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

I. 
Lejárt határidej ű határozatok 

 
272/2021. (XII. 9.) Nagyrét utcai rézsűcsúszás helyreállításához kapcsolódó 196/2021. 
(VII. 8.) sz., valamint 211/2021. (VIII. 26.) sz. határozatok visszavonása 
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes vállalkozó a kivitelezési munkákat 
2021. december 31-ig elvégezte. A kivitelezés lezárására (végleges tereprendezés) 2022. 
március 31-én került sor. 
 
274/2021. (XII. 9.) Dr. Falusy Gábor és dr. Falusyné Nagy Ildikó lakótelek-kiegészítési  
kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés 
Az ügyfelek készíttetik a vázrajzot, amely eddig még nem készült el. 
 
2/2022. (I. 10.) Sporttámogatás 
Az időarányos megelőlegezés megtörtént és a tárgyévi támogatási szerződések megkötése 
folyamatban van. A költségvetés II. fordulós tervezésében a megelőlegezés összege külön 
került szerepeltetésre. 
 
4/2022. (I.26.) A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának 
módosítása, tisztségviselőinek megválasztása 
A változások cégbírósági átvezetése megtörtént. 
 
8/2022. (I.26.) Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a 
kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására fedezet biztosítása 
A 2022. évi önkormányzati költségvetés összeállítása során figyelembevételre és 
szerepeltetésre került. 
 
12/2022. (I.26.) Nagyrendezvények költségeiről előzetes döntés 
A meghatározott kereten belül a polgármester intézkedett a német küldöttség szálláshelyének 
lefoglalásáról. 
 
14/2022. (II. 24.) VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house 
beszerzés megindítása 
2022. évi költségvetési rendelet II. fordulós előterjesztésében az előirányzat változások 
átvezetése megtörtént. A pályázati forrás nélkül megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó 
Vállalkozási szerződés megkötésével kapcsolatban a tervezésre vonatkozó árajánlatkérés 
megtörtént, a terv elkészültét követően tudjuk a kivitelezéssel kapcsolatos beszerzési eljárást 
elindítani, majd a szerződést megkötni. Baranya-Víz Zrt.-vel az „in-house” vállalkozói 
szerződés megkötése folyamatban van. 
 



15/2022. (II. 24.) A Kaptár és Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a 
nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására fedezet biztosítása 
A Kaptár és Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
szerződések aláírásra kerültek. 
 
16/2022. (II. 24.) A 212/2021. (VIII. 26.) számú határozat módosítása 
A feladat ellátására vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. 
 
17/2022. (II. 24.) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. fordulós 
tárgyalása 
A döntések a II. fordulós tárgyalás során átvezetésre kerültek. 
 
18/2022. (II. 24.) Szavazatszámláló bizottsági tagok választása 
A választott tagok az esküt letették, felkészítésük sikerrel lezajlott, a választás napi munkában 
a kijelölt tagok részt vettek. 
 
19/2022. (II. 24.) A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosítása 
A vállalkozási szerződés módosításra került. 
 
20/2022. (II. 24.) Komló város 2022. évi tervezett rendezvénynaptára 
A polgármester gondoskodott a rendezvény-naptár honlapon történő megjelentetéséről. 
 
21/2022. (II. 24.) A XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
megrendezése 
A polgármester gondoskodik arról, hogy tájékoztassa az áprilisi képviselő-testületi ülésen a 
tagokat az 50 éves Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezésével 
kapcsolatos szervezés előkészületeiről és költségeiről. 
 
22/2022. (II. 24.) Rádió 1-gyel közszolgálati együttműködési keretszerződés megkötése 
A polgármester határozott időtartamra megkötötte a Rádió 1-gyel a közszolgálati 
együttműködési keretszerződést. 
 
23/2022. (II. 24.) Döntés a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Konzorcium gesztor önkormányzatának a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú, 
önkormányzati vagyon felosztására vonatkozó javaslatairól 
A határozatban foglalt döntésekről a gesztor önkormányzat értesítésre került. 
 
24/2022. (II. 24.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő, valamint a bizottságok nem 
képviselő tagjai határidőben eleget tettek.  
A képviselő-testület a Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság helyi önkormányzati 
képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítését megállapító 8/2022. (II.16.) JÜKB sz. határozatát tudomásul 
vette. 
 
25/2022. (II. 24.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása 
A Képviselő-testület a Társulás Tanácsának 2022. február 4-i ülésén hozott 1-3/2022. (II.4.) 
számú határozatait utólagosan jóváhagyta. 



26/2022. (II. 24.) Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett 
módosítási indítványok alapján teljes eljárásban történő módosítása – településfejlesztési 
döntés 
Az elvégzendő cselekmények ideje kiszámíthatatlan. Az elutasított indítványokról értesítettük 
az érintett feleket. A településtervezővel kötendő vállalkozási szerződés tervezetének 
vizsgálata, részletkérdéseinek egyeztetése van folyamatban. Szerződéskötést követően tudjuk 
megindítani a HÉSZ teljes eljárásban történő módosítás első szakaszát, azaz az előzetes 
tájékoztatási szakaszt, ugyanis ehhez szükség van már a településtervező által késztett átnézeti 
térképre is. 
 
27/2022. (II. 24.) Fenntartható városfejlesztési stratégiát megelőző döntések 
A beruházáshoz kapcsolódó előkészítési eljárások folyamatban vannak. 
 
28/2022. (II. 24.) Útmenti keresztek felújításához kapcsolódó együttműködési 
megállapodás megkötésének utólagos jóváhagyása 
A megállapodás megkötésre került. A képviselő-testület utólagosan jóváhagyta. 
 
29/2022. (II. 24.) A Komló, Altáró u. 2. szám alatti társasház alapító okiratának 
módosítása 
A társasházi alapító okirat módosításra került, a földhivatalban megtörtént a módosítás 
átvezetése. 
 
30/2022. (III. 10.) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezete 
Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos előzetes adatszolgáltatás határidőre 
benyújtásra került. 
 
33/2022. (III. 10.) Az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és új szerződéskötés 
a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel 
Az óvodai személyszállítási szerződéssel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak, a 
szerződés aláírására a későbbiekben kerül sor.  
 
34/2022. (III. 10.) A Kaptár és a CLLD beruházások kapcsán tervezői művezető feladatok 
ellátása 
A szerződések megkötése folyamatban van. 
 
35/2022. (III. 10.) Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések 
kivitelezéséhez forrás biztosítása 
A szolgáltató felé a hálózatfejlesztési igény benyújtásra került. 
 
36/2022. (IV.07.) Sikondai Tó-büfé bérbeadása 
A licit meghirdetésre került, melyre 2022.április 27-én kerül sor. 
 
37/2022. (IV.07.) Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének kedvezményes 
helyiségbérleti kérelme 
Városgondokság még nem küldte meg az aláírt szerződést. 
 
 
 
 
 



II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2022. január 26-i ülésén véleményezte a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítását, az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítását, a Komlói 
Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása, tisztségviselőinek 
megválasztását, valamint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
pályázat benyújtását és önerő biztosítását. 
2022. február 16-i rendkívüli ülésén megvitatta az útmenti keresztek felújításához kapcsolódó 
beszerzési eljárás megindítását. 
2022. február 23-i ülésén megvitatta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet módosítását, a VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás 
pontosítása és az in-house beszerzés megindítását, Komló Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének I. fordulós tárgyalását és a Szavazatszámláló bizottsági tagok választását, 
valamint a döntést a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium 
gesztor önkormányzatának a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú, önkormányzati vagyon 
felosztására vonatkozó javaslatairól. Véleményezte Komló város településrendezési 
eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok alapján teljes eljárásban történő 
módosítását – településfejlesztési döntés, a Komló, Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület 
alapító okiratának módosítását, illetve az útmenti keresztek felújításához kapcsolódó 
együttműködési megállapodás megkötésének utólagos jóváhagyását. 
2022. március 9-i ülésén véleményezte az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és 
új szerződéskötés a VOLÁNBUSZ Zrt-vel, a 2021. évi költségvetési rendeletmódosítási 
javaslatot, Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét és a nem 
költségvetési szervek 2022. évi támogatását. Megvitatta a Sikonda Tó-büfé bérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését, valamint a Kaptár és a CLLD beruházások 
kapcsán tervezői művezető feladatok ellátását. 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság: 
2022. február 22-i ülésén véleményezte a Komlói Bányásznapok rendezvényeinek 
megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítását, a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás társulási tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyását, a Rádió 1-
gyel közszolgálati együttműködési keretszerződés megkötését, valamint Komló város 
településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok alapján teljes 
eljárásban történő módosítását – településfejlesztésid döntés. Megvitatta a döntést a Dél-
Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztor önkormányzatának 
a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú,  önkormányzati vagyon felosztására vonatkozó 
javaslatairól, a Szavazatszámláló bizottsági tagok választását és a Komló, Altáró u. 2. szám 
alatti társasház alapító okiratának módosítását. Megtárgyalta a VÁRA ÉMI 2020. pályázat 
többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés megindítását, a Kaptár és Látogatóközpont 
fejlesztéséhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására fedezet 
biztosítását, a fenntartható városfejlesztési stratégiát megelőző döntéseket, illetve a 212/2021. 
(VIII.26.) számú határozat módosítását és Komló Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének I. fordulós tárgyalását. 
2022. március 8-i rendkívüli ülésén megvitatta az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses 
összeg és új szerződéskötését a VOLÁNBUSZ Zrt-vel, a Sikonda Tó-büfé bérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését, a Kaptár és a CLLD beruházások kapcsán 
tervezői művezető feladatok ellátását és a Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű 
bekötések kivitelezéséhez forrás  biztosítását. Véleményezte a nem költségvetési szervek 2022. 



évi támogatását, a 2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot és a Komló Város 
Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét. 
2022. április 7-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Sikonda Tó-büfé bérbeadását, valamint a 
Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének kedvezményes helyiségbérleti kérelmét. 
 
Humán bizottság: 
2022. február 23-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének I. fordulós tárgyalását, a Komlói Bányásznapok rendezvényeinek 
megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítását, Komló város 2022. évi 
tervezett rendezvénynaptárát, valamint a XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál megrendezését és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyását, illetve a fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiát megelőző döntéseket. 
2022. március 9-i rendkívüli ülésén megvitatta Komló Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének II. fordulós tárgyalását, a nem költségvetési szervek 2022. évi támogatását és 
az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és új szerződéskötését a VOLÁNBUSZ Zrt-
vel. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Humán bizottság átruházott hatáskörben: 
2022. március 9-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta Komló Városi Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezése III. tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) A Komló Városi Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezését az alábbiak szerint jóváhagyta: 
 
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája 
Patakocska csoport létszámát     30 főben állapítja meg 
 
2.) Felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy a döntés érintett intézmények részére történő 
megküldéséről gondoskodjon.   
 
Határid ő: 2022. március 21.    
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
2022. március 23-ai rendkívüli ülésén 

−  döntött a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézmény átszervezésének véleményezése tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság hozzájárult és jóváhagyta a Pécsi Tankerületi Központ, mint Fenntartó által 
a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolának az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő átszervezéséhez.  
 

2. A bizottság felkérte a Polgármestert, hogy döntéséről a Pécsi Tankerületi Központot 
2022. március 31. napjáig tájékoztassa. 



  
Felelős:  Polics József polgármester 
Határid ő:  2022. március 31.  

 
2022. március 30-ai zárt ülésén  

−  döntött az alábbi Települési szociális kölcsön megállapításáról: 
 

o O. K. Komló, Kazinczy F. u. 13. fsz. 4. szám alatti lakos részére 
 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben: 
2022. január 26-i rendkívüli ülésén  

−  megvitatta a Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó 
mérnöki tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó 
mérnöki tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás eredményét az 
alábbiak szerint állapította meg: 

 
- Bayer Bt. (7634 Pécs, Kisdeindol tető 7.)    ajánlata érvényes. 
- Bellai Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Vendég u. 10.)  ajánlata érvényes.  
- Presting Optimum Mérnöki Zrt. (7634 Pécs, Pelikán dűlő 8.) ajánlata érvényes. 

 
2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást a Presting Optimum Mérnöki Zrt.-t (7634 Pécs, 
Pelikán dűlő 8.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

 
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

Határid ő: 2022. január 28. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 
4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 

a Presting Optimum Mérnöki Zrt.-vel, mint nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 3.000.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.810.000.-Ft összeggel megkösse. 

 
Határid ő:  2022. január 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

−  megtárgyalta Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a kivitelezési 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztása tárgyú 
feltételes beszerzési eljárás eredményhirdetését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a „Komlói Bányász Sportcentrum fejlesztése kapcsán a kivitelezési 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő feladatok ellátása” tárgyú 
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 

- Mihalovics Gábor  (7636 Pécs, Neumann János u. 20.)  



ajánlata érvényes. 
- dr. Turi Ákos    (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.)   

ajánlata érvényes.  
- dr. Szabó-Gothard Máté (7761 Kozármisleny, Viola u. 1/3.)  

ajánlata érvényes. 
 

2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást dr. Szabó-Gothard Máté (7761 Kozármisleny, 
Viola u. 1/3.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

 
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2022. január 28. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 
 

4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 
dr. Szabó-Gothard Máté -val, mint nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 
2.150.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.150.000.-Ft összeggel megkösse, amennyiben a 
Képviselő-testület a soron következő ülésén forrást biztosít a feladat ellátására.  

 
Határid ő:  2022. január 28. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

−  döntött az 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozatban megjelölt Kaptár és 
Látogatóközpont fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása kapcsán 
beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztésről, és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
1. A bizottság a 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozatban megjelölt Kaptár és 

Látogatóközpont fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása kapcsán 
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
 

- PTI Communications Kft.                             (7621 Pécs, Ferencesek utcája 7/B.)  
ajánlata érvényes. 

- HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) 
ajánlata érvényes.  

- FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.     (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) 
ajánlata érvényes. 

 
2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a beszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
nyújtó vállalkozást a HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, 
Kossuth L. utca 21.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

 
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a beszerzési eljárások értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2022. február 20. 



Felelős:  dr. Müller József aljegyző 
 

4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 
a HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel a 
megbízási szerződést megkösse, az alábbiak szerint, amennyiben a Képviselő-testület a 
soron következő rendes ülésén összesen bruttó 4.188.460, - Ft összegű forrást biztosít a 
feladatok ellátására.  

1. részajánlati kör esetében nettó 1.299.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.649.730, - Ft 
összeggel, 

2. részajánlati kör esetében nettó 1.999.000, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.538.730, - Ft 
összeggel. 

 
Határid ő:  2022. február 25. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
2022. február 16-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Bizottság megállapította, hogy a helyi önkormányzati képviselők, valamint a 
bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek törvényes 
határidőben eleget tettek. 

 
−  megvitatta a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a polgármester 2022. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét jóváhagyta 
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 
2. Felhatalmazta a bizottság elnökét, hogy az 1. számú mellékletet - a jóváhagyó döntésnek 

megfelelően - aláírja. 
 

Határid ő:  2022. február 28. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

−  döntött a Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának közterület-használati 
kérelme tárgyában, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság megismerte az 1917-2/2022. ügyiratszámú 
„Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat „Együtt, szabadon – Magyar Cigány 
Hősök” kiállítás közterület-használati engedély kérelme” tárgyú határozat-tervezetet, amelyet 
az alábbi tartalommal hagy jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata - képviseli: Orsós Ferenc - Komló, 
Zrínyi tér 2. (továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Zrínyi tér 1-2. számú és a Kossuth L. u. 125. 
számú épület előtti járda területb ől (3516 és 3528 hrsz.) kb. 100 m2 nagyságú területet 
használjon az alábbi feltételek betartásával. 



 
A közterület-használat: 

• Célja:  „Együtt, szabadon - Magyar Cigány Hősök” rendezvény  

• Engedély hatálya: 2022. február 18. (péntek) 8.00 órától – február 24. 
(csütörtök) 20.00 óráig  

• A közterület-használat módja: szabadtéri kiállítás, installáció 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 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. 

I N D O K O L Á S  
 
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 az önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújításához kapcsolódó 

beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 



 
1. A bizottság a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

kéményfelújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt 
formában jóváhagyta. 

 

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

 

1. Németh Zoltán e.v.  (7300 Komló, Gagarin u. 21.) 
2. Péter ’99 Kft.   (7300 Komló, Táncsics u. 6/d.) 
3. Sebestyén Zoltán e.v.  (7150 Bonyhád, dr. Lotz J. u. 35.) 
 

3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívást a fenti vállalkozók 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 

Határid ő: 2022. február 16. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 

2022. február 23-i ülésén  
−  megtárgyalta az útmenti keresztek felújításához kapcsolódó beszerzési eljárás 

megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának NKER-KP-1-
2022/1-000068 számú, „Útmenti keresztek felújítása Komló városban” című 
támogatáshoz kapcsolódó beszerzési eljárást és az annak részét képező ajánlattételi 
felhívást az előterjesztés mellékletei szerinti formában jóváhagyta. 

 

Komló Város Önkormányzat jóváhagyta továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi 
vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre a beszerzési eljárás keretében: 

Kivitelezői feladatok ellátása: 

a) Korintex Global Kft.   (7633 Pécs, Szigeti út 75.) 
b) Walter Kőfaragó, Termelő és Kereskedő Bt. (7781 Sárok, Kossuth. utca. 1.) 
c) Belvárosi Építő és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 160-2.) 
d) Porth Attila ev.    (7694 Hosszúhetény, Hideghegyi dűlő 11.) 
e) Szabó Árpád ev.    (7300 Komló, Mecsekjánosi Fő u. 62.) 
f) Amrein Kft.    (7354 Váralja, Petőfi u. 24.) 
 

2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti 
vállalkozások részére történő megküldéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2022. február 23. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 

−  döntött a Dominimsz Kft. Nemzetközi Trophy túra – közút nem közlekedési célú 
használata – közterület-használati engedély kérelme tárgyában, és a határozatot az 
alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság megismerte az 1881-2/2022. ügyiratszámú 
„Dominimsz Kft. Nemzetközi Trophy túra – közút nem közlekedési célú használata közterület-



használati engedély kérelme” tárgyú határozat tervezetet, amelyet az alábbi tartalommal hagy 
jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Dominimsz Kft. (7694 Hosszúhetény, Iskola utca 58., képviseli: ifj. Nimsz Zoltán, 
továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság arra, hogy a Nemzetközi Trophy túra megrendezése céljából a Komló 
közigazgatási területét érintő utakat az alábbi feltételek betartásával nem közlekedési 
célra használják: 
 
A közterület-használat: 
• Célja:  „VIII. Nemzetközi Trophy túra” rendezvény l ebonyolítása 

 
• Engedély hatálya: 2022. március 4-5. (péntek - szombat) 
 
• A közterület-használat helye: Zobák-puszta, Béta akna összekötő út 0287/2, 0355, 0366 

hrsz. alatti területek 
 
• A közterület-használat módja:  versenyszervezők által készített forgatókönyv, 

biztonsági terv szerint terepjáró autókkal történő áthaladás fenti útszakaszon a szervező által 
a vonatkozó sportszakmai előírások betartásával autósport rendezvény lebonyolítása. 

 
E l r e n d e l e m  

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

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

• Szervezők az ideiglenes útlezárásról kötelesek az érintett vállalkozásokat, 
tulajdonosokat a helyszínen, 2022. március 3. napjáig kihelyezett táblák útján 
értesíteni.  

Az alábbi terelő utakat jelölöm ki a közúti forgalom részére: 

Vasas – Hird – Hosszúhetény – Zobákpuszta  

Jelen határozatommal megkeresem az önkormányzati utak kezelőjét, a 
Városgondnokságot (Komló, Kossuth L. u. 19.), hogy fentiek értelmében az ideiglenes 
forgalomkorlátozással járó feladatokat hajtsa végre. 

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

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

2. A Bétai út felújítási munkáival kapcsolatban a kivitelező Swietielsky Kft. 
képviselőjével az akadályoztatás elkerülése végett szervezői egyeztetés szükséges. 

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



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

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

6. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. Az 
esetleges sárfelhordás eltakarításáról folyamatosan köteles gondoskodni. 

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

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

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

I N D O K O L Á S  
 
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. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. valamint a 
Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben született, 
figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi okot.  

 
2022. március 2-ai rendkívüli ülésén: 

−  döntött Ilka Gábor Városház tér közterület-használati engedély kérelme tárgyában, és 
a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság megismerte az 2312-2/2022. ügyiratszámú „Ilka 
Gábor Komló, Városház tér közterület-használati engedély kérelme” tárgyú határozat 
tervezetet, amelyet az alábbi tartalommal hagy jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Ilka Gábor  7694 Hosszúhetény, Iskola u. 8. szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes) 
részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, 
Városház tér 548. hrsz. alatti területén 1 m2 nagyságú területet használjon az alábbi 
feltételek betartásával. 
 
A közterület-használat: 



• Célja:                         „Egyorrúak” című könyv mobil asztalról történő árusítása 

• Engedély hatálya:     2022. március 11. péntek, március 15. kedd és március 20. 
vasárnap  
                                    napokon 1400 – 1800 óra között  

 
• A közterület-használat módja: mobil asztal és hirdető rollup állvány kitelepítése 
 
A közterület használatáért négyzetméterenként 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett 3 nap időtartamra 3.510,- 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 az árusítási tevékenység után 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. 

I N D O K O L Á S  
 
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./ 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.  

−  megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújításához kapcsolódó 
beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. A bizottság a „Vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások kéményfelújítása” megnevezésű kivitelezésez kapcsolódó 
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
 

- Németh Zoltán          (7300 Komló, Gagarin u. 21.)  ajánlata érvényes. 
- Péter ’99 Kft.             (7300, Komló, Táncsics u. 6/d.)  ajánlata érvényes.  
- Sebestyén Zoltán      (7150 Bonyhád, dr. Lotz J. u. 35.)  ajánlata érvényes. 

 
2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
nyújtó vállalkozást, Németh Zoltán (7300 Komló, Gagarin u. 21.) hirdette ki az eljárás 
nyerteseként.  

 
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2022. március 3. 
Felelős:  dr. Müller József  aljegyző 
 

4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 
Németh Zoltán-al, mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 
2.090.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.654.300.-Ft összeggel, az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének elfogadását követően a 7. számú mellékletében található 
önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása című keret terhére megkösse. 

 
Határid ő:  2022. március 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
−  megvitatta az „Ivóvízvezeték felújítása Komlón – KEHOP-2.1.11” tárgyú feltételes 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. A bizottság jóváhagyta az „Ivóvízvezeték felújítása Komlón – KEHOP-2.1.11” tárgyú 
feltételes közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bontási jegyzőkönyvet és az összegezés 
tervezetét, továbbá meghozta az eljárást lezáró döntést. 

 



Határid ő: 2022. március 2. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2. A bizottság az „Ivóvízvezeték felújítása Komlón – KEHOP-2.1.11” tárgyú feltételes 
közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körében lefolytatott eljárást eredményesnek 
nyilvánította és a legkedvezőbb ajánlatot adó BARANYA-VÍZ Víziközm ű Szolgáltató 
Zrt. (7700 Mohács, Budapesti országút Út 1.) ajánlattevőt hirdette ki az eljárás 1. 
részajánlati körének nyerteseként. 

 
3. A bizottság az „Ivóvízvezeték felújítása Komlón – KEHOP-2.1.11” tárgyú feltételes 
közbeszerzési eljárás 2. részajánlati körében lefolytatott eljárást eredményesnek 
nyilvánította és a legkedvezőbb ajánlatot adó BARANYA-VÍZ Víziközm ű Szolgáltató 
Zrt. (7700 Mohács, Budapesti országút Út 1.) ajánlattevőt hirdette ki az eljárás 2. 
részajánlati körének nyerteseként. 

 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 
keresztül a tárgyi feltételes közbeszerzési eljárás eredményéről a 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) idevonatkozó rendelkezései szerint tájékoztassa az ajánlattevőket. 

 

Határid ő: 2022. március 10. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 

4. Komló Város Önkormányzat a Kbt. idevonatkozó rendelkezéseinek 
figyelembevételével a nyertes ajánlattevőkkel a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó támogatási szerződés megkötését követően, az alábbiak szerint: 
 
1. részajánlati kör esetében a BARANYA-VÍZ Víziközm ű Szolgáltató Zrt-vel nettó 

43.611.476,- Ft összeggel, 
2. részajánlati kör esetében a BARANYA-VÍZ Víziközm ű Szolgáltató Zrt-vel nettó 

9.816.930,- Ft összeggel,  
 
a vállalkozási szerződéseket megkösse. 
 

Határid ő: 2022. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2022. március 9-i ülésén 
−  megtárgyalta az útmenti keresztek felújításához kapcsolódó beszerzési eljárás 

eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság az Útmenti keresztek felújításához kapcsolódó beszerzési eljárás 
eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 

 
- Korintex Global Kft. (7633 Pécs, Szigeti út 75.)  ajánlata érvényes 
- Walter Kőfaragó, Termelő és Kereskedő Bt. (7781 Sárok, Kossuth. utca. 1.) 

ajánlata érvénytelen 
- Belvárosi Építő és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 160-2.) 

ajánlata érvénytelen 
- Porth Attila ev. (7694 Hosszúhetény, Hideghegyi dűlő 11.) ajánlata érvénytelen 
- Szabó Árpád ev. (7300 Komló, Mecsekjánosi Fő u. 62.)  ajánlata 

érvénytelen 



- Amrein Kft. (7354 Váralja, Petőfi u. 24.)     ajánlata érvényes 
 

2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást az Amrein Kft. (7354 Váralja, Petőfi u. 24.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

 
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2022. március 9. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 
 

4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 
Amrein Kft., mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 2.288.000, - 
Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.905.760, - Ft összeggel megkösse. 

 
Határid ő:  2022. március 17. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
2022. március 18-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a Szakemberlakás kiutalása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. bizottság a Komló, Vörösmarty utca 6.  1. emelet 2. szám, 2985/A/32 hrsz. szám alatti 
36,27 m2 alapterületű egyszobás, komfortos kiutalásra váró bérlakást szakember 
letelepítése érdekében rendelte kiutalni. 

 
2. A bizottság egyetért B. J. 7300 Komló, Autósvölgy 8814. helyrajzi szám alatti lakos 
részére szakember letelepítése jogcímén a Komló, Vörösmarty utca 6.  1. emelet 2. 
szám, 2985/A/32 hrsz. szám alatti 36,27 m2, egyszobás, komfortos önkormányzati 
bérlakás határozott időre – a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nél létesített 
foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történő bérbeadásával.  
A lakásba O. T. élettársával és két gyermekükkel együtt költözik. 

 
Határid ő: 2022. március 31. 
Felelős:  Bareith Péter intézményvezető - Városgondnokság 

 
−  megvitatta a komlói rekultivált hulladéklerakó monitoring, valamint környezetvédelmi 

és vízügyi engedélyezési feladataira vonatkozó ajánlatkérés tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a „komlói rekultivált hulladéklerakó monitoring és az ezzel kapcsolatos 
adminisztrációs, valamint a környezetvédelmi és vízügyi engedélyezéssel kapcsolatos 
feladatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárást és az ahhoz tartozó ajánlattételi 
felhívást (1. számú melléklet) az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyta.  



Jóváhagyta továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, 
ajánlattételre a feltételes beszerzési eljárás keretében: 
 
1. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.  (1028 Budapest, Muhar u. 54.)  
2. Enviroinvest Zrt.     (7632 Pécs, Kertváros u. 2.) 
3. PRODUCTUS Bt.     (7695 Óbánya, Fő u. 21.) 
 

2. Komló Város Önkormányzat utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás 
megindításáról és az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti vállalkozások részére 
történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2022. március 18. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző  
 

−  döntött Komló Város Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve tárgyú előterjesztés 
kapcsán, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta Komló Város 
Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét. 

 
2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a jóváhagyott közbeszerzési tervnek az 

Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe történő rögzítéséről és publikálásáról 
intézkedjen. 

 
 Határid ő: 2022. március 31. 
 Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 
2022. március 30-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a döntés Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Bizottság Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet, mint 

önkormányzati intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint annak 
mellékleteit az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadta, egyúttal azt 
jóváhagyta. 
 

−  döntött az Önkormányzati lakások bérbeadása tárgyú előterjesztés kapcsán, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Bizottság az alábbi kiutalásra váró bérlakásokat szociális helyzet alapján, pályázati 
célból rendelte kiutalni: 
 

1. Kazinczy F. u. 7. III/4. félkomfortos  1 szobás  33,04 m2 
2. Kazinczy F. u. 14. fsz/2. félkomfortos  1 szobás  33,10 m2 
3. Kazinczy F. u. 15. II/3. félkomfortos  1 szobás (garzon) 17,91 m2 
4. Vörösmarty u. 6. I/4. félkomfortos  1 szobás  34,48 m2 

 
2. A lakások kiutalása az alábbiakban részletezett eljárási rendben történik: 



 
� A lakáspályázatokat négy ügyfélfogadási napon (2 héten át hétfőn és szerdán) 8-16 óra 

között lehet benyújtani a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szociális irodáján.  
� A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a jegyző megkeresésére - a 

beérkezett pályázatok alapján – elkészíti a környezettanulmányokat. 
� A pályázathoz csatolandó, tartozás mentességet igazoló dokumentumokat a pályázó 

szerzi be. 
� A pályázók a pályázni kívánt lakást a Városgondnokságtól átvehető lakáskulcsok által 

tekinthetik meg. 
 

3. A Bizottság felkérte a címzetes főjegyzőt hogy az 1. pontban felsorolt lakások 
tekintetében a szükséges eljárást folytassa le, és készítse elő a bizottsági döntéseket. 
 
Határid ő: 2022. április 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

−  megtárgyalta a komlói rekultivált hulladéklerakó monitoring, valamint 
környezetvédelmi és vízügyi engedélyezési feladataira vonatkozó beszerzési eljárás 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a komlói rekultivált hulladéklerakó monitoring, valamint környezetvédelmi 
és vízügyi engedélyezési feladataira vonatkozó beszerzési eljárás eredményét az 
alábbiak szerint állapította meg: 
 

- PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muhar u. 54.) ajánlata 
érvényes. 

- Enviroinvest Zrt.  (7632 Pécs, Kertváros u. 2.)  ajánlata érvényes.  
- PRODUCTUS Bt.  (7695 Óbánya, Fő u. 21.)  ajánlata érvényes. 

 
2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást a Enviroinvest Zrt. (7632 Pécs, Kertváros u. 2.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

 
3. A bizottság utasított az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

Határid ő: 2022. április 1. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 
 

4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 
Enviroinvest Zrt. (7632 Pécs, Kertváros u. 2.)-vel, mint nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést monitoring feladatokra vonatkozóan nettó 1.080.000.-Ft + ÁFA, 
azaz bruttó 1.371.600.-Ft összeggel, a környezetvédelmi és vízügyi engedélyezési 
feladatokra vonatkozóan nettó 1.848.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.346.960.-Ft 
összeggel, (a rendelkezésre álló forrás Komló Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet alapján 4 082 700.-Ft) megkösse. 

5.  



Határid ő:  2022. április 8. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság átruházott hatáskörben 
 

202. február 22-i ülésén 
−  megtárgyalta az Ady E. u. 3. sz. alatti 416 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a Komló, Ady E. u. 3. szám alatti, 416 hrsz.-ú 555 m2 nagyságú ingatlant 
értékesítésre kijelölte és értékesíti Berki Tivadarné (Komló, Határ tető 422.) részére. 
 

2. A bizottság az ingatlan vételárát 968.200,- Ft (ÁFA mentes) összegben határozza meg. 
 

3. Vevőnek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(100.000,- Ft) is. 
 

4. A bizottság tudomásul veszi, hogy 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. 
 

5. Az adásvételi szerződés készítésével járó költséget a vevő viseli. 
 

6. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az elővásárlásra jogosult 
megkereséséről, majd az adásvételi szerződés elkészíttetéséről, a vételár és értékbecslési díj 
befizettetéséről. 
Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2022. május 15. 

Felelős:  Polics József polgármester 
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
−  megvitatta a Kossuth L. u. 79. sz. alatt (Piramis) lévő üzlethelyiségek bérleti díjának 

megállapítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a Komló, Kossuth L. u. 79. sz. alatti 487/2/A/3 hrsz.-ú ingatlanban található 
helyiségek induló havi bérleti díját 1000,- Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg.  

 
2. A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a bérleti díj évente emelkedik a mindenkori 

infláció mértékével, illetve azt is, hogy a bérlőnek a bérleti díjon felül a helyiség 
rezsiköltségeit is fizetnie kell. 

 
3. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy az új bérleti díjakkal 

kerüljenek kiírásra licitre az 1. pont szerinti nem lakáscélú helyiségek. 
 



4. A bizottság felhatalmazta Komló Város Önkormányzat Városgondnokság vezetőjét a 
bérleti szerződések aláírására. 

 
Határid ő:  2022. december 31. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bareith Péter intézményvezető 

 
−  döntött a Gizella utcai lakótelkek értékesítése tárgyú előterjesztést kapcsán, és az alábbi 

határozatot hozta: 
 
A bizottság az értékesítésre kijelölt „beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok kikiáltási árát az alábbiak szerint határozta meg: 
 
1976/121 hrsz Gizella u. 5. 892 m2 1.100.000,-Ft + ÁFA 
1976/122 hrsz Gizella u. 7. 893 m2 1.100.000,- Ft + ÁFA 
 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a lakótelkek liciten történő 
értékesítésének kiírásáról. 
 
Határid ő:  2022. április 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

−  megtárgyalta a Vásárcsarnokban lévő 15. sz. üzlethelyiség bérbeadása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság hozzájárult ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Berek u. 14. szám 
alatti Vásárcsarnokban található 56,05 m2 nagyságú 15. sz. üzlethelyiséget bérbe adja 
P.né B. V. (7304 Mánfa, Kaposvári út 20.) részére 1013 Ft/m2 + 27 % ÁFA, azaz 
56.779,- Ft + 15.330,- Ft ÁFA (bruttó 72.109,- Ft) havi bérleti díjért. 
Bérlő 30 napon belül köteles a Városgondnoksággal a bérbeadásra vonatkozó 
szerződést megkötni, ellenkező esetben elveszíti a befizetett versenytárgyalási 
előleget. 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, 
továbbá a bérleti szerződés elkészíttetéséről. Felhatalmazza a Városgondnokság 
intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2022. március 25. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bareith Péter Városgondnokság intézményvezetője 
 

2022. március 8-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a Kossuth L. utca 538/1 hrsz-ú ingatlanon lévő épületre fennálló 

elővásárlási jog tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
−   
1. Komló Város Önkormányzata kijelentette, hogy a komlói 538/1 hrsz.-ú 7249 m2 

nagyságú, „közterület, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanon, a Kossuth L. u. 42. 
sz. mellett lévő könnyűszerkezetű pavilon üzlethelyiség értékesítése során az 
önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 

 



2. Felhívta a vevő figyelmét, hogy az Önkormányzat jelen nyilatkozata nem jelent 
kötelezettségvállalást sem a vevő által benyújtandó közterület-használati engedély 
jóváhagyására, sem annak a jövőbeni meghosszabbítására. Ezzel összhangban felhívja 
a vevő figyelmét, hogy a jövőben esetlegesen megszűnő közterület-használati engedély 
eredményeként megjelenő bontási kötelezettség esetén semmiféle kártérítést nem 
biztosít. 

 
Utasította a jegyzőt, hogy dr. Ungi Gyula ügyvédet, illetve rajta keresztül Szász István 
Lajos vevőt tájékoztassa a bizottság döntéséről a határozat megküldésével. 

 

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

IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2022. március 18-ai ülésén megvitatták a beszámolót a pénzügyi helyzetről, a 
kamerarendszer kialakítását, a csapadékvíz elvezető árokkal kapcsolatos problémákat, 
a Kultúrházzal kapcsolatos felújítási munkákat és a rendezvényeket. 
  
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
2022. március 28-ai ülésén megvitatták a földutakkal kapcsolatos problémákat 
Mecsekfaluban és környékén és az alábbi határozatot hozták: 
A Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy felkéri 
Komló Város Önkormányzatát, hogy vizsgálja meg, hogy az 1945/13 hrsz.-ú 
közterületen az 1569 hrsz.-ú út folytatásaként szolgalmi joggal biztosítható-e az átjárás 
a Körtvélyesi városrész feletti földútra. Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a 
döntésről Komló Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
Megvitatták a beszámolót a részönkormányzat pénzügyi helyzetéről, valamint a 2022. 
évi várható rendezvényeket, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozták: 
A részönkormányzat egyhangúlag elfogadta a 2022. évi programtervet, egyúttal a 
részönkormányzat úgy határozott, hogy a 2022. évi költségvetéséből összesen bruttó 
350.000 Ft összeget jóváhagy a rendezvények kiadásaira az alábbi bontás szerint: 
 

- április 10. Húsvéti játszóház 50 eFt 
- május 29. Gyermeknap 50 eFt 
- július 2. Búcsú, ami egyben falunap is 100 eFt 
- szeptember 17.Lecsófőző verseny 50 eFt 
- október 31. Halloween 25 eFt 
- december 10.Mikulás 25 eFt 
- december 23. Karácsony 50 eFt  

Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
Megvitatták a Kultúrház felújítási terveit és a tervezett munkákat a faluban, valamint a 
Kultúrház bérleti díjának módosítását, mellyel kapcsolatban az alábbi döntés született: 
A Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy a 
Kultúrház bérleti szerződése módosításra került az alábbiak szerint: 

- a bérlő és a tényleges használó ugyanaz legyen, 



- a helybeli lakos felelősségvállalóként szerepeljen a szerződésben. 
A részönkormányzat felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről Komló 
Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 

Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2022. március 21-i ülésén megvitatták a beszámolót a pénzügyi helyzetről, az egyéb helyiség 
felújítását, a rendezvénynaptárat, a Kultúrházzal kapcsolatos felújítási munkákat, a játszótér 
befejező munkálatokat, valamint a Presszó gázkazán felújítását vagy cseréjét és a 2776 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő épület bérbeadását, mellyel kapcsolatban az alábbi döntést hozták: 
A részönkormányzat egyhangúlag úgy határozott, hogy támogatja a 2776 hrsz.-ú ingatlanon 
található kb. 8 m2 nagyságú épület bérbeadását K. A. Komló, Jánosi Fő u. 44. sz. alatti lakos 
részére, valamint javasolta, hogy kedvezményes, 1000 Ft/hó bérleti díj kerüljön megállapításra. 
A részönkormányzat felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről Komló Város 
Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Zobákpuszta – Gesztenyés Településrészi Önkormányzat 
2022. március 16-i ülésén megtárgyalták a 2022. augusztus 27-re tervezett rendezvényt 
(Gesztenye Nap) és az alábbi határozatot hozták: 
Zobákpuszta – Gesztenyés Településrészi Önkormányzat a rendelkezésre álló 2022. évi 
önkormányzati támogatás összegéből legfeljebb 450.000,-Ft összeget hagyott jóvá a 2022. évi 
augusztus 27-i családi nap költségeire. 
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
Továbbá megvitatták a felmerülő kérdéseket, problémákat. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2022. április 6-i ülésén megtárgyalták a Sikondai-Tó büfé bérbeadását, melyhez kapcsolódóan 
az alábbi kiegészítő javaslatokat tették: 
- hétvégén (szombaton és vasárnap is) 9:00 órától tartson nyitva a büfé, hiszen ilyenkor sok 

a horgász és a látogató is az üdülőterületen, továbbá 
- a beruházás megkezdésének időpontját 2024.10.31.-re módosítani. 

 
V. 

Egyebek 
 
I. Tájékoztatás az Intézményi és szünidei étkeztetés tárgyában indítandó közbeszerzési 
eljárásról 
A Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban GESZ) 2012. 
december 11-én megkötötte a MEVID Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt képviselőjével (mint a 
közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevővel) az intézmények közétkeztetéséhez 
szükséges ételek elkészítése tárgyú Vállalkozási szerződést.  A Vállalkozási szerződés 2013. 
január elsejétől 2022. december 31. határozott időre: 10 évre szólt. A MEVID Zrt. több, mint 
25 éve látja el a szolgáltatást. Az ételek főzésén túl egészségnapokat szervezett, a gyerekek 
számára recept versenyt hirdetett. Több fórumon: szülők, gyerekek, pedagógusok, vezetők 
végzett igényfelmérést, majd ezek tapasztalatait tevékenységébe beépítve elérte, hogy a 
szolgáltatása valóban az ellátottak megelégedésére történt. Az EMMI 37/2014 (IV. 30.) 
rendelet hatályba lépése előtt kostolóval egybekötött road show keretén belül próbálta a 
Megrendelővel együtt elfogadtatni az új ízeket. A MEVID Zrt. szolgáltatásaival a város 
életének részévé vált.  
Mivel a határozott időre szóló szerződés ez év végén megszűnik, a szolgáltatás ellátásának 
folyamatossága érdekében szükségessé vált 2022. évben az „Intézményi és szünidei étkeztetés 



Komlón” elnevezésű Uniós, Nyílt közbeszerzési eljárás megindítása. Jelentős jogszabályi 
változás, hogy szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel az eddigiektől eltérően két évre lehet, 
amely opcionálisan + két évre meghosszabbítható. 
A GESZ megbízás alapján hirdeti meg az eljárást a gazdálkodási körébe integrált iskolai 
intézményi és szünidei étkezés mellett, a komlói óvodák és a bölcsőde intézményi és szünidei 
étkeztetésére vonatkozóan is. 
Az eljárást a beszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevő dr. Szabó Gotthardt Máté 
közbeszerzési szakértő bonyolítja le. Az ajánlattételi felhívás (AF) - amely a beszámoló 1. 
számú mellékletét képezi - megjelentetése várhatóan jövő héten történik. 
 
 
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 tájékoztatást az Intézményi és szünidei étkeztetés tárgyában indítandó közbeszerzési 
eljárásról, 

−  a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 
tájékoztatót.  

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 

Határid ő:  értelem szerint.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Komló, 2022. április 20. 
 
 
 
              Polics József 
              polgármester



 

  
 
 



EKR000466482022 2022.04.19 15:43:56I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Irányelvek

NemTájékoztató az eljárás eredményéről

IgenAjánlati/részvételi felhívás

NemElőzetes tájékoztató

2014/24/EU irányelv

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó SzervezetAjánlatkérő 
neve:

Intézményi és szünidei étkeztetés KomlónKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000466482022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet

15335061202

Városház Tér 3.

Komló HU231 7300

Szabó-Gothard Máté

szabo.gothard.mate@gmail.com +36 203861876

https://www.komlogesz.hu/



EKR000466482022
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Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység
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I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció
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II.2) Meghatározás
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk
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II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

55524000-9

Fő CPV-kód(ok):
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Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés: Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón

EKR000466482022

Szolgáltatás megrendelés

Intézményi és szünidei étkezés szolgáltatás ellátása Komlón az alábbi tervezett adagszámoknak megfelelően: 
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 38.756 adag/év 
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 226.257 adag/év 
Általános Iskola (7-10 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 184.224 adag/év 
Általános Iskola (11-14 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 39.851 adag/év 
Középiskolás gyerekek (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 8.029 adag/év 
Középiskola kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora): összesen 18.193 adag/év 
Ajánlatkérő az éves adagszámoktól legfeljebb +30%-os mértékig jogosult eltérni. 
A szolgáltatás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón

Komló város közigazgatási területe

Intézményi és szünidei étkezés szolgáltatás ellátása Komlón az alábbi tervezett adagszámoknak megfelelően: 
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 38.756 adag/év 
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 226.257 adag/év 
Általános Iskola (7-10 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 184.224 adag/év 
Általános Iskola (11-14 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 39.851 adag/év 
Középiskolás gyerekek (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 8.029 adag/év 
Középiskola kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora): összesen 18.193 adag/év 
Ajánlatkérő az éves adagszámoktól legfeljebb +30%-os mértékig jogosult eltérni. 
A szolgáltatás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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III.1) Részvételi feltételek

I. A kizáró okok felsorolása: 
Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okokat alkalmazza. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt 
az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az 
eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Az ajánlattevőnek előzetesen a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. 
Az ajánlattevő – amennyiben gazdasági társaságnak minősül – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiánya 
kapcsán meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait a tényleges tulajdonos nevének és 
lakóhelyének bemutatásával. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó 
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra. 
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. 
 
II. Alkalmassági minimumkövetelmények: 
A) Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem ír elő. 
B) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények: 
Igazolási mód: 
M.1/ Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel – a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában 
foglaltakat figyelembe véve – a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés 
tárgya szerinti (közétkeztetés) szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 23. § szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a szolgáltatás jellegét, különösen a 
közbeszerzés tárgyára tekintettel), a szerződés mennyiségét (az szolgáltatás szerinti ételadagok típusát és napi számát), a teljesítés 
idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]) és helyét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét 
és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
M.2/ Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1) Részvételi feltételek

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

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés időtartama legfeljebb egy alkalommal, további 24 hónapra 
meghosszabbítható a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján. 
A szerződés 2023. január 1. napján lép hatályba. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2023. január 2. napja.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama

(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

24

Nem
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Felek megállapodnak, hogy a megfelelő nyersanyagellátás biztosítása érdekében Vállalkozó a szerződés időtartama alatt minden 
naptári év utolsó hónapjában nettó 36.000.000,- HUF előleg igénybevételére jogosult. Az előleg összege az igénybevételt követő 
naptári év 1-3. hónapjának számláiból egyenlő arányban kerül levonásra.  

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról; 
676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól. 
 
Ajánlatkérő a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőknek az ajánlatukban be kell 
mutatniuk: 
a) a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosító meglétét, illetve 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23. § (5) bekezdése szerinti valamennyi 
utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeit. 
 
Ajánlatkérő a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként előírja, 
hogy: 
a) 2022. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 60 százaléka; 
b) 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett 
termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből kell, hogy származzon. 
 
A fentiekről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

IgenA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt:

(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 
esetében)

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

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

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat 
tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik a szolgáltatás teljesítéséért 
felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és 
szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a végzettségüket 
igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket 
elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (5) 
bekezdésére. 
M.3/ Minőség biztosítására vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítvány másolatának benyújtása szükséges a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint. 
 
Alkalmasság minimumkövetelményei: 
Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik: 
M.1/ a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett és 36 hónapon belül teljesített, a jelen eljárás tárgya 
(közétkeztetés) szerinti szolgáltatásra vonatkozó legalább egy referenciával, amely legalább 12 hónapon keresztül történő folyamatos, 
közétkeztetés tárgyú szolgáltatás nyújtására vonatkozott, és amely tartalmazott legalább 350.000 adag/év mennyiségű 
gyermekétkeztetést és/vagy diákétkeztetést. 
A referenciakövetelmény mennyiségi előírása legfeljebb három szerződésből teljesíthető. 
M.2/ legalább  
a) 1 fő felsőfokú végzettségű, a közétkeztetésben 36 hónap tapasztalattal rendelkező dietetikussal,  
b) legalább 1 fő élelmezésvezető szakemberrel, aki a közétkeztetésben legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik. 
M.3/ a) élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó, érvényes ISO 22000 tanúsítvánnyal, vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; b) bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 vagy 
egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszerrel, vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű 
dokumentummal.

Nem

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

Értékelési szempontok: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF/év) / Súlyszám: 45; 2. Az ételkészítés és Ajánlatkérő székhelye közötti 
minél rövidebb szállítási távolság (km) / Súlyszám: 25. 3. Elektronikus és offline formátumban működtetett vendégelégedettségi és 
panaszkezelési rendszer létrehozása és a szerződés hatálya alatt folyamatos üzemeltetése. (igen/nem) / Súlyszám: 10; 4. A napi 
háromszori étkezések esetében a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon (10 alkalom) 
felüli teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer szolgáltatása (min. 0, max. 2 alkalom) / Súlyszám: 20.

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ:

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásokat is magában foglaló eljárás

NemMeghívásos eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések magyar HUF-ban történnek és nem köthetők semmilyen más külföldi fizetőeszköz 
árfolyamához. 
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat számla ellenében fizeti meg a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül. 
Ajánlattevő havonta állíthat ki számlát az előző hónapban elvégzett és leigazolt teljesítéseknek megfelelően. A részletes fizetési 
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 
Opció: Ajánlatkérő az alapmennyiségen felül bármely ételadagból rendelhet többlet mennyiséget, legfeljebb 30%-os 
mértékben. A többlet mennyiséget az alapmennyiségre vonatkozó szerződési feltételeknek megfelelően kell szállítani. Ajánlatkérő a 
többlet mennyiségre vonatkozó opciót a szerződés lejáratáig bármelyik évben, az alapmennyiség megrendelésére vonatkozó feltételek 
szerint hívhatja le. 
Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjában köteles rendelkezni legalább 100 millió Ft/év és 
legalább 50 millió Ft/kár limit összegű, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó 
érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Ha Ajánlattevő 
nem tesz eleget ezen kötelezettségének, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ajánlattevőnek ezen vállalásáról az 
ajánlatban nyilatkoznia kell.

Nem
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VI.2-3) Kiegészítő információk

1. Részajánlattétel kizárásnak indoklása: A közbeszerzés tárgyát képező étkeztetés az egyes részfeladatok különböző vállalkozások 
általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nem kezelhető, a szerződésszegés következményei – a felelősség ellenőrizhetetlen 
megoszlása miatt – nem érvényesíthetők. A szolgáltatás komplex jellege miatt annak megbontása a beszerzés ellenértékének 
növekedését eredményezné. 2. Ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította 
meg a felhívás III.1.4) M.1/-M.3/ pont esetében. 3. Összesített nettó árat a kiadott árrészletező táblázat szerinti részletes 
költségvetéssel kell megadni. Értékelés az árrészletezőben meghatározott egységárak és az utolsó év létszámadatai alapján kalkulált 
összesített ár, de az elszámolás a mindenkori tényleges létszámadatok, és az egységárak alapján történik. 4. Ajánlatkérő nem 
alkalmazza Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 5. FAKSZ: Dr. Szabó-Gothard Máté (00952) 6. 
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 8. Az ajánlathoz csatolni kell: - a felolvasólapot; - ajánlattevő 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan; - ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
szerint; - a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat; - nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaira vonatkozóan; - 
nyilatkozat az alkalmasság megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint; - az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult
(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve 
kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ha ilyen 
eljárás nincs folyamatban nemleges tartalmú nyilatkozat kell; - amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, 
úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § 
(7)-re; - árrészletezőt; - szakmai ajánlatot; A Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak, azonban ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés részeként megtenni. 9. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli. 10. A nem magyar nyelvű 
dokumentumok mellé a magyar fordítást csatolni kell. 11. Többváltozatú ajánlat nem tehető. Kbt. 114. § (11) nem alkalmazandó. 12. 
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba. 13. Értékelési módszerek ismertetése: 1. és 2. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója 
(2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. mell. 1. pontja aa) a „Fordított arányosítás”. 3. értékelési szempont: pontozás. Amennyiben 
az ajánlattevő vállalja a vendégelégedettségi és panaszkezelési rendszer bevezetését és üzemeltetését, 10 pontot kap, amennyiben 
nem vállalja, 0 pontot kap. 4. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. 
mell. 1. pontja ab) az „Egyenes arányosítás”. 14. A Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pontja alapján a bontás időpontja: 2022. .... .... 15:00. A 
bontás az EKR-ben történik. 15. Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 16. Szakmai ajánlat: A szakmai 
ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírások szerinti 4 x 5 
napos, korosztályos mintaétlapokat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat. Az ajánlatban szereplő mintaétlapoknak a nyújtani 
kívánt szolgáltatást valóban reprezentáló étrendeknek kell lenniük, amelyek a megajánlott árak mellett a gyakorlatban 
megvalósíthatóak és megfelelnek a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben előírtaknak. 17. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként 
előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 840 adag/nap szabad főzőkapacitással rendelkező saját tulajdonú, 
vagy bérelt, érvényes műszaki engedéllyel és diétás kiszolgált képességgel rendelkező, továbbá közétkeztetési szolgáltatásra ÁNTSZ 
engedéllyel rendelkező havaria főzőkonyhával, ahonnan havaria esetén a szolgáltatást 1 órán belül minden jogszabályi előírás 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:

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

óra/percDátum, helyi idő:

A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

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

HU

Nem

Igen

Igen
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

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

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

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

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

betartása mellett biztosítani tudja. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig a havaria konyha rendelkezésre állását 
nem tudja igazolni, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 18. 
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja. 19. Az ajánlati 
kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontásától számított 30 naptári nap. 20. Ajánlattevőnek azonnali és időszakos, 
dokumentált és nyomon követhető elektronikus és offline formátumban működtetett vendégelégedettségi és panaszkezelési rendszert 
kell létrehoznia a szerződés hatálybalépéséig, és azt a szerződés hatálya alatt folyamatosan üzemeltetnie kell. Ajánlattevőnek a 
fogyasztói visszajelzés nyomon követésére vonatkozó rendszer bemutatását az ajánlatban be kell nyújtania, amely tartalmazza azt, 
hogy kitől, milyen gyakorisággal és milyen formában és fórumon gyűjtik az adatokat és azt milyen módon bocsájtják Ajánlatkérő 
rendelkezésére. 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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