ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 30-án
tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya:

Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester által,
átruházott hatáskörben elfogadott rendeletekről és
meghozott határozatokról, valamint azok végrehajtásáról

Iktatószám: 15466/2021

Melléklet: -

A napirend előterjesztője:

Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette:

Székely Andrea ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság

Meghívott:

Hatáskör

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről
szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Komló Város
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva elfogadott rendeletekről,
meghozott határozatokról és azok végrehajtásáról szóló beszámolómat az alábbiak szerint
terjesztem elő:
I.
Képviselő-testületi hatáskörben elfogadott rendeletek
•

30/2020. (XI.4.) számú önkormányzati rendelet Komló Város Önkormányzat
Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti
szabályozásról

•

31/2020. (XI. 6.) számú önkormányzati rendelet a települési támogatásokról,
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

•

32/2020. (XI. 6.) számú önkormányzati rendelet a piac működéséről

•

33/2020. (XI. 6.) számú önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás
körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti
ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendeletet módosításáról

•

34/2020. (XI. 6.) számú önkormányzati rendelet A lakáscélú támogatásokról szóló
5/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

•

35/2020. (XI. 6.) számú önkormányzati rendelet a környezetvédelemről szóló
15/1999. (VII.06.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

•

36/2020. (XI. 11.) számú önkormányzati rendelet a kötelező maszkviselés helyi
szabályairól

•

37/2020. (XI. 17.) számú önkormányzati rendelet a Komló Város Önkormányzat
Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti
szabályozásról szóló 30/2020. (XI.4) önkormányzati rendelet módosításáról

•

38/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet Komló Város 2020. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 15/2020. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

•

39/2020. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet a helyi adók megállapításáról és
a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002(XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról

•

40/2020. (XII. 4.) számú önkormányzati rendelet a települési támogatásokról,
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 20.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

•

41/2020. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet a munkahelyek megtartása
érdekében nyújtható bérleti díjkedvezményekről szóló 15/2014. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

•

42/2020. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet a munkahelyteremtés
támogatásáról szóló 7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

•

43/2020. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet a helyi kitüntetések
adományozásáról szóló 13/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

•

44/2020. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet a helyi adók megállapításáról és
a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002(XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI. 27.) önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

•

1/2021. (I. 20.) számú önkormányzati rendelet a város Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012.
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

•

2/2021. (I. 22.) számú önkormányzati rendelet az egészségügyi és szociális ágazati
szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

•

3/2021. (I. 28.) számú önkormányzati rendelet a településkép védelméről

•

4/2021. (II. 8.) számú önkormányzati rendelet a Komló Város Önkormányzat
Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti
szabályozásról szóló 30/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

•

5/2021. (II. 23.) számú önkormányzati rendelet a települési támogatásokról,
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról

•

6/2021. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 13/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet
hatályának felfüggesztéséről, valamint az önkormányzati képviselőket
veszélyhelyzet idején megillető tiszteletdíjról

•

7/2021. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet a közterület használatáról szóló
19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

•

8/2021. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet a Komló város 2020. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 15/2020. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

•

9/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet Komló Város Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

•

10/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet a kerti szerves hulladékok
égetésének ideiglenes helyi szabályairól

•

11/2021. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás
körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti
ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletet módosításáról

•

12/2021. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet a város szabályozási tervének
jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012.
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

•

13/2021. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

•

14/2021. (V.28.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi
pénzügyi tervének teljesítéséről

•

15/2021. (VI. 9.) számú önkormányzati rendelet a város Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012.
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

•

16/2021. (VI.11.) számú önkormányzati rendelet a veszélyhelyzet idején elfogadott
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

II.
Képviselő-testületi hatáskörben hozott határozatok
208/2020. (XI. 6.) Népkonyha működtetésére vonatkozó ellátási szerződés kötése a
Palliatív Humán Szolgáltató Központtal
Komló Város Önkormányzat és a Palliatív Humán Szolgáltató Központ (képviseli: Zsótér
Tímea) között létrejött ellátási szerződés (étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusra)
aláírására 2020. november 11. napján került sor.
209/2020. (XI. 6.) A piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása
A Komlói Piac és Vásárcsarnok területén tartós helyhasználati joggal rendelkező bérlők részére
a felajánlásra került, hogy a 2020. február 1. napjától határozott időre kötött szerződések
határozatlan időtartamúvá alakulhatnak át. Ezzel a lehetőséggel 52 bérlő kívánt élni, 2 bérlő
nem. A liciteljárás kiírására nem került sor 2021. januárjában a koronavírus világjárvány miatti
veszélyhelyzetre tekintettel.
210/2020. (XI. 6.) Napelem létesítésére és fenntartására vonatkozó megállapodás
megkötése a MEVID Zrt.-vel
A napelem létesítése és fenntartása tárgyú megállapodás aláírására 2020. november 30. napján
sor került.
211/2020. (XI. 6.) Komló, Deák F. és Pannónia utcák víziközmű hálózatainak
önkormányzati tulajdonba történő átvétele
A határozat alapján többszöri jogi és műszaki egyeztetést követően az önkormányzat és az
építtető magánszemély 2021.06.10-án aláírta a víziközmű hálózat ingyenes önkormányzati

tulajdonba történő átvételéről szóló megállapodást. Jelenleg az új közműhálózat hatósági
engedélyeztetése zajlik.
212/2020. (XI. 6.) Komló Városért Alapítvány támogatási kérelme
Komló Városért Alapítvány 1.500.000,- Ft összegű támogatásban részesült a 2020. évi
költségvetés nem költségvetési szervi támogatás tartaléka előirányzat terhére. A szerződés
aláírására sor került.
213/2020. (XI. 6.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” kuratóriumi
elnökének lemondása
Az elnök személyében beállt változást nyilvántartásba vette a Törvényszék.
214/2020. (XI. 6.) Döntés a Dél-Kom Nonprofit Kft. határozati javaslatairól
Az önkormányzat elfogadó javaslatával együtt a DÉL-KOM meghozta az előterjesztés szerinti
határozatot.
215/2020. (XI. 6.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának
ülésén hozott határozatok jóváhagyása
Társulás Tanácsának 2020. szeptember 29-i ülésén hozott 31-32/2020. (IX.29.) sz. határozatai
jóváhagyásra kerültek.
217/2020. (XI. 6.) Közterület elnevezés változása
A korábbi Gorkij utca átnevezésre került (Kiss József utcára), amely változást az illetékes
hatóságok és közmű-szolgáltatók átvezettek a nyilvántartásaikban.
218/2020. (XI. 6.) Az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat végrehajtásával kapcsolatos
tájékoztató
Végrehajtásra és rendeletileg átvezetésre kerültek az elfogadott intézkedések.
219/2020. (XI. 6.) Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával
kapcsolatos pályázat kiírásáról
A nem költségvetési szervek támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásra került, valamint a
keretösszeg felosztásának javaslatára felkérésre került az alpolgármester, a bizottságok elnökei,
valamint Bareithné Benke Nikolett képviselő asszony.
220/2020. (XI. 6.) TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú „Komló, Nagyrét utcai
meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázat megvalósításához
kiegészítő forrás biztosítása
A vállalkozási szerződés módosítás aláírásra került, a jóváhagyott összeg visszapótlása
megtörtént és a támogatási szerződés módosítás benyújtásra került.
221/2020. (XI. 6.) TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és
Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása
A vállalkozási szerződés módosítás aláírásra került, a 2021. évi költségvetésben átvezetésre
került a módosított forrásszerkezet és a VSZ módosítás közzétételre került, jelenleg a KSZ
ellenőrzés folyik.
222/2020. (XI. 6.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet egyes függelékeinek módosítása
A módosítás elfogadásra került, melyek az SZMSZ-ben átvezetésre kerültek.

223/2020. (XI. 6.) Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. Évi
tevékenységéről
A 2019. évi tevékenységről készült beszámoló elfogadásra került.
224/2020. (XI. 6.) Sikondai Pihenőpark bérbeadása
Licit során az NBG Kft. nyert jogosultságot a bérbevételre, havi 355.000 Ft + ÁFA bérleti díjért.
Bérleti szerződés aláírásra került.
225/2020. (XI. 6.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési
Központ intézményvezetőjének megbízása
A határozat értelmében Aranyos László 2020. november 1. napjától 2021. február 28. napjáig
szóló vezetői kinevezéséhez kapcsolódó adminisztratív intézkedések megtörténtek. A Komló
Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményvezetői
adatainak változásait a Magyar Államkincstár a 02-TNY-1403-2/2020-631804 sz.
határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette.
226/2020. (XI. 6.) Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók
felszámolásának támogatására irányuló pályázat megindítása
A pályázat benyújtásra került a megadott határidőig.
227/2020. (XI. 6.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány megszűnése
A közalapítványt a Törvényszék törölte a közhiteles nyilvántartásból.
228/2020. (XI. 6.) Komlói 7760/1 és 7760/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása
A kérelem benyújtása és az ingatlanok belterületbe vonása megtörtént.
229/2020. (XI. 6.) Komló, Határ út infrastruktúra fejlesztési pályázattal kapcsolatos
támogatás visszafizetés
A Pályázat Közreműködő szervezete által előírt bruttó 14.107.837,- Ft támogatás visszafizetése
2020.11.18-án megtörtént.
230/2020. (XI. 6.) Tröszt utcai fejlesztési területtel kapcsolatos településrendezési tervmódosítás partnerségi véleményezésének lezárása, a tárgyalásos eljárás megindítása
A tárgyalás lezajlott, az Állami főépítész a záró véleményét megadta.
258/2020. (XI. 18.)
MABOSZ elnökségbe képviselő delegálása
Steinerbrunner Győzőné megbízásra került, hogy a Magyarországi Bányásztelepülések
Országos Szövetségének (MABOSZ) Elnökségében Komló Város Önkormányzatát, mint
szövetségi tagot képviselje, vezető tisztségviselői feladatokat, vagy felügyelő bizottsági tagsági
feladatokat a MABOSZ-ban ellássa.
259/2020. (XI. 23.)
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás határozatának
jóváhagyása
A határozati javaslatokat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa elfogadta.
261/2020. (XI. 25.)
Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele
A döntés birtokában a hitelfelvételre sor került.

262/2020. (XI. 25.)
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház
Művelődési Központ intézményvezetői álláspályázatának kiírása
A magasabb vezetői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás megjelentetésére a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével sor került A határozat értelmében a beérkezett pályázatok
elbírálásához szakmai munkacsoport jött létre.
263/2020. (XI. 26.)
2020. évi költségvetési rendelet módosítása
A 2021. évi költségvetés tervezése során a végrehajtásról az előterjesztésben a beszámolásra
sor került.
264/2020. (XI. 30.)
A Komló Habilitas Np. Kft. tagi kölcsön kérelme
A kölcsönt a kft.-nek ez év végéig kell visszafizetnie, a folyósítás megtörtént.
265/2020. (XI. 30.)
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme
A kölcsön folyósításra került, december végéig kell visszafizetni.
266/2020. (XI. 30.)
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. könyvvizsgálójának kijelölése
A cégbíróságon átjegyzésre került.
267/2020. (XI. 30.)
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
A határozat értelmében Kiss Béláné 2021. január 1. napjától szóló vezetői kinevezéséhez
kapcsolódó adminisztratív intézkedések megtörténtek. A Komló Város Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői adatainak változásait a Magyar Államkincstár a
02-TNY-1477-2/2020-335063 sz. határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette.
268/2020. (XII. 1.)
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által a pszichiátriai betegek,
valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátásra vonatkozó ellátási
szerződések megkötése
Komló Város Önkormányzat és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió között létrejött, a
pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés aláírására
2020. december 8. napján került sor.
Komló Város Önkormányzat és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió között létrejött, a
szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés aláírására
2020. december 8. napján került sor.
269/2020. (XII. 2.)
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
határozatainak jóváhagyásáról
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 36-38/2020.(XI.….) számú
határozatainak tervezete a megadott határidőig jóváhagyásra került.
270/2020. (XII. 4.)
Étkezési normával és rezsi áremeléssel kapcsolatos döntések
meghozatala, továbbá a települési támogatásokról, valamint a szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Komló Város Önkormányzat a közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben a
nyersanyagnorma összegét 2021. január 1. napjától megváltoztatta. A változás a települési
támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendeletben
átvezetésre került.

271/2020. (XII. 7.)
Az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat végrehajtása II.
Végrehajtásra és a visszamenőleges költségvetési rendeletmódosításban átvezetésre került.
273/2020. (XII. 7.)
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark
és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati program tervezéshez kapcsolódó kiegészítő
forrás biztosítása
A tervezési szerződés megkötésre került, az előirányzat átvezetés megtörtént, a 2021. évi
költségvetésben átvezetésre került a módosított forrásszerkezet és a jogi úton való eljáráshoz
az Önkormányzat felvette a kapcsolatot ügyvédekkel és tárgyal velük.
275/2020. (XII. 9.)
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági
vezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása
A gazdasági vezetői (magasabb vezetői) álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás
megjelentetésére a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével sor került. A határozat
értelmében a beérkezett pályázatok elbírálásához szakmai munkacsoport jött létre.
276/2020. (XII. 14.) A nem költségvetési szervek részére 2020. évben megállapított
támogatási összegek elszámolási határidejének módosítása
Komló Város Önkormányzat, a nem költségvetési szerveknek a 2020. évre vonatkozó
támogatási összegeinek elszámolási határidejét 1 évvel - 2022. január 15. napjáig –
meghosszabbította azon szervezetek részére, amelyek az elszámolást a 2020. évben fennálló
veszélyhelyzetek miatt elmaradt programjaik miatt nem tudták benyújtani azt.
284/2020. (XII. 15.) Víziközmű bérleti díj felhasználása
A határozat szerinti víziközmű bérleti díj felhasználásának az átcsoportosítása megtörtént.
285/2020. (XII. 15.) Belső ellenőrzési terv 2021. évre és a 2021-2024. évi stratégiai terv
A belső ellenőrzési terv és a 2021-2024. évi stratégiai terv elfogadásra került.
286/2020. (XII. 16.) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.
CSOK-hoz kapcsolódó lakásépítés támogatása a célja. 1.100.000.-Ft+Áfa a telek értéke.
Szerződés kötésre 2021. január 12. napján került sor, a jelzálogjog, elidegenítési tilalom
bejegyzésének dátuma 2021.január 20.
287/2020. (XII. 16.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
határozatainak jóváhagyása
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 39-40/2020. (XII.….) számú
határozatainak tervezete a megadott határidőig jóváhagyásra került.
288/2020. (XII. 17.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői
álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
A határozat értelmében Bareith Péter 2021. január 1. napjától szóló vezetői kinevezéséhez
kapcsolódó adminisztratív intézkedések megtörténtek. A Komló Város Önkormányzat
Városgondnokság magasabb vezetői adatainak változásait a Magyar Államkincstár a 02-TNY1510-2/2020-555951 sz. határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette.
293/2020. (XII. 18.) A DÉL-KOM Np. Kft. határozatainak jóváhagyása
Az önkormányzat elfogadó javaslatával együtt a DÉL-KOM meghozta az előterjesztés szerinti
határozatot.

294/2020. (XII. 21.) Krisztina u. 18. sz. alatti 1976/127 hrsz-ú lakótelek értékesítése
Kérelmező visszalépett az adásvételtől.
295/2020. (XII. 21.) Majális téri telek-kiegészítés határidő hosszabbítása
Kérelmező nem tud megegyezni a társasház másik lakójával, emiatt nem tud kiválni a
társasházból. Jelenleg épp új ügyvédet keres, mert a régi már nem vállalja az ügy folytatását.
296/2020. (XII. 22.) 2021. évi I. félévi kitüntetési javaslatok
a 2021. évi I. félévi kitüntetések a szakmai napokon és a Komlói Bányásznap ünnepi képviselőtestületi ülésén átadásra kerültek.
299/2020. (XII. 23.) Kazinczy u. 15. szám alatti önkormányzati bérlemény
kéményfelújítása
A Kazinczy u. 15. szám alatti önkormányzati bérlemény kéményfelújítása” tárgyban Német
Zoltán egyéni vállalkozóval megkötésre került a vállalkozási szerződés, a beruházás elkészült.
300/2020. (XII. 28.) Döntés a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési előterjesztéséről
Az előterjesztett határozati javaslatokat a közgyűlés elfogadta.
1/2021. (I. 11.) Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület
támogatása
Megkötve, kiutalva, határidőre nem jött vissza.
5/2021. (I. 19.) Intézményi maradvány felhasználásának engedélyezése
Végrehajtva, a 2021. évi költségvetésbe beépítésre került.
7/2021. (I. 20.) Ázsiós tőkeemelés a BARANYA-VÍZ Zrt.-ben
A tőkeemelést a társaság az önkormányzat döntésével együtt elfogadta.
8/2021. (I. 20.) Tröszt utcai fejlesztési területtel kapcsolatos településrendezési tervmódosításának elfogadása
A módosítás elfogadásra került. Az egységes szerkezetbe foglalt tervek publikálása megtörtént.
9/2021. (I. 20.) EBR 506889 azonosító számú „Illegális hulladéklerakók felszámolása”
megnevezésű projekthez tartozó szerződések megkötése
A vállalkozási szerződések megkötésre kerültek a megadott határidőig.
10/2021. (I. 21.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása
– partnerségi véleményezés lezárása, záró véleményezési szakasz megindítása
A záróvéleményezési szakasz során az Állami főépítész a záró véleményét megadta.
11/2021. (I. 22.) A Bétai elkerülő út felújítással kapcsolatos rendezési terv módosítása –
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás, módosítás elindítása
A módosítási anyag elkészült, a partnerségi eljárást megindítottuk.
12/2021. (I. 22.) Az 1349/2020. (VI.30.) Korm. határozat alapján a BMÖGF/737-1/2020
ikt. számú, 488269 azonosítójú, „Egyedi költségvetési támogatás út, járda és parkoló
építése, felújítása” megnevezésű pályázat többlet forrás igénye
A határozathoz kapcsolódó szerződés megkötése és annak teljesítése megtörtént.

14/2021. (I. 22.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak
jóváhagyása
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 1-3/2021. (I.….) számú határozatainak
tervezete a megadott határidőig jóváhagyásra került.
15/2021. (I. 22.) 6. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása
A 6. sz. fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására 2021. január
28. napján sor került.
16/2021. (I. 25.) Sporttámogatás
Kiutalásra került. A 2021. évi nem költségvetési szervi támogatás részét képezi.
17/2021. (I. 25.) Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére
vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása
Ezen határozathoz kapcsolódóan a médiaszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása céljából,
Komló város honlapjának üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozóan
feltételes beszerzési eljárások megindítására került sor. A határozatban megjelölt vállalkozások
részére az ajánlattételi dokumentumok megküldésre kerültek. A beérkezett ajánlatok értékelését
a vonatkozó előírások betartásával a határozattal létrehozott bíráló bizottság végzi el.
18/2021. (I. 27.) Komlói 0199/102 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar
Államtól
A kérelmünk beadása előtt a vagyonkezelő kezdeményezte az ingatlan művelési ágának
megváltoztatását erdőről faásított területre. Emiatt a változás miatt szükséges a határozatunk
módosítása, erre a szeptember 30-i ülésen fog sor kerülni.
19/2021. (I. 27.) Komló Város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településkép
védelméről szóló rendeletének elfogadása
Az elfogadást és hatálybalépést követően a dokumentumok publikálása megtörtént.
21/2021. (II. 1.) Körtvélyesi rekortán borítású sportpálya vagyonkezelése, a létesítmény
távfelügyeletéhez szükséges beruházás megtérítése, a sportpálya áramellátásának
hálózatfejlesztési hozzájárulási díja
A vagyonkezelési szerződés aláírása megtörtént. Az áramellátás kiépítése folyamatban van.
22/2021. (II. 1.) 9. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
megkötése
A 9. sz. háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására 2021.
február 12. napján sor került.
23/2021. (II. 2.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési
Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
A határozat értelmében Aranyos László 2021. március 1. napjától szóló vezetői kinevezéséhez
kapcsolódó adminisztratív intézkedések megtörténtek. A Komló Város Önkormányzat
Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményvezetői adatainak változásait a
Magyar Államkincstár a 02-TNY-104-5/2021-631804 sz. határozatával a törzskönyvi
nyilvántartáson átvezette.

25/2021. (II. 5.) P1 Rádió Kft-vel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés
meghosszabbítása
A P1 Rádió Kft-vel a közszolgálati együttműködés keretszerződés meghosszabbításra került.
34/2021. (II. 11.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Épületenergetikai
korszerűsítés Komlón” című projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása
A TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Épületenergetikai korszerűsítés
Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó bruttó 39.269.773,- Ft összegű többlet
támogatási igény jóváhagyásra került, a Magyar Államkincstár 2021. augusztus 05-én a
támogatás összegét folyósította a projekt alszámlájára.
35/2021. (II. 11.) Kazinczy u. 4. szám alatti önkormányzati bérlemény kéményfelújítása
A Kazinczy u. 4. szám alatti önkormányzati bérlemény kéményfelújítása” tárgyban Német
Zoltán egyéni vállalkozóval megkötésre került a vállalkozási szerződés, a beruházás elkészült.
37/2021. (II. 15.) A VMOP-1.4.1-21 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem
benyújtása
A pályázati felhívás még nem került meghirdetésre.
38/2021. (II. 15.) Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló
köznevelési szerződés
A Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés
aláírására 2021. március 12. napján került sor.
40/2021. (II. 17.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak
jóváhagyása
A Társulás 4-8/2021. (II.….) számú határozatainak tervezetét a mellékelt formában jóváhagyja.
41/2021. (II. 18.) A volt vásártér, zöldhulladék udvarként működő területét érintő
rendezési terv módosítása – kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás, módosítás elindítása
A módosítási anyag elkészült, a partnerségi eljárást megindítottuk.
42/2021. (II. 22.) Pályázat benyújtása a Komlói szennyvíztelepen az iszapkezelés során
keletkezett biogáz hasznosítás re-konstrukciós munkáinak támogatására
A pályázati dokumentáció határidőre (2021.március 12-én) benyújtásra került.
43/2021. (II. 22.) Országos Bringapark Program 2021 keretében pályázat benyújtása
A pályázat benyújtása a Képviselő-testület 99/2021. (IV. 15.) határozata alapján módosításra
került.
46/2021. (II. 24.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági
vezetői (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
A határozat értelmében Csöbör Barbara 2021. március 1. napjától szóló gazdasági vezetői
(magasabb vezetői) kinevezéséhez kapcsolódó adminisztratív intézkedések megtörténtek.
47/2021. (II.24.) Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. fordulós
tárgyalása
A költségvetési rendelet II. fordulós tervezésén átvezetésre került.

50/2021. (II. 25.) Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának elfogadása
Települési Értéktár Bizottságnak a Működési Szabályzata elfogadásra került.
51/2021. (II. 25.) Gizella u. 1. sz. alatti 1976/119 hrsz-ú ingatlan ½ részének
ajándékozásához hozzájárulás
A határozatot megküldtük a tulajdonosnak. A tulajdonosváltozás bejegyzése – az önkormányzat
javára bejegyzett jogok fenntartása mellett – megtörtént.
56/2021. (II. 26.) A Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer
Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi képviselő és térségi képviselő
helyettes megválasztása
A határozat végrehajtásra került, a képviselők megbízóleveleit elküldtük a Konzorcium
elnökének.
57/2021. (III. 1.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő és külső bizottsági tag
határidőben eleget tett. A helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadásra került.
61/2021. (III. 8.) Az Objektum Projekt Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme
A bérleti szerződés aláírásra került. Adásvételi szerződés megkötésére még nem került sor, a
pályázati fenntartási idő miatt.
62/2021. (III. 8.) 3. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
módosítása
A 3. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására
2021. március 11. napján sor került.
63/2021. (III. 8.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló
támogatására
A pályázat benyújtásra került és az értékelése jelenleg folyamatban van.

fejlesztések

64/2021. (III. 9.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület pályázatból nem
megvalósítható felújítási munkáihoz forrás biztosítása
A kiegészítő forrás biztosítása megtörtént, a beszerzési eljárás elindításra került.
68/2021. (III. 10.) Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet tervezete
Az adatszolgáltatás és a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény pályázat benyújtásra
került.
69/2021. (III. 11.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak
jóváhagyása
A Társulás 9/2021. (III.….) számú határozatának tervezete a jóváhagyásra került.
70/2021. (III. 11.) Előszerződés kötése a zobákpusztai útfelújítással érintett ingatlanokra
A határozat végrehajtásra került, azonban annak határideje 60 nappal meghosszabbításra került
arra tekintettel, hogy a végleges vázrajz még nem készült el.

71/2021. (III. 11.) A nem költségvetési szervek 2021. évi támogatása
A polgármester által javasolt 2021. évi támogatási összegekkel a támogatott szervezetekkel
2021. április 30. napjáig a szerződéskötésre sor került 2021. évre vonatkozóan.
72/2021. (III. 11.) Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére
vonatkozó beszerzési eljárások eredményhirdetése
A Komló város honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetésére indított beszerzési eljárás
nyerteseként a HegyhátMédia Kft. gazdasági szereplő került megállapításra. A határozat
értelmében a HegyhátMédia Kft-vel a 2021. május 1. – 2025. március 31. napja közötti
időtartamra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására 2021. április 13. napján sor került.
Az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárás nyerteseként a HegyhátMédia Kft.
gazdasági szereplő került megállapításra. A határozat értelmében a HegyhátMédia Kft-vel a
2021. május 1. – 2023. június 30. napja közötti időtartamra vonatkozó vállalkozási szerződés
aláírására 2021. április 13. napján sor került.
73/2021. (III. 11.) Komló, Nagyrét utcai beruházáshoz kapcsolódó marketing feladatok
ellátása -beszerzési eljárás eredménye
Az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.-vel
(7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) a vállalkozási szerződést megkötötte. Vállalkozó a feladatait
a megadott határidőre, szerződésszerűen teljesítette.
74/2021. (III. 12.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez
kapcsolódó Komló-Kisbattyán település-rész megközelítését szolgáló út komplex
felújítása tárgyú projekthez tartozó közbeszerzési eljárás megindítása
Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó KomlóKisbattyán település-rész megközelítését szolgáló út komplex felújítása tárgyú projekthez
tartozó közbeszerzési eljárás megindítása 2021.március 12-én megtörtént.
75/2021. (III. 12.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2021. (II. 22.)
sz. határozatának módosítása
A saját forrás összege a 2020 évi eszközhasználati díj részeként a 2021. évi költségvetésben
szerepel. A pályázati dokumentáció határidőre (2021.március 12-én) benyújtásra került.
77/2021. (III. 12.) EBR 486294 azonosítószámú „Pályázat önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez kapcsolódó útfelújítási
munkákhoz tartozó kivitelező kiválasztása – eredményhirdetés
Az eredményhirdetés és az ajánlattevők tájékoztatása az EKR rendszerben megtörtént. A
nyertes vállalkozóval a szerződés aláírásra került.
79/2021. (III. 18.) A Bétai elkerülő út felújítással kapcsolatos rendezési terv módosítása –
partnerség eljárás lezárás, tárgyalásos eljárás megindítása
A tárgyalás lezajlott, az Állami főépítész a záró véleményét megadta.
81/2021. (III. 25.) 5. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
módosítása
Az 5. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására
2021. március 26. napján sor került.
83/2021. (III. 29.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület pályázatból nem
megvalósítható felújítási munkáihoz tartozó beszerzési eljárás elindítása

A tárgyban szereplő 4 db beszerzési eljárás elindításra került.
84/2021. (III. 29.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának
jóváhagyása
A Társulás 10/2021. (III.….) számú határozatának tervezete jóváhagyásra került.
85/2021. (III. 29.) 2021. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.
A 1976/113. hrsz-ú telek, természetben 7300 Komló, Gizella utca 6. szám alatti 900m2 telket
kérték, ami jóváhagyásra került CSOK-hoz kapcsolódó lakásépítés támogatása.
88/2021. (III. 31.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása
– elfogadása
Az elfogadást és hatálybalépést követően az egységes szerkezetbe foglalt dokumentumok
publikálása megtörtént.
91/2021. (IV. 8.) Pályázat kiírása a köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretében történő üzemeltetésére
Pályázat kiírása a köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő
üzemeltetésére 2021. április 8-án kiküldésre került. Az ajánlatkérési dokumentumok pedig
megküldésre kerültek.
93/2021. (IV. 9.) Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézmény átszervezésének véleményezése
Komló Város Önkormányzat hozzájárult és jóváhagyta a Pécsi Tankerületi Központ, mint
Fenntartó által a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezését, fenti határozat megküldésre került a Pécsi Tankerületi Központnak.
94/2021. (IV. 9.) Önkormányzati lakások bérbeadása
A címzetes főjegyző, az alább felsorolt lakások pályázati kiírásának helyben szokásos
közzétételéről gondoskodott:
1.
2.
3.
4.

Kazinczy F. u. 14. I/4.
Hegyhát u. 16. 3/10
Engel A. u. 43. fsz. 12. (felújítandó)
Engel A. u. 43. fsz. 13. (felújítandó)

félkomfortos
összkomfortos
félkomfortos
komfortos

1 szobás 32,88 m2
2 szobás 50,00 m2
1 szobás 21,28 m2
1,5 szobás 37,50m2

95/2021. (IV. 9.) TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056
azonosító
számú
„Energetikai
korszerűsítés a komlói futófolyosó és sportközpont épületében” című projekt kapcsán a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés
A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. Jelenleg a projekt kivitelezése történik.
98/2021. (IV. 13.) 4. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
módosítása
A 4. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására
2021. április 20. napján sor került.
99/2021. (IV. 15.) 2021. évi Országos Bringapark Program keretében benyújtott pályázat
kiegészítése kerékpáros pumpapályával
A 2021. évi Országos Bringapark Program keretében benyújtott pályázat kiegészítésre került a
megadott határidőig.

100/2021. (IV. 15.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2020. évi tevékenységéről
A Komló Városért Alapítvány a 2020. évi tevékenységéről beszámolt, elfogadásra került.
104/2021. (IV. 21.) Zoo Komló Alapítvány ingyenes területhasználata
Az ingyenes területhasználatról szóló használati szerződés aláírásra került.
109/2021. (IV. 23.)
Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület pályázatból nem
megvalósítható felújítási munkáihoz kiírt beszerzési eljárások eredményhirdetése
A tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az ajánlattevők tájékoztatva lettek. A vállalkozási
szerződések a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozókkal megkötésre kerültek. A kiegészítő
forrás biztosítása és a forrásszerkezet átvezetése megtörtént.
110/2021. (IV. 23.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti volt fürdőépületben található két darab
liftakna építése
A végleges kivitelezési szerződés aláírásra került, a korábban megkötött előszerződés alapján.
114/2021. (IV. 26.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
határozatainak jóváhagyása
A Társulás 11-12/2021. (IV.….) számú határozatainak tervezete a megadott határidőig
jóváhagyásra került.
116/2021. (IV. 30.) A 85/2021. (III. 29.) sz. határozat módosítása
Az eredeti kérelemben igényelt telket (1976/113) kérték az alábbiakra módosítani: 1976/127
hrsz. alatti, természetben 7300 Komló, Krisztina utca 18. sz. Jóváhagyásra került. A
megállapodás 2021. május 12. napján került aláírásra
118/2021. (IV. 30.)
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
határozatának jóváhagyása
A Társulás 13/2021. (IV.….) számú határozatának tervezete a megadott határidőig
jóváhagyásra került.
119/2021. (V. 3.) Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére
Komló Város Önkormányzat és a ROCK-BEAT-STUDIO Kft. (képviseli: Kálmán Róbert
ügyvezető) között létrejött közművelődési megállapodás aláírására 2021. május 7. napján került
sor.
129/2021. (V. 12.) KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőváltása
Az ügyvezetőváltás átvezetésre került a Cégbíróságon.
130/2021. (V. 12.) Víziközmű bérleti díj felhasználása – Komló, Ady E. utcai vízvezeték
felújítás, valamint hatósági díj megfizetése
A határozat alapján a kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozóan az önkormányzat a
BARANYA-VÍZ Zrt.-vel a vállalkozási szerződést 2021 május 20-án megkötötte. A
BARANYA-VÍZ Zrt. a szerződéses határidőre a felújítási munkákat elvégezte.

131/2021. (V. 12.) Megvalósult beruházás térítésmentes átvétele – Komló, Kossuth akna
utca felújítása
Az önkormányzat tulajdonú közúton a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által elvégzett beruházás
átadás-átvételével kapcsolatos megállapodást a két fél aláírta, amely alapján a fenntartási
feladatok a Városgondnoksághoz kerültek.
133/2021. (V.17.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről
A főjegyző az értékelést tájékoztatásul megküldte a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére 2021. május 19. napján.
135/2021. (V.18.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2021. (III. 8.)
sz. határozat módosítása
A határozat módosítás a saját forrás értékének pontosításával megtörtént.
138/2021. (V.19.) dr. Czéder Anita területvásárlási kérelme
Az adásvételi szerződés még nem került aláírásra. Időközben dr. Czéder Anita egy másik
ingatlanra is beadott vásárlási kérelmet, melyről szeptember 28-án dönt a PEG bizottság. A két
ingatlant egy szerződéssel kívánja megvásárolni.
139/2021. (V.19.) Energosun Investment Zrt. bérleti szerződéseinek határidő módosítása
A szerződés módosítás aláírásra került.
144/2021. (V.25.) EBR 486846 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó
önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz (helyrajziszám:080) a kivitelező
kiválasztása
EBR 486846 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó önkormányzati ingatlanok
helyreállítási munkáihoz (helyrajziszám:080) a kivitelező kiválasztása pályázati felhívást
kiküldtük 2021. május 25-én.
145/2021. (V.25.) A Komlói Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Komló
közbiztonságának 2020. évi helyzetéről
A Komlói Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének az önkormányzat 2020. évi
közbiztonsági helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról készített beszámolója elfogadásra került.
146/2021. (V.25.) A Baranya Televízió Kft. szakmai beszámolója a „Komlói Napló”
megnevezésű kiadvány megjelentetéséről
A Baranya Televízió Kft. ügyvezetőjének a „Komlói Napló” megnevezésű kiadvány (írott
sajtó) 2020. október 5. és 2021. április 26. közötti megjelentetéséről készített szakmai
beszámolója elfogadásra került.
147/2021. (V.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak
jóváhagyása
A Társulás 14-18/2021. (V.….) számú határozatainak tervezete a jóváhagyásra került.
148/2021. (V.25.) Tésztagyártó Szövetkezet tagi kölcsöne
A Szövetkezettel a szerződés megkötésre került és a kiutalás megtörtént.

149/2021. (V.25.) Komló Város Gazdaságfejlesztési Programja 2021-2027.
Komló Város 2021-2027. évekre vonatkozó gazdaságfejlesztési programja elfogadásra került.
A gazdaságfejlesztési program Komló város honlapján megjelentetésre került.
150/2021. (V.25.) Foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásra
vonatkozó
szerződés
megkötése
Komló Város Önkormányzat és az „EÜ-MED” Egészségügyi Szolgáltató Kft. (képviseli: Dr.
Tánczos Frigyes Attila) között létrejött megbízási szerződés aláírására 2021. május 1. napján
került sor.
151/2021. (V.25.) Az 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez
kapcsolódó nyilvánosság kapcsán fedezet biztosítása
A Képviselő-testület által jóváhagyott összegek kapcsán a beszerzési eljárások lebonyolításra
kerültek, a nyertes ajánlatevőkkel a szerződések aláírása megtörtént. Jelenleg a szerződések
teljesítése zajlik.
160/2021. (V.28.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a
2021/2022-es nevelési év beíratásáról
A határozat értelmében a Komló Városi Óvoda átszervezését érintő intézkedések
eredményeként a 2021/2022-es nevelési év a Határozatban feltüntetett csoportszámokkal
elindult.
161/2021. (V.28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozattervezetének jóváhagyása
A Társulás 19/2021. (V.….) számú határozatának tervezetét a megadott határidőig
jóváhagyásra került.
164/2021. (V.31.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása
A Komló Városi Óvoda vonatkozásában a módosított alapító okiratok az előírt határidőn belül
megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája részére, ezt követően a
Magyar Államkincstár a 02-TNY-356-5/2021-798011 sz. határozatával a törzskönyvi
nyilvántartásban a kért módosításokat 2021. szeptember 1-i hatállyal átvezette.
165/2021. (VI.2.) Komló, 48-téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítése és a
Kaptár épület elektromos csatlakozása
Az előirányzat átvezetés megtörtént.
166/2021. (VI.2.) Caadex Kft. határidő módosítási kérelme
A szerződés módosítás aláírásra került.
168/2021. (VI.7.) A Kaptár projekthez kapcsolódó in-house beszerzések megindítása
Az in-house vállalkozási szerződések megkötésre kerültek.
171/2021. (VI.7.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2020.
Az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásra került.
174/2021. (VI.8.) Kökönyösi Óvodáért Alapítvány
Az Alapítvánnyal a támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg folyósítása
megtörtént.

175/2021. (VI.9.) A Bétai elkerülő út felújítással kapcsolatos rendezési terv
módosításának elfogadása
A módosítás elfogadásra került. Az egységes szerkezetbe foglalt tervek publikálása megtörtént.
176/2021. (VI.9.) EBR 486846 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó
önkormányzati ingatlan helyreállítási munkáihoz (7300 Komló, helyrajziszám: 080) a
kivitelező kiválasztása – eredményhirdetés
EBR 486846 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó önkormányzati ingatlan
helyreállítási munkáihoz (7300 Komló, helyrajziszám: 080) a kivitelező kiválasztása –
eredményhirdetésről az értesítést 2021. június 10-én megküldtük.
178/2021. (VI.11.)Komlói Munkáskórus Alapítvány támogatása
Az Alapítvánnyal a támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg folyósítása
megtörtént.
179/2021. (VI. 14.)
„A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú „Komlói
buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázati program
kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák megrendelése és többlettámogatási igény
benyújtása
A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú, „Komlói buszpályaudvar és
környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó többlet
támogatási igényre vonatkozó kérelem benyújtásra került, jelenleg még annak ellenőrzése van
folyamatban. A szerződésmódosítás a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 108. §-a szerinti
ellenőrzésre megküldésre került, a Közreműködő Szervezet műszaki és pénzügyi szempontból
ellenőrizte és jóváhagyta, jelenleg a KFF ellenőrzése folyik.
180/2021. (VI. 14.)
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark
és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati program kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák
megrendelése és többlettámogatási igény benyújtása
A szerződésmódosítás KFF ellenőrzése és a többlettámogatási igény elbírálása folyamatban
van. A többlettámogatási kérelem benyújtásra került, jelenleg a Közreműködő szervezetnél van.
A módosított vállalkozási szerződés aláírásra került a szerződés határideje miatt, a
szerződésmódosítások KFF ellenőrzése folyamatban van.
181/2021. (VI. 14.)
dr. Czéder Anita belterület tartós használatával kapcsolatos
közterület-használat engedélyezése
Engedélyes részéről a bérelt terület használata folyamatos, hatályossága a terület
megvásárlásáig, de max. 5 évig tarthat.
182/2021. (VI. 14.)
5. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés módosítása
Az 5. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására
2021. június 17. napján sor került.
183/2021. (VI. 14.)
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozattervezetének jóváhagyása
A Társulás 20/2021. (VI.….) számú határozat-tervezete a megadott határidőig jóváhagyásra
került.

III.
Bizottsági hatáskörben hozott határozatok
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat
hoztam:
231/2020. (XI.6.) Egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás
A határozat alapján 17 tanuló 9 hónap időtartamra, 2020. szeptember 1. napjától 2020. május
31. napjáig részesültek egészségügyi és szociális ágazati ösztöndíj támogatásban tanulmányi
átlageredményük alapján.
232/2020. (XI. 6.) Kazinczy utca 13. szám alatti 2 darab önkormányzati lakás
kéményfelújítása tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetése
A beszerzési eljárást eredményes volt, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés
megkötésre került.
233/2020. (XI. 6.) Wolfbau Team Kft. Komló, Fürdő utca 5913/1 hrsz. alatti parkoló
területen közút nem közlekedési célú használata
A Sikonda Ambient Spa Hotel felújítása idejére vált szükségessé a területhasználat, melyet
2021.03.15.napjával engedélyes megszüntetett.
260/2020. (XI. 23.)
2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat elbírálása
A megadott határidőig 15 „A” típusú pályázat érkezett be. A határozat értelmében 14 hallgató
részesül ösztöndíj támogatásban 10 hónap időtartamra.
272/2020. (XII. 7.)
Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt
fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzési szakértői és tervezői feladatok ellátására
beszerzési eljárás megindítása
Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó
közbeszerzési szakértői és tervezői feladatok ellátására beszerzési eljárást megindítása
2020.december 7-én kiküldésre került.
274/2020. (XII. 7.)
EBR 486294 azonosító számú „Pályázat önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez tartozó
közbeszerzés megindítása
A közbeszerzés elindításra került és a közbeszerzés a tárgyi évi közbeszerzési tervben
feltüntetésre került.
290/2020. (XII. 17.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt
fejlesztésekhez kapcsolódó Bétai elkerülő út előkészítési munkáinak elvégzésére
beszerzési eljárás megindítása
Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó Bétai
elkerülő út előkészítési munkáinak elvégzésére kiírt beszerzési eljárás megindítása
2021.december 17-én megtörtént

291/2020. (XII. 17.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt
fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzési szakértői és tervezői feladatok ellátása
eredményhirdetés
Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó
közbeszerzési szakértői és tervezői feladatok ellátása eredményhirdetése 2020. december 17én megtörtént.
292/2020. (XII. 18.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata
2021. január 4. napján aláírásra került.
297/2020. (XII. 23.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt
fejlesztésekhez kapcsolódó úttervezői feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása
Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó úttervezői
feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása 2020. december 22-én megtörtént.
298/2020. (XII. 23.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt
fejlesztésekhez kapcsolódó Bétai elkerülő út előkészítési munkáinak elvégzésére irányuló
beszerzési eljárás eredményhirdetése
Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó Bétai
elkerülő út előkészítési munkáinak elvégzésére irányuló beszerzési eljárás eredményhirdetése
2020. december 23-án megtörtént.
3/2021. (I. 11.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez
kapcsolódó úttervezői feladatok ellátása kapcsán beszerzési eljárás eredményhirdetése
Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó úttervezői
feladatok ellátása kapcsán beszerzési eljárás eredményhirdetése 2021.január 11-én megtörtént
6/2021. (I. 19.) Sikondai tavak haszonbérlete
Az alhaszonbérleti szerződés aláírásra került.
26/2021. (II. 9.) A 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez
kapcsolódó nyilvánosság biztosítása és műszaki ellenőri feladatok ellátására beszerzési
eljárás megindítása
A 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság
biztosítása és műszaki ellenőri feladatok ellátására beszerzési eljárás megindításának
dokumentációja 2021.február 9-én kiküldésre került.
27/2021. (II. 9.) Önkormányzati lakás bérbeadása
Az önkormányzati lakások bérleti szerződések megkötése és az ingatlanok bérbeadása mindkét
lakás vonatkozásában megtörtént, használatuk folyamatos.
28/2021. (II. 9.) Perfect Média Kft. „30 éve szabadon” Hypercube megemlékező oszlop
kihelyezés közterület-használat engedélyezése
A Hypercube megemlékező oszlop kihelyezés megtörtént, majd az engedély szerinti
határidővel lebontásra és elszállításra került.

29/2021. (II. 9.) Magyar Posta Zrt. támpontos levélszekrény kihelyezésének közterülethasználat engedélyezési ügye
A támpontos szekrények kihelyezésre kerültek a közterület-használati engedély szerint, ennek
hatályossága 2025.12.31-ig tart.
30/2021. (II. 9.) K&H Bank Zrt. Komló, Petőfi tér 5. sz., 2348/1 hrsz. alatt
bankjegykiadó automata kihelyezésének közterület-használati engedélyezése
K&H Bank Zrt. bankjegykiadó automata megállapodás szerint kihelyezésre került, működése
folyamatos.
31/2021. (II. 10.) Komló város 2021. évi tervezett rendezvény-naptár
Komló város 2021. évi tervezett rendezvény-naptára elfogadásra került, a városi honlapon
történő megjelentetésről gondoskodtunk.
36/2021. (II. 12.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Mecsekpölöske/
elnevezésű beszerzési eljárás megindítása
A beszerzési eljárás lefolytatása érdekében az ajánlattételi felhívás a határozatban jóváhagyott
gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.
Az eljárásban a Komló Város Önkormányzat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás nevében járt el.
45/2021. (II. 23.) Komló, Nagyrét utcai beruházáshoz kapcsolódó marketing feladatok
ellátása
A beszerzési eljárást a határozatban foglaltak szerint az önkormányzat lefolytatta.
48/2021. (II. 24.) Önkormányzati lakás bérbeadása
A főjegyző, az alábbi lakás pályázati kiírásának helyben szokásos közzétételéről gondoskodott:
Nagyszántó u. 3. fsz. 5. összkomfortos 2,5 szobás 59,51 m2
49/2021. (II. 24.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez
kapcsolódó nyilvánosság biztosítása és műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt
beszerzési eljárások eredményhirdetése
Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó
nyilvánosság biztosítása és műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárások
eredményhirdetése 2021. február 25-én kiküldésre került.
59/2021. (III. 4.) A Kisbattyáni kereszt és környéke felújításának támogatásához
kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás megindítása
A kivitelezői feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításra került a megadott
határidőig.
60/2021. (III. 4.) Ifj. Fuchs János taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügye
A Városgondnokság által mindenkor kijelölt taxiállomáson 2 db várakozóhely használata
engedélyes részéről folyamatos, visszavonásig érvényes
65/2021. (III. 9.) Komló Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve
A határozat alapján az önkormányzat a törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette és az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben rögzítette a 2021 évi közbeszerzési tervet.

66/2021. (III. 9.) Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
A 2021. évre vonatkozó polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadásra került.
67/2021. (III. 9.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Mecsekpölöske/
elnevezésű beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és újbóli megindítása
A 36/2021 (II. 12.) határozat alapján elindított beszerzési eljárásra a megadott határidőig nem
érkezett be megfelelő számú ajánlat, így eredménytelenül zárult.
A beszerzési eljárás ezért újból megindításra került. Az ajánlattételi felhívás a határozatban
jóváhagyott gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.
Az eljárásban a Komló Város Önkormányzat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás nevében járt el.
76/2021. (III. 12.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekthez tartozó „Energ.-i
korszerűsítés-TOP-3.2.1-16-2017-00004-II.” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Mind a négy részajánlatikör esetében a vállalkozási szerződések megkötésre kerültek.
78/2021. (III. 17.) SZÜMA Kft. használtruha gyűjtő konténerek közterület-használat
engedélyezési ügye
A használtruha konténerek kihelyezése megtörtént, ürítésük rendszeres, hatályosága 2026.
február 28-ig tart.
82/2021. (III. 25.) A Kisbattyáni kereszt és környéke felújításának támogatásához
kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás eredményhirdetése
A beszerzési eljárás sikeresen zárult. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötést megtörtént, a
kivitelezés lezárult.
87/2021. (III. 30.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Mecsekpölöske/
elnevezésű beszerzési eljárás eredményhirdetés
A beszerzési eljárás eredményesen zárult. Az ajánlattevők a beszerzési eljárás értékeléséről a
megadott határidőig tájékoztatásra kerültek.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Szabó Tibor egyéni vállalkozóval (7300 Komló,
Függetlenség u. 26.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. március 21.
napjával szerződést kötött.
90/2021. (IV. 6.) Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodájának tető felújítási
munkájához tartozó beszerzési eljárás megindítása
A felkért vállalkozások részére az ajánlattételi felhívás kiküldésre került.
96/2021. (IV. 12.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési
eljárásának megindítása /Egyházaskozár/
A beszerzési eljárás lefolytatása érdekében az ajánlattételi felhívás a határozatban jóváhagyott
gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.
Az eljárásban a Komló Város Önkormányzat Egyházaskozár Község Önkormányzat nevében
járt el.

97/2021. (IV. 12.) Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodájának tető felújítási
munkájához tartozó beszerzési eljárás eredményhirdetése
A beszerzési eljárás eredményes lezárult, a vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel
megkötésre került, nettó 6.216.000,- Ft + 27% ÁFA összeggel.
101/2021. (IV. 15.)
Komló Város Önkormányzat által 2021. évben kiosztásra kerülő
települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése
Az ajánlatkérési dokumentáció megküldésre került a Mecsekerdő Zrt, a Pásztó Szolgáltatóház
és a Geisz és Társa Bt. részére.
102/2021. (IV. 16.)
Ivicz Pál mozgóárusításával kapcsolatos közterület-használat
engedélyezése
Az engedélyezett közterületen az élőhal árusítása szombati napokon rendszeresen történik,
ennek hatályossága 2012.12.31-ig tart.
107/2021. (IV. 23.)
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek
beszerzési eljárásának megindítása /Magyarszék/
A beszerzési eljárás lefolytatása érdekében az ajánlattételi felhívás a határozatban jóváhagyott
gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.
Az eljárásban a Komló Város Önkormányzat Magyarszék Község Önkormányzat nevében járt
el.
108/2021. (IV. 23.)
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat keretében önkéntes munka
megvalósításához kapcsolódó anyagok beszerzési eljárásának megindítása
A beszerzési eljárás lefolytatása érdekében az ajánlattételi felhívás a határozatban jóváhagyott
gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.
Az eljárásban a Komló Város Önkormányzat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás nevében járt el.
111/2021. (IV. 26.)
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek
beszerzési eljárásának /Egyházaskozár/ eredményhirdetése
A beszerzési eljárás eredményesen zárult. Az ajánlattevők a beszerzési eljárás értékeléséről a
megadott határidőig tájékoztatásra kerültek.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft.-vel (7300 Komló, Pécsi út 1.)
Egyházaskozár Község Önkormányzat 2021. április 28. napjával szerződést kötött.
115/2021. (IV. 29.)
A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat elbírálásáról szóló 260/2020. (XI. 23.) sz. határozat módosításáról
A támogatási összeg elírása miatt került módosításra a határozat, amely az elfogadást követően
átvezetésre került.
117/2021. (IV. 30.)
A VMOP-1.4.1-21 kódszámú pályázat kapcsán beszerzési eljárás
eredményhirdetése
A beszerzési eljárás sikeresen zárult. A szerződéskötés folyamatban van.

120/2021. (V. 3.) BMÖGF/1003-1/2020 azonosító számú „József Attila Városi Könyvtár
és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látógatóközponttal” megnevezésű projekthez
kapcsolódó beszerzési eljárás megindítása
A felkért vállalkozások részére az ajánlattételi felhívás kiküldésre került, a beszerzési eljárás
eredményes volt, a szerződés megkötésre került.
121/2021. (V. 4.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési
eljárásának megindítása /Szászvár/
A beszerzési eljárás lefolytatása érdekében az ajánlattételi felhívás a határozatban jóváhagyott
gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.
Az eljárásban a Komló Város Önkormányzat Szászvár Nagyközség Önkormányzat nevében
járt el.
122/2021. (V. 6.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez
kapcsolódó „Komló-Kisbattyán település-rész megközelítését szolgáló út komplex
felújítása” című projekthez tartozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó „KomlóKisbattyán település-rész megközelítését szolgáló út komplex felújítása” című projekthez
tartozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 2021.május 25-én 9838/2021 KÉ számon
kiküldésre került.
123/2021. (V. 7.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagok
beszerzési eljárásának megindítása
A beszerzési eljárás lefolytatása érdekében az ajánlattételi felhívás a határozatban jóváhagyott
gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.
Az eljárásban a Komló Város Önkormányzat Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat nevében járt el.
124/2021. (V. 7.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési
eljárásának /Magyarszék/ eredményhirdetése
A beszerzési eljárás eredményesen zárult. Az ajánlattevők a beszerzési eljárás értékeléséről a
megadott határidőig tájékoztatásra kerültek.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft.-vel (7300 Komló, Pécsi út 1.)
Magyarszék Község Önkormányzat 2021. május 14. napjával szerződést kötött.
125/2021. (V. 7.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat keretében önkéntes munka megvalósításához
kapcsolódó anyagok beszerzési eljárásának eredményhirdetése
A beszerzési eljárás eredményesen zárult. Az ajánlattevők a beszerzési eljárás értékeléséről a
megadott határidőig tájékoztatásra kerültek.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft.-vel (7300 Komló, Pécsi út 1.) a
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. május 14. napjával szerződést
kötött.

128/2021. (V. 11.) Önkormányzati lakások bérbeadása
A címzetes főjegyző, az alább felsorolt lakások pályázati kiírásának helyben szokásos
közzétételéről gondoskodott:
1. Vörösmarty M. u. 6. 2/2. komfortos
2. Vörösmarty M. u. 2. 3/1. komfortos
3. Kazinczy F. u. 13. fsz. 4. félkomfortos
4. Kazinczy F. u. 13. fsz. 2. félkomfortos
5. Kazinczy F. u. 1/C fsz. 3. összkomfortos
6. Kazinczy F. u. 7. 1/3.
félkomfortos
7. Kazinczy F. u. 14. 1/1. félkomfortos
8. Petőfi u. 22. 1/3.
komfortos
9. Körtvélyes u. 9. mfsz. 1. összkomfortos
10. Anna-akna 3. fsz. 4.
komfort nélküli
11. Anna-akna 3. fsz. 1.
komfort nélküli

1 szobás 36,37 m2
1 szobás 32,78 m2
1 szobás 34,19 m2
1 szobás 32,52 m2
1 szobás 31,00 m2
1 szobás (garzon) 17,84m2
1 szobás 32,75 m2
1,5 szobás 47,00 m2
1 szobás 23,27 m2
1 szobás 24,12 m2
1 szobás 30,85 m2

132/2021. (V.17.) Komló Város Önkormányzat által 2021. évben kiosztásra kerülő
települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése
A beszerzési eljárás eredményes volt, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó
érvényes ajánlatot GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C) tette. Komló
Város Önkormányzat a szállítási szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó GEISZ és TÁRSAI
Bt.-vel 2021. május 21. napján megkötötte, nettó 2.370.000,-Ft összegben.
134/2021. (V.17.) Önkormányzati lakások bérbeadása
Az önkormányzati lakások bérleti szerződéseinek megkötésére sor került, az ingatlanok
bérbeadása mind a két lakás vonatkozásában megtörtént.
140/2021. (V.20.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési
eljárásának megindítása /Hosszúhetény/
A beszerzési eljárás lefolytatása érdekében az ajánlattételi felhívás a határozatban jóváhagyott
gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.
Az eljárásban a Komló Város Önkormányzat Hosszúhetény Község Önkormányzat nevében
járt el.
141/2021. (V.20.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagok
beszerzési eljárásának eredményhirdetése
A beszerzési eljárás eredményesen zárult. Az ajánlattevők a beszerzési eljárás értékeléséről a
megadott határidőig tájékoztatásra kerültek.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft.-vel (7300 Komló, Pécsi út 1.) a
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. május 27. napjával szerződést
kötött.
142/2021. (V.20.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó járási egészségterv elkészítése elnevezésű
beszerzési eljárásának megindítása
A beszerzési eljárás lefolytatása érdekében az ajánlattételi felhívás a határozatban jóváhagyott
gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.

143/2021. (V.20.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési
eljárásának /Szászvár/ eredményhirdetése
A beszerzési eljárás eredményesen zárult. Az ajánlattevők a beszerzési eljárás értékeléséről a
megadott határidőig tájékoztatásra kerültek.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft.-vel (7300 Komló, Pécsi út 1.)
Szászvár Nagyközség Önkormányzat 2021. május 27. napjával szerződést kötött.
152/2021. (V. 26.) Apostolow Izabella vendéglátó-ipari előkert közterület-használat
engedélyezése
Vendéglátó-ipari előkert használata engedélyezett módon történik, mely 2012.08.31-ig volt
hatályos.
153/2021. (V. 26.) Horváth Kft. Mecsek Bisztró vendéglátó-ipari előkert közterülethasználat engedélyezése
Vendéglátó-ipari előkert használata engedélyezett módon történik, mely 2012.10.31-ig
hatályos.
154/2021. (V. 26.) Horváth Kft. Street vendéglátó-ipari előkert közterület-használat
engedélyezése
Vendéglátó-ipari előkert használata engedélyezett módon történik, mely 2012.10.31-ig
hatályos.
155/2021. (V. 26.) Királyné Rádi Éva vendéglátó-ipari előkert közterület-használat
engedélyezése
Vendéglátó-ipari előkert használata engedélyezett módon történik, mely 2012.10.31-ig
hatályos.
156/2021. (V. 26.) Profi Ajtó-Ablak Kft. vendéglátó-ipari előkert közterület-használat
engedélyezése
Vendéglátó-ipari előkert használata engedélyezett módon történik, mely 2012.09.30-ig
hatályos.
157/2021. (V.27.) BMÖGF/1003-1/2020 azonosító számú „József Attila Városi Könyvtár
és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látógatóközponttal” megnevezésű projekthez
kapcsolódó beszerzési eljárás eredményhirdetése
A nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásra került és jelenleg a szerződés teljesítése van
folyamatban.
159/2021. (V.28.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat keretében önkéntes munka megvalósításához
kapcsolódó anyagok /Hosszúhetény/ beszerzési eljárásának megindítása
A beszerzési eljárás lefolytatása érdekében az ajánlattételi felhívás a határozatban jóváhagyott
gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.
Az eljárásban a Komló Város Önkormányzat Hosszúhetény Község Önkormányzat nevében
járt el.

162/2021. (V.31.) A „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” megnevezésű projekthez tartozó feltételes beszerzés megindítása
A tárgyi beszerzési eljárás elindításra került.
163/2021. (V.31.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek
/Hosszúhetény/ beszerzési eljárásának eredményhirdetése
A beszerzési eljárás eredményesen zárult. Az ajánlattevők a beszerzési eljárás értékeléséről a
megadott határidőig tájékoztatásra kerültek.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft.-vel (7300 Komló, Pécsi út 1.)
Hosszúhetény Község Önkormányzat 2021. június 4. napjával szerződést kötött.
167/2021. (VI.7.) A TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó
ajánlattételi felhívás jóváhagyása
A kapcsolódó közbeszerzési eljárás összegzése jelenleg KFF jóváhagyás alatt áll.
169/2021. (VI.7.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó járási egészségterv elkészítése elnevezésű
beszerzési eljárásának eredményhirdetése
A beszerzési eljárás eredményesen zárult. Az ajánlattevők a beszerzési eljárás értékeléséről a
megadott határidőig tájékoztatásra kerültek.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Komlói Egészségcentrum, Bányászati
Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központtal (7300 Komló, Majális tér 1.) Komló
Város Önkormányzat 2021. június 11. napjával szerződést kötött.
170/2021. (VI.7.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó sátorbérlés beszerzési eljárásának
megindítása
A beszerzési eljárás lefolytatása érdekében az ajánlattételi felhívás a határozatban jóváhagyott
gazdasági szereplőknek a megadott határidőig kiküldésre került.
Az eljárásban a Komló Város Önkormányzat Szászvár Nagyközség Önkormányzat nevében
járt el.
173/2021. (VI.8.) Tóth Mária Mónika vendéglátó-ipari terasz közterület-használat
engedélyezése
Engedélyezett a Vendéglátó-ipari előkert használatát megszüntette.
177/2021. (VI.10.)EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című pályázat keretében önkéntes munka megvalósításához
kapcsolódó anyagok /Hosszúhetény/ beszerzési eljárásának eredményhirdetése
A beszerzési eljárás eredményesen zárult. Az ajánlattevők a beszerzési eljárás értékeléséről a
megadott határidőig tájékoztatásra kerültek.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Clever-Complex Bt.-vel (7623, Pécs Szabadság
utca 44/8.) Hosszúhetény Község Önkormányzat 2021. június 14. napjával szerződést kötött.

A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat
hoztam:
301/2020. (XII. 29.) Közutak fenntartása és vízkárelhárítás keret felhasználása
A keret felhasználása a határozatban foglaltak szerint megtörtént.
4/2021. (I. 13.) Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz-ú lakótelek értékesítése
Az adásvételi szerződés aláírásra került.
20/2021. (I. 29.) Önkormányzati lakások bérbeadása
A címzetes főjegyző, az alább felsorolt lakások pályázati kiírásának helyben szokásos
közzétételéről gondoskodott:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kazinczy F. u. 14. 2/3
Kazinczy F. u. 8. 2/3.
Kazinczy F. u. 8. 2/5.
Kazinczy F. u. 9. 3/4
Kazinczy F. u. 1/D. fsz. 2.
Kazinczy F. u. 1/D. 1/4.
Bányász u. 4. as. 1.

félkomfortos
félkomfortos
félkomfortos
félkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
komfortos

1 szobás (garzon) 18,15 m2
1 szobás (garzon) 17,64 m2
1 szobás
31,83 m2
1 szobás
33,14 m2
1 szobás
30,51 m2
1 szobás
35,67 m2
2 szobás
51,50 m2

44/2021. (II. 22.) Az Anderson Group Kft. bérleti szerződése
A határozat alapján a bérleti szerződés meghosszabbításra került. Ezt követően a 103/2021. (IV.
21.) sz. határozat alapján licitet tartottunk, ahol szintén az Anderson Group nyert jogosultságot
az ingatlan bérletére.
52/2021. (II. 25.) FQ Plusz Kft. telek-kiegészítési kérelme
Patak nyomvonalának felmérése megtörtént, szabályozási tervi ábrázolása a következő
módosítás során valósul meg. A Kft a telek-kiegészítéshez a vázrajzot elkészíttette, az
adásvételi szerződés még folyamatban van. Az önkormányzat az új telket kialakíttatta,
szeptember 15-én lesz a licitje.
53/2021. (II. 25.) Külterületi 0203/5 hrsz-ú legelő értékesítése
A határozat az 1/2021. (VII.20.) PEGB határozattal módosításra kerül. Ez alapján az adásvételi
szerződés aláírásra került.
54/2021. (II. 25.) Komlói 1976/118 hrsz-ból területértékesítések
A 137/2021. (V.19.) sz. határozattal módosításra került. Kérelmezők elkészíttették a
telekalakítási vázrajzot. Adásvételi szerződés aláírása még folyamatban van.
55/2021. (II. 25.) Radnóti utcai 1162/30 hrsz-ú garázstelek értékesítése
Licit során az Ablak Birodalom Kft. nyert jogosultságot a telek vételére 3.300.000 F + ÁFA
vételáron. A nyertes elkészíttette a szükséges vázrajzot, melynek hatósági jóváhagyása
folyamatban van, így az adásvételi szerződést még nem írtuk alá.
112/2021. (IV. 26.)
Kossuth L. u. 95. sz. alatti 3613/A/94 hrsz-ú helyiség bérbeadása
A bérleti szerződés aláírásra került.

126/2021. (V. 10.) Berek utcai 3553/3 hrsz.-ú garázs értékesítése
Licit során Böröcz Béla nyert jogosultságot a garázs vételére, a kikiáltási áron. Adásvételi
szerződés aláírásra került.
127/2021. (V. 10.) Sikondai volt Nyári napközi értékesítése
Licit során Baranyai Ákos nyert jogosultságot az ingatlan vételére, a kikiáltási áron. Az
adásvételi szerződés a nyertes által alapított Eurogame Tours Kft-vel aláírásra került.
136/2021. (V.19.) Papp László területvásárlási kérelme
Kérelmezőt tájékoztattuk a döntésről.
137/2021. (V.19.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2021. (II.25.)
számú határozatának módosítása
Kérelmezők elkészíttették a telekalakítási vázrajzot. Adásvételi szerződés aláírása még
folyamatban van.

A Humán bizottság hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat hoztam:
234/2020. (XI. 10.)
Komló, Vájáriskola u. 6. fsz. 1. szám alatt önkormányzati lakásba
bérlő kijelölése
A bérlő kijelölése megtörtént, a lakásbérleti szerződés 2020. november 10-én megkötésre
került.
235/2020. (XI. 10.)
Komló Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó
maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése II.
Komló Város Önkormányzat a Humán Bizottság hatáskörében eljárva a Komló Városi Óvoda
2020/2021-es nevelési évre vonatkozó maximális csoportlétszám túllépének engedélyezését
jóváhagyta., mely döntés az érintett intézmények részére megküldésre került.
236/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 8. 2/4.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága O. J. Kazinczy F. u. 8. 2/4. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
237/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 2. 2/9.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága B. L. Kazinczy F. u. 2. 2/9. szám alatti, 2
szobás komfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
238/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 3. 1/1.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága F. Zs. Kazinczy F. u. 3. 1/1. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
239/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 3. 3/18.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága M. J-né Kazinczy F. u. 3. 3/18. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.

240/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 9. 1/2.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága O. J. Kazinczy F. u. 9. 1/2. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
241/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 9. 3/17.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága Z. L.-né Kazinczy F. u. 9. 3/17. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
242/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 11. fsz/2.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága P. J.-né Kazinczy F. u. 11. fsz/2. szám alatti,
1 szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
243/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 3. fsz/4.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága Zs. I. Kazinczy F. u. 3. fsz/4. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
244/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 10. fsz/3.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága O. S.-né Kazinczy F. u. 10. fsz/3 szám alatti,
1 szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
245/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 7. 2/5.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága G. L. Kazinczy F. u. 7. 2/5. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
246/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 9. 1/5.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága K. M. Kazinczy F. u. 9. 1/5. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
247/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 13. 3/5.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága Sz. S. Kazinczy F. u. 13. 3/5. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
248/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 5. 1/1.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága K. S. Kazinczy F. u. 5. 1/1. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
249/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 14. 2/4.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága O. S. Kazinczy F. u. 14. 2/4. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.

250/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 14. 2/2.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága S.-né B. M. Kazinczy F. u. 14. 2/2. szám alatti,
1 szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
251/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 8. fsz/1.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága O. F. Kazinczy F. u. 8. fsz/1. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
252/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 11. fsz/3.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága Cs. J. Kazinczy F. u. 11. fsz/3. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
253/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 9. 3/2.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága Zs. I. Kazinczy F. u. 9. 3/2. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
254/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 15. 1/3.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága B. Gy. Kazinczy F. u. 15. 1/3. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.

255/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 12. mfsz/2.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága O. K. Kazinczy F. u. 12. mfsz/2. szám alatti,
1 szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
256/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 10. 1/1.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága O. M. Kazinczy F. u. 10. 1/1. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
257/2020. (XI. 10.)
Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 15. 1/8.)
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága B. J. Kazinczy F. u. 15. 1/8. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
277/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága O. I. Kazinczy F. u. 13. 2/3. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
278/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága S. L. Kazinczy F. u. 1/D. 1/2. szám alatti, 1
szobás összkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.

279/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága O. F. Kazinczy F. u. 8. 2/12. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 12 hónap időtartamra megkötötte.
280/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága B. T-né. Kazinczy F. u. 5. fsz/2. szám alatti,
1 szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
281/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága B. I. Kazinczy F. u. 15. 2/2. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 12 hónap időtartamra megkötötte.
282/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága N. I-né Kazinczy F. u. 3. 3/2. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 12 hónap időtartamra megkötötte.
283/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága CS. I. Kazinczy F. u. 13. 3/3. szám alatti, 1
szobás félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó újabb bérleti szerződését határozott
időre, 24 hónap időtartamra megkötötte.
289/2020. (XII. 17.) Lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálata
Komló Város Önkormányzat a B. A. Komló, Kazinczy F. u. 7. szám alatti lakos, S. N. Komló,
Jó szerencsét utca 6. szám alatti lakos, valamint K. R. 7300 Komló, Kazinczy u. 1/D. fsz. 1.
szám alatti lakos lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.
2/2021. (I. 11.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású iskolák felvételi
körzeteinek véleményezése
Komló Város Önkormányzata döntött a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános
iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről. A határozati kivonat a Pécsi Tankerülti
központnak megküldésre került.
24/2021. (II. 4.) A 2020/2021-as nevelési év nyári nyitvatartási idejének megállapítása,
valamint a 2021/2022-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának megállapítása
Komló Város Önkormányzat a Humán Bizottság hatáskörében eljárva döntött a Komló Városi
Óvoda döntött éves nyitvatartási rendjéről, valamint a 2021/2022-es nevelési év óvodai
beiratkozás időpontját meghatározta. Az óvodai beíratásról szóló hirdetmény helyben szokásos
módon megjelent.
32/2021. (II. 11.) Komló Városi Óvoda körzethatárainak módosítása
Komló Város Önkormányzat a Humán Bizottság hatáskörében eljárva meghatározta a Komló
Városi Óvoda körzethatárait. A körzethatárok megváltoztatásáról szóló döntés a köznevelési
információs rendszerbe megküldésre került.

58/2021. (III. 3.) Önkormányzati lakások bérbeadása
Komló Város Önkormányzat az alábbi kiutalásra váró bérlakások szociális célú hasznosításáról,
illetve szociális helyzet alapján pályázati célból történő bérbeadásáról döntött:
1. a Komló, Kazinczy F. u. 14. 2/3. szám alatti, 18,15 m² alapterületű, 1 szobás (garzon)
félkomfortos bérlakás bérleti jogára a 8. sorszámú pályázót jelölte ki;
2. a Komló, Kazinczy F. u. 8. 2/3. szám alatti, 17,64 m² alapterületű, 1 szobás (garzon)
félkomfortos bérlakás bérleti jogára a 21. sorszámú pályázót jelölte ki;
3. a Komló, Kazinczy F. u. 8. 2/5. szám alatti, 31,83 m2 alapterületű 1 szobás
félkomfortos bérlakás bérleti jogára a 3. sorszámú pályázót jelölte ki;
4. a Komló, Kazinczy F. u. 9. 3/4. szám alatti 33,14 m2 alapterületű 1 szobás
félkomfortos bérlakás bérleti jogára a 20. sorszámú pályázót jelöli ki;
5. a Komló, Kazinczy F. u. 1/D. fsz. 2. szám alatti, 30,51 m2 alapterületű, 1 szobás
összkomfortos bérlakás bérleti jogára a 16. sorszámú pályázót jelölte ki;
6. a Komló, Kazinczy F. u. 1/D. 1/4. szám alatti, 35,67 m2 alapterületű, 1 szobás
összkomfortos bérlakás bérleti jogára a 31. sorszámú pályázót jelölte ki;
7. a Komló, Bányász u. 4. alagsor 1. szám alatti, 51,50 m2 alapterületű, 2 szobás
komfortos bérlakás bérleti jogára a 17. sorszámú pályázót jelölte ki;

89/2021. (IV. 1.) Önkormányzati lakás bérbeadása
Komló Város Önkormányzat az alábbi kiutalásra váró bérlakás szociális célú hasznosításáról,
illetve szociális helyzet alapján pályázati célból történő bérbeadásáról döntött:
1. a Komló, Nagyszántó u. 3. fsz. 5. szám alatti, 59,51 m² alapterületű, 2,5 szobás
összkomfortos bérlakás bérleti jogára a 4. sorszámú pályázót jelölte ki.
105/2021. (IV. 22.)
Közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2020. évi
beszámolója és 2021. évi munkaterve
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 2020. évi beszámolója és az intézmény 2021.
évi munkaterve elfogadásra került.
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2020. évi beszámolója és az intézmény
2021. évi munkaterve elfogadásra került.
106/2021. (IV. 22.)
Lakáscélú támogatási szerződés felmondása
2021.április 29-én az ügyfél megkapta az erről szóló határozatot. 2021.május 7-én megfizette a
fennálló tartozást egy összegben.
158/2021. (V.27.) Önkormányzati lakások bérbeadása
Komló Város Önkormányzat az alábbi kiutalásra váró bérlakás szociális célú hasznosításáról,
illetve szociális helyzet alapján pályázati célból történő bérbeadásáról döntött:
1. a Komló, Kazinczy F. u. 14. 1/4. szám alatti, 32,88 m² alapterületű, 1 szobás
félkomfortos bérlakás bérleti jogára a 9. sorszámú pályázót jelölte ki;

2. a Komló, Hegyhát u. 16. 3/10. szám alatti, 50,00 m² alapterületű, 2 szobás
összkomfortos bérlakás bérleti jogára a 2. sorszámú pályázót jelölte ki;
3. a Komló, Engel A. u. 43. fsz. 12. szám alatti, 21,28 m2 alapterületű 1 szobás
félkomfortos (felújítandó) bérlakás bérleti jogára a 1. sorszámú pályázót jelölte ki;
4. a Komló, Engel A. u. 43. fsz. 13. szám alatti 37,50 m2 alapterületű 1,5 szobás
komfortos (felújítandó) bérlakás bérleti jogára a 15. sorszámú pályázót jelölte ki.
172/2021. (VI.7.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzata
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Gyűjtőköri Szabályzata a Humán Bizottság hatáskörében eljárva elfogadásra került.
Az előterjesztésben felsorolt képviselő-testületi hatáskörben elfogadott rendeletek és
határozatok, valamint a bizottsági hatáskörben eljárva elfogadott határozatok azok nagy
terjedelmére tekintettel nem kerültek az előterjesztés mellékleteiként csatolásra, a Hivatal I.
emelet 107-es irodájában tekinthetők meg, munkaidőben.
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 a beszámolót a
veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester által, átruházott
hatáskörben
elfogadott
rendeletekről és meghozott határozatokról, valamint azok végrehajtásáról és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi az előterjesztés I. részében
felsorolt, a polgármester által veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület átruházott
hatáskörében eljárva elfogadott, 30/2020.(XI. 4.) - 44/2020.(XII. 17.), valamint 1/2021.
(I. 20.) - 16/2021. (VI. 11.) számú önkormányzati rendeleteit.
2. A Képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi az előterjesztés II. részében
felsorolt, a polgármester által veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület átruházott
hatáskörében eljárva hozott 208/2020. (XI. 6.) - 300/2020. (XII. 28.), valamint 1/2021.
(I. 11.) - 183/2021. (VI. 14.) számú határozatait.
3. A Képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi az előterjesztés III. részében
felsorolt, a polgármester által veszélyhelyzet ideje alatt a Jogi, ügyrendi és
közbeszerzési bizottság hatáskörében eljárva hozott 231/2020. (XI. 6.) - 298/2020. (XII.
23.), valamint 3/2021. (I. 11.) - 177/2021. (VI. 10.) számú, a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság hatáskörében eljárva hozott 301/2020. (XII. 29.), valamint 4/2021.
(I. 13.) - 137/2021. (V.19.) számú, illetve a Humán bizottság hatáskörében eljárva
hozott 234/2020. (XI. 10.) - 289/2020. (XII. 17.), valamint 2/2021. (I. 11.) - 172/2021.
(VI. 7.) számú határozatait.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester

Komló, 2021. szeptember 22.
Polics József
polgármester

