvalósult, a rendezvények megvalósítása folyamatban van, de az
előzetes elképzelésekhez képest jelentős eltérések vannak a vírusjárvány okozta korlátozások
miatt, mindez továbbra sem veszélyezteti a véghatáridőig vállalt feladatok teljesíthetőségét.
A projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése – melyek nem kerültek be a közbeszerzési
eljárásba – továbbra is előkészület alatt vannak.
15. TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001
Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója
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.
Az éves garanciális eljárást a műszaki ellenőr nem zárta le, ezért az önkormányzat megkezdte
a hivatalos megkeresését.
16. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003
Petőfi tér és környezetének rehabilitációja
A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki átadások 2020. áprilisáig sikeresen megtörténtek.
Jelenleg a projekt pénzügyi és szakmai zárása van folyamatban a Közreműködő Szervezet felé.
Az éves garanciális eljárást a műszaki ellenőr nem zárta le, ezért az önkormányzat megkezdte
a hivatalos megkeresését.
17. 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
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hatályba. Jelenleg a programok megvalósításának kidolgozása folyik, a járványhelyzet miatt
meghozott korlátozó intézkedések figyelembevételével.
18. KEHOP-2.2.1-15-2015-00013
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 kivitelezési munkák a kiegészítő beruházással együtt 2020-ban befejeződtek, a szükséges
hatósági engedélyeket az önkormányzat megkapta. Az NFP tájékoztatása alapján a projekt záró
beszámolója részükről benyújtásra került. Ezt követően várhatóan az év végéig sor kerül a záró
helyszíni ellenőrzésre az Irányító Hatóság részéről.
19. 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 2020. szeptember 28-a, a pénzügyi elszámolás
határideje pedig 2020. december 27. volt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021 április
13-án helyszíni ellenőrzést tartott. Jelenleg a projekt záró beszámolójának és záró
elszámolásának jóváhagyását várjuk.

20. EFOP-1.5.2-16-2017-00028
Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban
2021.03.12. napján szerződésmódosítási igényt nyújtottunk be a projekt fizikai befejezésének
hosszabbítására vonatkozóan. A szerződésmódosítást jóváhagyták, 2021.03.29 napján hatályba
lépett az új Támogatási szerződés, mely értelmében a projekt fizikai befejezésének új dátuma
2021. 11.26. napja.
Heti rendszerességgel megbeszélést tart a projekt menedzsment.
A projekthez kapcsolódó ösztöndíj programban a jogosultak részére az ösztöndíjak folyósítása
folyamatos minden konzorciumban.
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.
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A május 1. napjára tervezett Nemzetiségi Nap rendezvénye a koronavírus-járvány okozta
veszélyhelyzetre való tekintettel elmaradt. Pótlására 2021 augusztus 20. napján került sor.
A projekt utolsó komlói nagy rendezvénye a 2021. szeptember 11. napján megrendezett
Futófesztivál volt több mint 150 résztvevővel.
Hosszúhetény Község Önkormányzat: tovább folytatódott a családi foglalkozások
programsorozat azokban a hónapokban amikor a járványhelyzet azt lehetővé tette.
A 2021. augusztus 21. napján megrendezésre került a Délen minden jobb- kerékpáros piknik
elnevezésű rendezvény, mely a konzorciumi tag esetében a projekt utolsó rendezvénye volt.
Szászvár Nagyközség Önkormányzat: folytatódtak a havi rendszerességű Családi
foglalkozások és Generációk találkozása programsorozat azokban a hónapokban amikor a
járványhelyzet azt lehetővé tette.
A járványügyi korlátozások feloldásával a nyári hónapokban megrendezésre kerülhettek a
nagyobb rendezvények a Fatányéros Várfesztivál, Sportnap, Öko-Juliális, Kultúrák és kulináris
élvezetek találkozója, így augusztus végére minden a projektben tervezett rendezvény
megvalósult.
Egyházaskozár Község Önkormányzat: Folytatódtak a havi családi programok, a Szabadidő és
kulturális programok a fiatalok számára-, a Generációk összetartozása-, Idősek áldozattá
válását megelőző havi rendszerességű programelemek azokban a hónapokban amikor a
járványhelyzet azt lehetővé tette.
Június hónapban megrendezésre került a Sportnap, sport szerepe az egészségfejlesztésben
elnevezésű program.
2021. szeptember 30 napjáig minden a projektben tervezett rendezvény megvalósul.
Magyarszék Községi Önkormányzat: tovább folytatódott a generációk összetartozása
programsorozat azokban a hónapokban amikor a járványhelyzet azt lehetővé tette így június
hónapban a programsorozat lezárásra került.
Komló térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: A hátrányos helyzetű aktív korú
lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése érdekében a
hátrányos helyzetű kismamák számára a munkaerőpiacra történő visszailleszkedést segítő
program került megszervezésre. 2021.06.14. -16. között. A programon 50 fő vett részt, ezzel
projektben vállalt összes programelem megvalósításra került.
Komlói Kistérség Önkormányzati Társulás:
A 2020 évben elmaradt rendezvények pótlása megkezdődött, ahogy a járványügyi szabályozás
lehetővé tette.
Mánfa településen az egészségmagatartás fejlesztését célzó programelem keretében
Egészségnapot tartottak 2021. júliusában.
A nyári hónapokban Kárász és Bodolyabér településen Gasztronap elnevezésű rendezvény,
Vékény településen Sportnap, Hegyhátmaróc településen Gyereknap, Tófűn pedig a Tófűiek
napja került megrendezésre.
2021 augusztus végére minden a projektben tervezett rendezvény megvalósult.
21. Interreg Refresh Central Europe CE1013 pályázat
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületének akadálymentesítése, bemutató terem
kialakítása
A pályázat 2020.szeptember 30.-án lezárult, a kifizetés megtörtént. Az első szintű ellenőrzés az
FLC egyetlen tételt nem hagyott jóvá - a Pilot Action-höz kötődő beszerzést, amelynél szerintük
sérült a versenyegyenlőség, miután a Pandémia miatt elhúzódó szerződéskötésből adódóan új
beszerzést kellett volna kiírni. Ennek az összege: 1.998.980 Ft, amelynek 5%-a lett volna az
önrész. Ezzel kapcsolatban sokáig vitáztunk az FLC-vel, a második szintű ellenőrzés és a vezető
kedvezményezett szerint nem követtünk el hibát, végül mégsem hagyták jóvá. A projekt ezt
leszámítva sikeresen lezárult.
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Belföldi forrásból megvalósuló beruházások
1. BMÖGF/737-1/2020
Komló Város Önkormányzat közlekedésfejlesztéseinek támogatása
Komló Város Önkormányzata 2019. évben támogatási kérelmet nyújtott be a
Belügyminisztérium felé a település közlekedés fejlesztési feladatainak támogatására. A
benyújtott pályázati anyagot a Támogató Szervezet 2020. július 13-án kelt értesítése alapján
bruttó 140.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
Az elnyert forrásból Komló város területén lévő belterületi utak fejlesztéssel kijelölt
szakaszainak felújítása, gyepes parkolók korszerűsítése, a Bem utca csatlakozásánál a meglévő
autóbusz állomással szomszédos területen egy 330 m2-es, 7 db férőhelyes autóbusz parkoló
kialakítása, valamint a hozzá kapcsolódó éltvédelmi kerítés építése valósult meg.
A belterületi utak felújítással érintett szakaszai az alábbiak:
- - 7300 Komló, Széchenyi I. és Székely B. utcát összekötő útszakasz
hrsz.: 2238
- - 7300 Komló, Zichy Mihály utca
hrsz.: 2266
- - 7300 Komló, Jókai Mór utca
hrsz.: 2373
- - 7300 Komló, 612. helyrajzi számú út
hrsz.: 612
- - 7300 Komló, Magyar Bálint utca
hrsz.: 599
- - 7300 Komló, Toldi Miklós utca
hrsz.: 605
- - 7300 Komló, Ady Endre utca
hrsz.: 421
hrsz.: 205
- - 7300 Komló, Fenyő utca
- - 7300 Komló, Rozmaring utca
hrsz.: 47
Gyepes parkolók korszerűsítése az alábbi helyszíneken:
- 7300 Komló, Gagarin utca
hrsz.: 3505
- 7300 Komló, Arany János utca
hrsz.: 2949
- 7300 Komló, Körtvélyes városrész
hrsz.: 1521/68
Komló város területén a Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott körtvélyesi rekortán
pályához kapcsolódó önrész mértéke jelen támogatásból került kifizetésre, valamint a 2021. évi
Országos Bringapark Program keretében megvalósuló pumpapályához kapcsolódó önrész
fedezetét is jelen forrásból kívánjuk biztosítani. A közterületi játszóterek fejlesztésére
rendelkezésre álló maradványösszeg bruttó 4.792.101, Ft.
A fejlesztéssel érintett közterületi játszóterek az alábbiak:
- 7300 Komló, Gesztenyés városrész
hrsz.: 165
- 7300 Komló, Dávidföld városrész
hrsz.: 1902/10
- 7300 Komló, Mecsekjánosi városrész
hrsz.: 2548
A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés értelmében a beruházás befejezési határideje
2021. december 31.
2. BMÖGF/997-1/2020
Bétai elkerülő út megvalósítása
Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján, annak egyik elemeként, támogatást nyert a Bétai
elkerülő út megvalósítására. A támogatás összege a 2020. november 23-án kelt támogatói okirat
(iktatószám: BMÖGF/997-1/2020) alapján 325.000.000.- Ft bruttó 1.600.000.000,- Ft.
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A beruházás során összesen közel 6 km hosszban újul meg a bétai út, valamint a bétai útról a
Bajcsy Zs. utca felé levezető út. Ezen kívül felújításra kerül az út melletti csapadékvíz elvezető
rendszer, valamint a zobákpusztai útcsatlakozás átépítése is megtörténik. A közút felújítása
során átépítésre kerülnek a rossz állapotú ivóvíz vezeték szakaszok a Baranya-Víz Zrt.
kivitelezésében.
A beruházás első fő lépése az engedélyezési tervek elkészítése, majd a szükséges hatósági
eljárás lefolytatása. Ezt követően a tervező elkészítette a kiviteli terveket, majd a közbeszerzési
tanácsadó összeállította a közbeszerzési dokumentációt.
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az 1/2021.(VI.24.) számú határozatával döntött a
kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról. Az eljárás jelenleg is zajlik, a
beérkezett ajánlatok ellenőrzése történt meg, a szükséges hiánypótlási felhívásokat a
közbeszerzési szakértő kiküldte a cégnek. Az ajánlatok ellenőrzését követően lesz lehetőség az
eljárás eredményét kihirdetni és a nyertes(ek)el a vállalkozási szerződést megkötni.
3. BMÖGF/999-1/2020
Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út komplex felújítása
Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján, annak egyik elemeként, támogatást nyert a KomlóKisbattyán településrész megközelítését szolgáló út komplex felújítására. A beruházáshoz
kapcsolódó, 2020. november 23-án kelt támogatói okirat (iktatószám: BMÖGF/999-1/2020)
alapján 325.000.000.- Ft támogatási összeg került megítélésre, mely összeg az erre a célra
elkülönített bankszámlán rendelkezésre áll.
A támogatói okirat és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat értelmében a fejlesztés megkezdésének
időpontja 2020. november 11., a befejezés véghatárideje pedig 2021. december 31.
A beruházás megvalósítása során megtörtént a különböző vállalkozók kiválasztása, az alábbiak
szerint a közbeszerzési szakértő - Dr. Zoric Ildikó, a tervező - Pécsi Úttervező Kft.,
nyilvánosság biztosítására a - HegyhátMédia Kft. a műszaki ellenőri feladatok ellátása AQUA-VIA Kft.
Az út komplex felújítását végző kivitelező – Komló Város Önkormányzat 74/2021 (III.12.) sz.
határozattal hagyta jóvá a tárgyi közbeszerzés megindítását, a legkedvezőbb ajánlatot a
STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) nettó 220. 397.
889,-HUF-tal adta, eredményt a 122/2021. (V. 6.) sz. határozat hirdetett.
A projekt része a területen lévő ivóvíz vezetékek rekonstrukciójának megvalósítása is, az „inhouse” beszerzés jogi lehetőségét kihasználva fennállnak a közbeszerzési törvényben foglalt
kitételek, így a területen lévő ivóvízvezeték rekonstrukcióját az üzemeltető BARANYA-VÍZ
Zrt. végzi el nettó 37. 083. 606,- HUF összegért. / 74/2021. (III. 12.) sz. határozat/.
Az ivóvízvezeték rekonstrukció munkaterület átadására 2021.március 18-án került sor és az
alábbi ütemezéssel végezte el a kivitelező:
1.ütem: Ipari úti kereszteződéstől a híd utáni útalatti átvezetésig, irányított fúrással (Vb 1-0-0)
2.ütem: A kisbattyáni ivóvíztározótól a faluig tartó ellátóvezeték, ásással (Vb 4-0-0)
3.ütem: 2811/2. hrsz.-ú terület elejétől a végéig, ásással (Vb 2-0-0) „Csecsemő otthonnál”
vezeték csere (Vb 3-0-0)
A munkákat a szerződés szerinti befejezési határidőre (2021. szeptember 30.) elvégzi a
kivitelező.
Az út komplex felújításának munkaterület átadására 2021.május 20-án került sor.
A munkaterület a munka műszaki tartalmának megfelelően négy szakaszra bontottuk.
I.szakasz:

Jánosi fő úttól -Batthyány úti hídig 0+000-334 km.sz.

II.szakasz:

Batthyány úti hídtól-Hulladék kezelő hátsó bejáratáig 0+3441+380 km.sz. 17

III.szakasz:

Kisbattyán felé vezető út 1+380 - 3+960 km,sz.

IV.szakasz:

Kisbattyán autóbuszforduló 80,5 m

A munkavégzés a II-IV. szakaszok előkészítő munkáival kezdődött: padka nyesés, K szegély,
rázópadka építés, árkok, átereszek tisztítása, buszmegállók építése.
III.szakasz: kátyúzás, meglévő burkolatszél pótlása, II.szakasz: Hideg remix készítése,
III.szakasz: aszfaltozás előkészítése, csiszoló marás.
Ez év szeptember végén és október elején kerül sor a II-IV. szakaszok aszfaltozási munkáira.
4. BMÖGF/1002-1/2020
Kaptár program megvalósítása, új kulturális-művészeti központ kialakítása
Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján, annak egyik elemeként, támogatást nyert a Kaptár
program megvalósítása, új kulturális-művészeti központ kialakítására. A beruházáshoz
kapcsolódó, 2020. november 23-án kelt támogatói okirat (iktatószám: BMÖGF/1002-1/2020)
alapján 635.000.000.- Ft támogatási összeg került megítélésre, mely összeg az erre a célra
elkülönített bankszámlán rendelkezésre áll.
A támogatói okirat és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat értelmében a fejlesztés megkezdésének
időpontja 2020. november 11., a befejezés véghatárideje pedig 2022. december 31.
A beruházás megvalósítása során megtörtént a különböző vállalkozók kiválasztása, az alábbiak
szerint a közbeszerzési szakértő - Dr. Zoric Ildikó, a tervező – Építész Kör Kft., a műszaki
ellenőri feladatok ellátása – Beckra Center Bt.
A tervezett Kaptár épület alatt és környezetében a helyi közműszolgáltatók által üzemeltetett
közművezetékek haladnak át, amelyek kiváltása a Képviselő-testület 168/2021. (VI.7.) számú
határozata alapján befejeződött. A Képviselő-testület 212/021. (VIII. 26.) számú határozata
alapján forrást biztosított a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó bekötő áramvezeték
kiváltásának munkálataihoz, valamint a 7300 Komló, 48-as téren található ideiglenes
áramvezeték véglegesítésének kivitelezéséhez, melyekre vonatkozóan Komló Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, ügyrendi és közbeszerzési Bizottsága a 43/2021.
(IX. 16.) számú határozata szerint jóváhagyta a beszerzési eljárás megindítását.
A Képviselő-testület 29/2021. (VIII. 4.) számú határozata alapján megindításra került a
kivitelező kiválasztására, valamint eszközbeszerzésre két külön közbeszerzési eljárás. Az
eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás négy részajánlati körben került
meghirdetésre: egyedi bútorok, falburkolatok, tárgyi eszközök és beltéri nyílászárók tárgyában.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés ajánlattételi határideje 2021.09.24. Az
eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzés ajánlattételi határideje 2021.10.11. A munkaterület
átadás tervezett időpontja október közepe.
5. BMÖGF/1003-1/2020
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal
Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján, annak egyik elemeként, támogatást nyert József Attila
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal elnevezésű
beruházás megvalósítására. A beruházáshoz kapcsolódó, 2020. november 23-án kelt támogatói
okirat (iktatószám: BMÖGF/1003-1/2020) alapján 900.000.000.- Ft támogatási összeg került
megítélésre, mely összeg az erre a célra elkülönített bankszámlán rendelkezésre áll. A
támogatói okirat és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat értelmében a fejlesztés megkezdésének
időpontja 2020. november 11., a befejezés véghatárideje pedig 2022. december 31.
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A beruházás megvalósítása során megtörtént a különböző vállalkozók kiválasztása, az alábbiak
szerint a közbeszerzési szakértő - Dr. Zoric Ildikó, a tervező – Építész Kör Kft., a műszaki
ellenőri feladatok ellátása – Schmidt Ferenc e.v.
Jelenleg a műszaki tervdokumentációk véglegesítése van folyamatban. ezt követően kerül
kiírásra a megvalósításra, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.
6. 1470/2021. (VII.15.) Kormányhatározat alapján
A komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztési programjának előkészítése
A Miniszterelnöki Kormányiroda (továbbiakban: Támogató) előzetes tájékoztatása alapján a
Kormány 76.771.500.- forint támogatást biztosít Komló Város Önkormányzatnak a 7300
Komló, Pécsi út 44. szám alatt található Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztésének
előkészítésére, a hosszú ideje tervezett korszerűsítéshez szükséges szakági tervek
elkészíttetésére. A beruházás tervezéséhez kapcsolódóan megtörtént a közbeszerzési szakértő
kiválasztása, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 21/2021. (VII. 28.) számú határozata
alapján Dr. Szabó-Gothard Mátéval megkötésre került a szerződés. A Képviselő-testület
25/2021. (VII.29.) számú határozata alapján megindításra került a tervező(k) kiválasztására a
,,KBSK Sportcentrum fejlesztés – tervezési szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás, mely
három részajánlati körben került meghirdetésre: magas- és mélyépítési tevékenység tervezése,
sportlétesítmények tervezése, kutak és víztározó felújítás tervezése tárgyában. A közbeszerzési
eljárás ajánlatételi időszaka lezárult, jelenleg a beérkezett árajánlatok értékelése van
folyamatban.
7. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
Közösségek Háza intézményfejlesztés - 2019. évi
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.
A Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézménnyel történt egyeztetés alapján a
fennmaradó 810.740,- Ft összegű maradványértékből az intézményegység működéséhez
szükséges vendégszékek és számítógépek kerültek beszerzésre. A pályázat szakmai és pénzügyi
elszámolása benyújtásra került.
8. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
Közösségek Háza intézményfejlesztés - 2020. évi
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztálya
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján
pályázatot hirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Komló Város
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Közösségek Háza intézményegység
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korszerűsítésére br. 1.780.000.- Ft összegű önerő biztosítása mellett, összesen br. 15.780.000.Ft összköltséggel. A Támogató a benyújtott pályázatot br. 771.000.- Ft összegű támogatásban
részesített.
9. Szilvási 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 lefolytatásra került. Az eljárás és a kivitelezés lebonyolítását a
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) végezi. A
beruházás végén az épület üzemeltetése a Nemzeti Sportközpontok feladata lesz.
A munkaterület átadásra került 2021. szeptember 1-én, a tényleges munka végzést szeptember
végén kezdi meg a Kivitelező.
10. 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 végezte, aki a munkálatokat határidőre elvégezte. A pálya
vagyonkezelésre átadásra került a Komlói Fűtőerőműnek. Jelenleg a pályához szükséges
áramot és a kamerarendszert az erőmű fogja beruházni, aminek az ára meg lett térítve az erőmű
felé végleges pénzeszköz átadás címén.
11. 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
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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.
Tekintettel a pályázatunk benyújtásától a finanszírozási problémák megoldásáig eltelt hosszú
időre, a Képviselő-testület 99/2021. (IV. 15.) számú határozata alapján jóváhagyta a görpark
támogatás visszavonását és a támogatási összeg visszafizetését, valamint a jogszabály alapján,
illetve támogatói okiratban rögzített ügyleti kamat megfizetését (melynek összege 368 755,Ft), és ezzel párhuzamosan az eredeti támogatói okirat is visszavonásra került.
12. 2021. évi Országos Bringapark Program
Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda a Magyar Kerékpáros Turisztikai
Szövetség bevonásával 2021-re is kiírta az Aktív Magyarország Program részeként az Országos
Bringapark Programot. A Program célja Magyarországon olyan bringaparkok kialakítása vagy
már meglévő park felújítása. A pályázati feltételek szerint a beruházás teljes összegének 50%át biztosítja a támogató, 50% önerő mellett. A Programban felsorolt lehetőségek közül a
Képviselő-testület 43/2021. (II. 22.) számú határozata alapján az erdei kerékpáros egynyomos
pálya megvalósítására nyújtott be támogatási igényt, tekintettel városunk környezeti
adottságaira. Helyszínként a Nagy László és az Altáró utca közötti önkormányzati tulajdonban
álló erdős területet jelöltük meg. Bruttó 10 millió forint összköltségvetésből 4 különböző típusú
és nehézségű pálya, valamint az indulási helyekhez visszavezető nyomvonal kialakítása valósul
meg a 030/5 hrsz-ú, a 031/ hrsz-ú, a 2413/91 hrsz-ú és 2335/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon.
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2021. (IV. 15.) számú határozata
alapján a 2021. évi Országos Bringapark Program során benyújtott pályázatunk kiegészítésre
került, a támogatói okirat két feladat megvalósítására módosult: erdei egynyomos kerékpár
pálya, illetve pumpapálya megvalósítására. A kerékpáros pumpapálya Körtvélyes városrészben
(1521/68 hrsz.) kerül kialakításra. A támogatói okirat erre vonatkozó módosítása megtörtént és
2021. június 28-án hatályba lépett.
Az Országos Bringaprogram előírása szerint mindkét pályát 2021. évben kell megvalósítani, a
vállalkozási szerződés megkötésre került a TTTrails Kft-vel. A pumpapályára vonatkozóan a
munkaterület átadásra 2021. 08. 02-án került sor és megkezdődött a pálya kivitelezése, terveink
szerint az erdei pálya pedig november hónapban kerül kivitelezésre.
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13. Belföldi pályázat 2019: EBR: 442 253
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű
projekt keretében Komló Berek utca, Szilvási út 1. szakasz
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 került benyújtásra.
14. Belföldi pályázat 2020: EBR: 486 294
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű
projekt keretében Komló, Szilvási út felső, illetve Alkotmány utca alsó szakasza 2. szakasz
2020. évben újra meghirdetésre került az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” megnevezésű pályázat, melynek útfelújítási alcéljára évek óta sikeresen pályázik
Önkormányzatunk. A pályázati kiírás a korábbi évekhez képest a támogatási összeg
nagyságában módosult: 30 millió forintos összegről 40 millió forintra nőtt a megpályázható
támogatás mértéke. Az ehhez szükséges 15%-os önerő is ezzel arányosan 7.058.824, -Ft-ra nőtt,
melyet a Képviselő-testület a 136/2020. (VI.25.) számú határozatával biztosított.
A pályázat 2020. július 7-én került benyújtásra, mely pozitív elbírálásban részesült, a támogatói
okirat 2020. szeptember 25-én került kiállításra. Az egybeszámítás miatt a kivitelező
kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor.
Az ajánlattételi határidő 2021. január 11-én 15.00 óra volt, mely határidőig 4 vállalkozás
nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok értékelését a Hivatal végezte el (a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó összegzés az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.) A legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a P-R ÚTÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Kft.
(7634 Pécs, Szőlész dűlő 19.) adta. A vállalkozási szerződés 2021.04.06-án került aláírásra.
Ezek után egyszerű beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a műszaki ellenőr is, itt a
legkedvezőbb ajánlatot az AQUA-VIA Kft. adta. A munkaterület átadásra 06.13-án került sor.
A szerződéses határidőig (08.31.) kivitelező készre jelentette a munkát, a műszaki átadás 09.03án sikeresen lezajlott.
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15. Belföldi pályázat 2021: EBR: 519 302
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű
projekt keretében Komló, Alkotmány utca felső szakasza 3. szakasz
2021. március 11-én Komló Város Önkormányzata 63/2021 (III.8.) határozata alapján
pályázatot nyújtott be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 7300
Komló, Alkotmány utca felső szakaszának (3771 hrsz.) felújítására bruttó 40. 000. 000, -Ft
összegben. A pályázat 85%-os támogatási intenzitású, az elnyerhető összeg mellett Komló
városa 7.100.000,- Ft saját forrást biztosított. A pályázat pozitív elbírálásban részesült,
támogatói okirata 2021.07.06-án került kiállításra. Annak érdekében, hogy a kivitelezési munka
még nyáron, iskolai szünetben el tudjon indulni, már a pályázat elbírálása előtt, feltételes módon
elindításra került a kivitelező kiválasztására kiírt beszerzési eljárás. Az ajánlattételi határidő
2021. június 09-én 10.00 óra volt, amely határidőig a három felkért vállalkozások mindegyike
benyújtotta ajánlatát. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást a kivitelezői feladatok ellátásra a PR Útépítő Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) ajánlotta. A kivitelezői szerződés 2021.07.09-én
került aláírásra, a munkaterület átadás 08.03-án zajlott le. Kivitelező a munkát 2021.09.10-én
készre jelentette, a műszaki átadás-átvételi eljárás 09.17-én történt meg.
16. Vis Maior 2018 év, EBR: 401 541
Helyszínek: Kisbattyáni városrészhez vezető út padkája, Berek u. garázssor mögötti
támfal, Kaszánya patak árok rézsűje a Kossuth L. utcában
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
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2018. év
2.662.037, - Ft
----23.958.332, - Ft
26.620.369, - Ft
23

%
10
----90
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.
Elszámolásra határidő hosszabbítást kértünk, megkaptuk a jóváhagyást, a módosított határidő
2020. december 10.
A kivitelezés mindegyik helyszínen befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A
támogatási összeg lehíváshoz szükséges dokumentumokat benyújtottuk az Államkincstárnak, a
megítélt 12 591 000,-Ft-ot átutalták az önkormányzatnak Az elszámolást a 2021.01.29-én kelt
BAR-ÁPI /39-3/2021 iktatószámú határozatban elfogadták.
17. Vis maior 2019. I. EBR: 450 620
Helyszínek: híd az Engel Adolf utcában, Ady E. utcában árok mederfal, Mecsekfalu
kivett árok burkolat, Kisfaludy utca út széle, Sikonda utca Camping előtti parkoló, 335.
hrsz-ú lépcső Anna akna és Engel A. u. között
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
1.505.034, - Ft
10
nélkül)
Biztosító kártérítése
----Egyéb forrás
----Vis maior támogatási igény
13.545.306, - Ft
90
15.050.340, - Ft
100
Források összesen
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (III.8.)
számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja:
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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.
Elszámolásra határidő hosszabbítást kértünk, megkaptuk a jóváhagyást, a módosított határidő
2021. szeptember 27.
A kivitelezés mindegyik helyszínen befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A
támogatási összeg lehíváshoz szükséges dokumentumokat benyújtottuk az Államkincstárnak, a
12 908 194,-Ft-ot átutalták az önkormányzatnak. Az elszámolást a 2021.08.26-án kelt BARÁPI /193-5/2021 iktatószámú határozatban elfogadták.
18. Vis Maior 2019. II. EBR: 450 853
Helyszínek: Városház tér 1. sz. „Könyvtár” alagsora, Komló, Városház tér 3.sz., Komló
Város Önkormányzat alagsora, Berek u. Kaszánya-patak mellékág meder, Berek u.Kossuth L. u. kereszteződés
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
1.474.552, - Ft
nélkül)
Biztosító kártérítése
--Egyéb forrás
--25

%
10
-----

Vis maior támogatási igény
Források összesen

13.270.967, - Ft
14.745.519, - Ft

90
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.
Elszámolásra határidő hosszabbítást kértünk, megkaptuk a jóváhagyást, a módosított határidő
2021. szeptember 27.
A kivitelezés mindegyik helyszínen befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A
támogatási összeg lehíváshoz szükséges dokumentumokat benyújtottuk az Államkincstárnak.
19. Vis maior 2020. EBR 486 846
Helyszín: közút a dávidföldi kerteknél Iskola u. csatlakozás
A 2020. június hónapban nagy mennyiségben és hirtelen lehulló csapadékvíz kárt tett a 080
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanban (közút a dávidföldi kerteknél Iskola u.
csatlakozás) 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
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
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2020. év

%

347.588,- Ft

10

Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

----3.128.292,- Ft
3.475.880,- Ft

----90
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 belügyminiszter úr 2020. október 12-én hozott döntésének megfelelően Komló Város
Önkormányzata az ebr42 450620 azonosító számú igénylése alapján 3 128 000,- Ft
támogatásban részesül, a Támogatói Okirat egyidejű megküldésével.
A támogatás lehívására és elszámolására a döntés időpontjától számított 12 hónapon belül van
lehetőség.
A kivitelezési munka befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A támogatási összeg
lehíváshoz szükséges dokumentumokat benyújtottuk az Államkincstárnak.
20. Vis maior 2021. EBR: 528 244
Helyszín: Nagyrét u. közút
A 2021 május hónapi csapadékos időjárás következtében a Nagyrét utcai új közút rézsűje
először kb. 50 m hosszban, majd a május 17-20. közötti nagy mennyiségű csapadék
eredményeként további közel 70 m hosszban megcsúszott. A rézsűcsúszás a területen található
közművekben is kárt tett.
A 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.
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 34.782.000, Ft.
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2021. év

%

3.478.200, - Ft

10

----31.303.800, - Ft
34.782.000, - Ft

----90
100

A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.10.)
számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja:
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a 2021. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria”
előirányzat terhére 3.478.200, - Ft.
A vis maior támogatási igény benyújtása a szükséges dokumentumok elkészítése és
összeállítása után a 2021 július 05-i határidőig megtörtént. A képviselő-testület 196/2021.
(VII. 8.) sz. határozatával utólagosan tudomásul vette és jóváhagyta a vis maior támogatási
igényt be nyújtását.
A pályázat elbírálását jelenleg a Belügyminisztériumban végzik, várjuk a pozitív döntést és
Támogatói Okirat és döntési adatlap megküldését.
A Belügyminisztérium döntésétől függetlenül a Képviselő-testület a kivitelezési munkák
megvalósítására a 196/2021. (VII. 8.) sz. határozatában már biztosított 3. 478. 200,- Ft önrészen
kívül további, legfeljebb 35 millió Ft-ot biztosított a 211/2021. (VIII. 26.) sz. határozatában
azzal a feltétellel, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott vis maior támogatási igény
kedvező elbírálása esetén az elnyert támogatást a költségvetésbe vissza kell pótolni. A forrás
fedezete Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés „Pályázati, előkészítési, önerő és
megelőlegezési keret” előirányzat.
A kivitelezés megvalósítására az önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. A
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 28/2021. (VIII. 4.) számú határozatával döntött a
közbeszerzési eljárás elindításáról, mely az eljáráshoz szükséges dokumentáció összeállítását
követően 2021. augusztus 16-án megtörtént. A felkért cégek ajánlatai beérkeztek az értékelés
jelenleg történik, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárását követően –
amennyiben a legkedvezőbb ajánlat összege nem haladja meg a rendelkezésre álló forrást – a
nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötjük.
21. Vis maior 2021. EBR: 530 179
Helyszínek: Gesztenyési út közút melletti járda, Bocskai István utca zúzott kő közút,
Cseresznyák dűlő közút
A 2021. július 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:
a) Komló, Gesztenyési út (115 hrsz.) közút melletti járda a nagy mennyiségű
csapadékvíz hatására 41 méter hosszon károsodott.
b) Bocskai István utca (7777/1 hrsz.) zúzott kő közút burkolatát a lehullott nagy
mennyiségű csapadék 230 fm hosszban lemosta, az út teljes hosszában mély
kimosódások keletkeztek. Az úton 40 fm felületzárást is megbontott a nagy
mennyiségű csapadékvíz.
c) Cseresznyák dűlő (7441/51 hrsz.) közút burkolatát a lehullott nagy mennyiségű
csapadék elmosta kb. 162 m2-en.
d) Komló, Altáró utca (2413/91 hrsz.) csapadékelvezető beton árok mellett lévő rézsűt
a lezúduló nagy mennyiségű csapadék megbontotta.
A 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 az a), b) és c)
pontok tekintetében jogosnak ítélték meg a vis maior igényt, míg a „d” pont tekintetében nem
javasolták támogatni azt.
Annak érdekében, hogy a jogszabályban meghatározott határidőre be tudjuk nyújtani a vis
maior támogatás iránti kérelmet, az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött egy megfelelő
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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 13.597.749, Ft.
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2021. év

%

1.359.775, - Ft

10

----12.237.974, - Ft
13.597.749, - Ft

----90
100

A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.10.)
számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja:
a 2021. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria”
előirányzat terhére 1.359.775, - Ft.
A képviselő-testület 210/2021. (VIII. 26.) sz. határozatával jóváhagyta a vis maior támogatási
igényt benyújtását, amely a szükséges dokumentumok elkészítése és összeállítása után a 2021
augusztus 30-i határidőig megtörtént.
A pályázat elbírálását jelenleg a Belügyminisztériumban végzik, várjuk a pozitív döntést és
Támogatói Okirat és döntési adatlap megküldését.
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7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 14-16.
Adószám: 11006426 2 02
Cégjegyzékszám: 02-10-060075
Tel: 72/325-955 E-mail: mevid@mevid.hu

Kiss Béláné
igazgató
Komló Város Gazdasági Ellátó Szervezet
7300 Komló, Városház tér 3.

Tisztelt Kiss Béláné!

Tárgy: Tájékoztatás vállalkozói díj szerződés szerinti szakmai inflációs rátával történő emeléséről

A közétkeztetés szolgáltatási díjának szerződésszerű emelése kapcsán szeretném tájékoztatni a
következőkről;
A Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és a MEVID zRt. között 2012. december 11én létrejött közétkeztetési szerződés III.2-es pontja alapján tájékoztatom, hogy a MEVID zRt. a 2021.
szeptember 1.-étől, a 2020-as évre vonatkozó, a KSH által közzétett munkahelyi- és diákétkeztetésre
vonatkozó fogyasztói árindex (szakmai infláció, lásd 1. számú melléklet) mértékével, 7,9%-kal
megemeli a vállalkozási díj összegét. Ezek alapján a 2021 szeptemberétől a szerződés szerinti
vállalkozói díjakat a 1. számú melléklet tartalmazza.

Pécs, 2021. augusztus 12.

Üdvözlettel:

Fodor Péter
vezérigazgató – MEVID zRt.
+36302409391
fodor.peter@mevid.hu
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7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 14-16.
Adószám: 11006426 2 02
Cégjegyzékszám: 02-10-060075
Tel: 72/325-955 E-mail: mevid@mevid.hu

1. számú melléklet: Fogyasztóiár-indexek az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (COICOP)
alapján (2014–)

1.1.1.5. Fogyasztóiár-indexek az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (COICOP) alapján [előző év=100,0%]
Kódszám
11.1
11.1.1
11.1.2.
11.2

Megnevezés
Vendéglátás
Kereskedelmi vendéglátás
Munkahelyi- és diákétkeztetés
Szálláshely-szolgáltatás

2014
102,4
102,5
102,2
102,5

2015
102,6
102,6
102,5
103,7

2016
102,8
102,8
103
102,3

Forrás: ksh.hu (https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0005.html) letöltés ideje: 2021. augusztus 18. 16:42
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2017
103,4
103,3
103,6
103,9

2018
104,3
104,3
104,8
105,6

2019
106,7
106,7
106,8
105,2

2020
106,4
106,2
107,9
104,1

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 14-16.
Adószám: 11006426 2 02
Cégjegyzékszám: 02-10-060075
Tel: 72/325-955 E-mail: mevid@mevid.hu

2. számú melléklet: 2021. 09.01-től érvényes szolgáltatói díjak
Megnevezés

2021.08.31.ig

2021.09.01.-től

Étkezés típusa
Bölcsöde Reggeli
Bölcsöde Tízórai
Bölcsöde Ebéd
Bölcsöde Uzsonna
Bölcsöde Összesen:

38,10 Ft
31,90 Ft
114,30 Ft
38,10 Ft
222,50 Ft

41,00 Ft
34,00 Ft
124,00 Ft
41,00 Ft
240,00 Ft

Óvoda Reggeli
Óvoda Tízórai
Óvoda Ebéd
Óvoda Uzsonna
Óvoda Vacsora
Óvoda Összesen (T-E-U)
Óvoda Összesen (egész nap)

44,30 Ft
38,10 Ft
105,10 Ft
38,10 Ft
152,40 Ft
181,30 Ft
378,00 Ft

48,00 Ft
41,00 Ft
114,00 Ft
41,00 Ft
165,00 Ft
196,00 Ft
409,00 Ft

Ált.isk. Reggeli (7-10.év)
Ált. isk. Tízórai (7-10.év)
Ált. isk. Ebéd (7-10. év)
Ált. isk. Uzsonna (7-10.év)
Ált. isk. Vacsora (7-10.év)
Ált.iskola (7-10.év) Össz.(T-E-U)
Ált. iskola (7-10.év) Összesen

44,30 Ft
44,30 Ft
152,40 Ft
38,10 Ft
152,40 Ft
234,80 Ft
431,60 Ft

48,00 Ft
48,00 Ft
165,00 Ft
41,00 Ft
165,00 Ft
254,00 Ft
467,00 Ft

Ált. isk. Reggeli (11-14.év)
Ált. isk. Tízórai (11-14.év)
Ált. isk. Ebéd (11-14. év)
Ált. isk. Uzsonna (11-14.év)
Ált. isk. Vacsora (11-14.év)
Ált. isk. (11-14. év) Össz.(T-E-U)
Ált. isk. (11-14. év) Összesen:

44,30 Ft
44,30 Ft
152,40 Ft
38,10 Ft
152,40 Ft
234,80 Ft
431,50 Ft

48,00 Ft
48,00 Ft
165,00 Ft
41,00 Ft
165,00 Ft
254,00 Ft
467,00 Ft

Szakiskola Reggeli
Szakiskola Tízórai
Szakiskola Ebéd
Szakiskola Uzsonna
Szakiskola Vacsora
Szakiskola Összesen (R-E-V)
Szakiskola Össz. (egész nap)

44,30 Ft
50,50 Ft
152,40 Ft
44,30 Ft
152,40 Ft
349,20 Ft
443,90 Ft

48,00 Ft
54,00 Ft
165,00 Ft
48,00 Ft
165,00 Ft
378,00 Ft
480,00 Ft
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Étkezési térítési díjak 2021. október 01-től
Bruttó árak forintban

NORMÁL
Intézmény

Bölcsőde

Óvoda

Ált. Iskola
7-10 év

Étkezések
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna

Nyersanyag
norma bruttó

Rezsi nettó

JAVASOLT
Rezsi nettó

forint/adag

forint/adag

forint/adag

forint/adag

EMELKEDÉS

százalék

Rezsi bruttó

Nettó
szolgáltatási díj
(Mevid-nek
fizetendő)

Bruttó
szolgáltatási díj
(Mevid-nek
fizetendő)

Bruttó térítési díj

forint/adag

forint/adag

forint/adag

forint/adag

41,0
34,0
124,0
41,0

7,61
6,58
8,49
7,61

52
43
157
52

127,6
97,0
344,5
127,6

162,1
123,2
437,5
162,1

110
80
280
110

55
40
140
55

összesen
tízórai
ebéd
uzsonna

456,7
98,4
236,2
98,4

580
125
300
125

38,1
105,1
38,1

240,0
41,0
114,0
41,0

7,61
8,47
7,61

305
52
145
52

696,7
139,4
350,2
139,4

884,9
177,0
444,8
177,0

580
125
300
125

290
62
150
62

összesen

433,0

550

249

629,0

798,8

550

nevelői ebéd
tízórai
ebéd
uzsonna

196,0

EGYMI
Ált. Iskola
11-14 év

EGYMI
Szakiskola

Óvoda

838,5
167,0
417,1
167,0

1 064,9
212,1
529,7
212,1

760
160
385
160

380
80
192
80

275

összesen

555,1

705

196,0

249

751,1

953,9

705

352

62
195
62

Ált. Iskola
7-10 év

nevelői ebéd
tízórai
ebéd
uzsonna

126,0
393,7
126,0

160
500
160

48,0
165,0
41,0

61
210
52

174,0
558,7
167,0

221,0
709,5
212,1

160
500
160

80
250
80

tízórai
ebéd
uzsonna

645,7
126,0
440,9
126,0

820
160
560
160

254,0
48,0
165,0
41,0

323
61
210
52

899,7
174,0
605,9
167,0

1 142,6
221,0
769,5
212,1

820
160
560
160

410
80
280
80

összesen

692,9

880

254,0

323

946,9

1 202,6

880

440

reggeli
ebéd
vacsora

220,5
460,6
303,1

280
585
385

48,0
165,0
165,0

61
210
210

268,5
625,6
468,1

341,0
794,5
594,5

280
585
385

140
292
192

összesen

984,2

1 250

378,0

480

1 362,2

1 730,0

1 250

625

reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
összesen
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
összesen
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
összesen
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora

145,7
126,0
303,1
126,0
240,2
941,0
220,5
126,0
393,7
126,0
299,2
1 165,4
220,5
126,0
440,9
126,0
299,2
1 212,6
220,5
133,9
460,6
137,8
303,1

185
160
385
160
305
1 195
280
160
500
160
380
1 480
280
160
560
160
380
1 540
280
170
585
175
385

47,0
41,0
114,0
41,0
165,0
408,0
48,0
48,0
165,0
41,0
165,0
467,0
48,0
48,0
165,0
41,0
165,0
467,0
48,0
54,0
165,0
48,0
165,0

60
52
145
52
210
518
61
61
210
52
210
593
61
61
210
52
210
593
61
69
210
61
210

192,7
167,0
417,1
167,0
405,2
1 349,0
268,5
174,0
558,7
167,0
464,2
1 632,4
268,5
174,0
605,9
167,0
464,2
1 679,6
268,5
187,9
625,6
185,8
468,1

244,7
212,1
529,7
212,1
514,6
1 713,2
341,0
221,0
709,5
212,1
589,5
2 073,1
341,0
221,0
769,5
212,1
589,5
2 133,1
341,0
238,6
794,5
236,0
594,5

185
160
385
160
305
1 195
280
160
500
160
380
1 480
280
160
560
160
380
1 540
280
170
585
175
385

93
80
192
80
153
598
140
80
250
80
190
740
140
80
280
80
190
770
140
85
292
88
192

összesen

1 255,9

1 595

480,0

610

1 735,9

2 204,6

1 595

797

254,0
48,0
165,0
41,0

8,35
8,27
7,61

323
61
210
52

757,9
146,4
507,5
139,4

962,5
185,9
644,5
177,0

640
125
435
125

320
62
217
62

összesen

539,3

685

323

793,3

1 007,4

685

342

összesen

Ált. Iskola
11-14 év

nevelői ebéd I.

640

378,0

480

1 130,0

1 435,2

nevelői ebéd II.

215
445
295

108
223
148

955

478

Szakközépi.,
Gimnázium,
Szakiskola és
Kollégium

640

reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
összesen
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
összesen
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
összesen
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora

110,2
98,4
236,2
98,4
181,1
724,3
169,3
98,4
307,1
98,4
228,3
901,5
169,3
98,4
342,5
98,4
228,3
936,9
169,3
102,4
350,4
102,4
232,3

140
125
300
125
230
920
215
125
390
125
290
1 145
215
125
435
125
290
1 190
215
130
445
130
295

összesen

956,8

1 215

nevelői ebéd

Bölcsőde

630

955

44,3
38,1
105,1
38,1
152,4
44,3
44,3
152,4
38,1
152,4
44,3
44,3
152,4
38,1
152,4
44,3
50,5
152,4
44,3
152,4

48,0
41,0
114,0
41,0
165,0
409,0
48,0
48,0
165,0
41,0
165,0
467,0
48,0
48,0
165,0
41,0
165,0
467,0
48,0
54,0
165,0
48,0
165,0
480,0

8,35
7,61
8,47
7,61
8,27
8,35
8,35
8,27
7,50
8,27
8,35
8,35
8,27
7,61
8,27
8,35
6,93
8,27
8,35
8,27

nevelői ebéd

61
52
145
52
210
519
61
61
210
52
210
593
61
61
210
52
210
593
61
69
210
61
210

158,2
139,4
350,2
139,4
346,1
1 133,3
217,3
146,4
472,1
139,4
393,3
1 368,5
217,3
146,4
507,5
139,4
393,3
1 403,9
217,3
156,4
515,4
150,4
397,3

200,9
177,0
444,8
177,0
439,5
1 439,2
276,0
185,9
599,6
177,0
499,5
1 738,0
276,0
185,9
644,5
177,0
499,5
1 782,9
276,0
198,6
654,6
191,0
504,6

140
125
300
125
230
920
215
125
390
125
290
1 145
215
125
435
125
290
1 190
215
130
445
130
295

70
62
150
62
115
460
108
62
195
62
145
572
108
62
217
62
145
595
108
65
223
65
148

610

1 436,8

1 824,8

1 215

608

640

forint/adag

305
52
145
52

44,3
152,4
38,1

752,0

forint/adag

240,0
41,0
114,0
41,0

640
125
435
125

összesen

forint/adag

760
160
385
160

503,9
98,4
342,5
98,4

276,0
654,6
504,6

forint/adag

598,5
126,0
303,1
126,0

tízórai
ebéd
uzsonna

217,3
515,4
397,3

forint/adag

összesen
tízórai
ebéd
uzsonna

185,9
599,6
177,0

61
210
210

forint/adag

73
53
180
75

146,4
472,1
139,4

8,35
8,27
8,27

Bruttó térítési díj

forint/adag

TÉRÍTÉSI DÍJ
100 %

145
105
360
150

61
210
52

48,0
165,0
165,0

Bruttó
szolgáltatási díj
(Mevid-nek
fizetendő)
197,1
148,2
517,5
202,1

8,35
8,27
7,61

44,3
152,4
152,4

Nettó
szolgáltatási díj
(Mevid-nek
fizetendő)
155,2
116,7
407,5
159,1

48,0
165,0
41,0

215
445
295

Rezsi bruttó

52
43
157
52

44,3
152,4
38,1

169,3
350,4
232,3

JAVASOLT
Rezsi nettó

41,0
34,0
124,0
41,0

125
390
125

reggeli
ebéd
vacsora

Nyersanyag
norma bruttó

145
105
360
150

98,4
307,1
98,4

254,0

Étkezések
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna

Nyersanyag
norma

114,2
82,7
283,5
118,1

500
125
390
125

nevelői ebéd

EGYMI
Ált. Iskola
7-10 év

Intézmény

38,1
31,9
114,3
38,1

nevelői ebéd II.

EGYMI
Óvoda

DIÉTÁS

110
80
280
110

nevelői ebéd I.

Szakközépi.,
Gimnázium,
Szakiskola és
Kollégium

TÉRÍTÉSI DÍJ
100 %

86,6
63,0
220,5
86,6

összesen

Ált. Iskola
11-14 év

Nyersanyag
norma nettó

EGYMI
Óvoda

EGYMI
Ált. Iskola
7-10 év

EGYMI
Ált. Iskola
11-14 év

EGYMI
Szakiskola

nevelői ebéd

