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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 az
alpolgármester elmúlt ülés óta folytatott munkájáról, a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendeletében átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alábbiak
szerint terjesztem elő.
I.
Lejárt határidejű határozatok
207/2017. (XI.30.)2018. I. félévi kitüntetési javaslatok 2018. szeptember 10.
A határozat alapján a Komlói Napok és Bányásznapon, illetve szakmai napokon, a polgármester
által kiosztásra kerültek a 2018. évi I. félévi kitüntetések.
34/2018. (III.7.) „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón”c. pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítása
A projekt 2018. október 31-én zárult, a pénzügyi elszámolás határideje 2019. január 29. A
pénzügyi zárást követően szükséges lesz a határozat módosítása, oly módon, hogy az
önkormányzat részére visszapótlásra kerülő összeget pontosítani kell.
47/2018. (IV.26.) Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló
belváros között című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása
A költségek átcsoportosítására vonatkozó támogatási szerződés módosítása megtörtént,
amelynek eredményeként a határozat szerinti 14.206.124,- Ft többletforrásból 12.744.450,- Ft
a pályázatban elszámolható. A tényleges saját forrás összege így 1.461.674,- Ft.
69/2018. (V.30.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a
2018/2019-es nevelési év beíratásáról
A 2018/2019-es nevelési évben, a Kökönyösi Tagóvodában, valamint a Körtvélyesi
Tagóvodában elindított egy-egy plusz csoporthoz szükséges többletfoglalkoztatás tárgyévi
fedezetének biztosítása céljából átmenetileg a Komló Város Óvoda 2018. évi költségvetésében
szereplő dologi kiadásainak terhére 2 millió Ft előirányzat, valamint az intézmény
maradványából 5 millió Ft összeg zárolására került sor.
Az októberi statisztikai létszámok az alábbiak szerint alakultak:
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Fentiek alapján megállapítható, hogy a gyermek létszámok a várt létszámoknál magasabbak.
Az állami támogatás a személyi jellegű kiadásokat fedezi, így a zárolt összeg felszabadítása
megtörténhet.
82/2018. (V.30.) TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és
környezetének rehabilitációja” című pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása
A beszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó (Hétkilenced Kft.) a 2018. június 12-én
kelt szerződés alapján a tervfelülvizsgálatot szerződés szerint elvégezte, illetve az előírásoknak
megfelelő korrekciókat elvégezte, és az ehhez kapcsolódó dokumentációt leadta. Az általa
benyújtott számla ezt követően kiegyenlítésre került.
93/2018. (VI.6.) A víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok
módosítása
A határozat értelmében a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetése
megtörtént.
94/2018. (VI.6.) Szennyvízberuházással érintett egyes utcák útburkolat-felújítása
A határozat értelmében a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetése
megtörtént.
95/2018. (VI.6.) Határ úti infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos többletköltségek
A határozat értelmében a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetése
megtörtént.
97/2018. (VI.20.) A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
A határozat értelmében a nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére
nyújtott ösztöndíj kiírására sor került. A benyújtási határidőig 1 fő adta be ösztöndíj iránti
kérelmét, akivel a tanulmányi szerződés megkötésére 2018. október 18. napján sor került.
101/2018. (VI.20.)Nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötött
együttműködési
megállapodások módosítása
A határozatnak megfelelően megtörtént a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
együttműködési megállapodások aláírása.
120/2018. (VII.19.)
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.
A határozat alapján a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A határozat 1. pontja alapján
a támogatás összegének utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzésre került.
123/2018. (VIII.29.) Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos
határidők módosítása
A visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom meghosszabbítására vonatkozó
megállapodás aláírása az önkormányzat részéről megtörtént, és folyamatban van a
megállapodás ingatlantulajdonos általi aláírása, illetve a földhivatali ügyintézés.
130/2018. (VIII.29.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.
A határozat alapján a támogatási szerződések megkötése megtörtént. A határozat 1. és 2. pontja
alapján a támogatás összegeinek utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzésre került.

131/2018. (IX.19.)Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás
megkötéséről
Közvetlenül a képviselő-testületek döntését követően, a határozat szerinti tartalommal
megtörtént a Komló és Mánfa települések közötti területcserére vonatkozó előzetes
megállapodás megkötése. A településeken működő helyi nemzetiségi önkormányzatok
véleményezés céljával tárgyalták a területcserére irányuló kezdeményezést, és a helyi
nemzetiségi önkormányzatok mindegyike támogató határozatot hozott az ügyben.
132/2018. (IX.19.)Helyi népszavazások elrendelése
A képviselő-testület helyi népszavazást elrendelő határozata alapján Komló Város Helyi
Választási Bizottsága a területcserével kapcsolatban megfogalmazott kérdést a jóváhagyott
formában hitelesítette, és a helyi népszavazás 2018. november 25. napjára tűzte ki.
133/2018. (IX.19.)Villamos energia beszerzéséhez fedezet biztosítása
A villamos energia kereskedelmi szerződések megkötésre kerültek.
134/2018. (IX.19.)Beregszászi járásba kiküldetés
A határozat alapján a jegyző a beregszászi járásba való kiküldetéshez szükséges valuta
kiutalásáról gondoskodott.
137/2018. (IX.27.)Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek
jóváhagyása
Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése, valamint a Gördülő Fejlesztési Tervek határidőre
történő benyújtása megtörtént.
139/2018. (IX.27.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi fordulójához történő csatlakozás
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához
történő csatlakozásra sor került, az „A” és „B” típusú pályázati kiírás megjelentetése a pályázati
kiírásban szereplő határidők betartásával megtörtént.
141/2018. (IX.27.)Vörösmarty utcai térkamerák pótlásához fedezet biztosítása
A kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásra került. A kiviteli
szerződést az önkormányzat a nyertes vállalkozóval október 25. napján megkötötte.
142/2018. (IX.27.)Szent Borbála Otthon villamos hálózatának teljesítmény bővítése
Az EON elvégezte a Szent Borbála Otthon villamos hálózatának teljesítmény bővítését.
144/2018. (IX.27.)A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c.
pályázat megvalósításához pótigény biztosítása
A TG NetCom Kft-vel kötött szerződés alapján a gyengeáramú kiviteli tervek elkészültek. A
teljesítéshez kapcsolódó számla kiegyenlítésre került.
146/2018. (IX.27.)2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.
A határozat alapján a támogatási szerződések megkötése megtörtént. A határozat 1., 2. és 3.
pontja alapján a támogatás összegeinek utalása megtörtént, és a jelzálogjog bejegyzésre került.
149/2018. (X.9.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának módosítása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak személyes adataiban
bekövetkezett változások alapján a Zrt. Alapszabályának az Igazgatóság (VIII. 4. pontja),

valamint a Felügyelőbizottság (IX. 1. pont) személyes adatait rögzítő pontjainak módosítása
megtörtént, és át is vezették a cégjegyzéken.
II.
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége
Szociális és egészségügyi bizottság:
2018. szeptember 26-i ülésén megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 – „Humán
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához szükséges
többletforrás biztosítását, valamint zárt ülésén a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek
elbírálását (VII.).
2018. november 14-i rendkívüli zárt ülésén megvitatta a 2018. évi lakáscélú támogatási
kérelmek elbírálását (VIII.).
Gazdasági és településfejlesztési bizottság:
2018. szeptember 19-i, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal, valamint a Jogi, ügyrendi és
közbeszerzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a „Döntés
területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötéséről” című
előterjesztést, a helyi népszavazások elrendelését, a villamos energia beszerzést, illetve a
Beregszászi járásba történő kiküldetést.
2018. szeptember 25-i ülésén megvitatta az „Ölelkezés” emlékmű és a hozzá tartozó földterület
megvásárlását, a víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyását,
a „Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c.” pályázat
megvalósításához szükséges pótigény biztosítását, valamint az áramvételi helyek kiépítését, a
Szent Borbála Otthon villamos hálózatának teljesítmény bővítését. Véleményezte a Komló
Város Önkormányzat Városgondnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és a
Vörösmarty utcai térkamerák pótlásához szükséges fedezet biztosítását. Zárt ülésén
megtárgyalta a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő kártalanítást a TOP-3.1.1-16-BA1-201700011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódóan.
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság:
2018. augusztus 29.-i rendkívüli ülésén megvitatta az egészségügyi és szociális ágazati
szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló 8/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet
módosítását, a Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023),
és az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához – XVI. ütem – kapcsolódó pályázat
benyújtását.
2018. szeptember 27.-i ülésén véleményezte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozást.
2018. október 9-i, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal, valamint a Pénzügyi és
ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén véleményezte a Komló Sport Kft.
visszatérítendő támogatás iránti kérelmét, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának
módosítását.
2018. november 14-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Szilvás, Alkotmány utcai rekortán
borítású sportpálya vagyonkezelését.

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság:
2018. szeptember 19-i, a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal, valamint a Jogi,
ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a
„Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötéséről” című
előterjesztést, a helyi népszavazások elrendelését, a villamos energia beszerzést, illetve a
Beregszászi járásba történő kiküldetést.
2018. szeptember 25-i ülésén megvitatta az „Ölelkezés” emlékmű és a hozzá tartozó földterület
megvásárlását, a vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyását,
a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
a Vörösmarty utcai térkamerák pótlásához fedezet biztosítását, az EFOP-1.5.2-16-2017-00028
„Humán szolgáltatások, fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítását, illetve a Szent Borbála Otthon villamos hálózatának
teljesítmény bővítését, az áramvételi helyek kiépítését. Állást foglalt a „Komló város területén
lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázat megvalósításához pótigény
biztosításával kapcsolatban, az Eragny – sur – Oise kiküldetésről, és a 2018. évi költségvetési
rendeletmódosítási javaslatról. Végül zárt ülésen megtárgyalták a Komló 531/2 hrsz. – ú
ingatlant érintő megállapodást a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és
környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan.
2018. október 9-i, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi
és közbeszerzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén véleményezte a Komló Sport
Kft. visszatérítendő támogatás iránti kérelmét, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt.
alapszabályának módosítását.
2018. november 14-i rendkívüli ülésén véleményezte a Szilvás, Alkotmány utcai rekortán
borítású sportpálya vagyonkezelését, a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelmét, a Komló –
Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelmét, a Komlói Tésztagyártó Szociális
Szövetkezet tagi kölcsön kérelmét, valamint a többletforrás biztosítását az Ölelkezés emlékmű
és a hozzá tartozó földterület megvásárlására. Megtárgyalta Komló város településrendezési
terveinek 2018. évi 1.sz. módosítását ( településfejlesztési döntés 2.kiegészítése), a komlói
zártkertek infrastrukturális fejlesztése projekthez önerő biztosítását, tehergépkocsi átadását
GESZ - től a Városgondnokság részére, illetve a „Komló város területén lévő piac és
vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó fedezet biztosítását,
és az 54 MFt összegű fejlesztési célú hitel felvételét.
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság:
2018. szeptember 19-i, a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal, valamint a Pénzügyi
és ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a „Döntés
területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötéséről” című
előterjesztést, a helyi népszavazások elrendelését, a villamos energia beszerzést, illetve a
Beregszászi járásba történő kiküldetést.
2018. szeptember 26-i zárt ülésén véleményezte a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő
megállapodást, a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének
közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan. Állást foglalt a 2018. évi költségvetési
rendeletmódosítási javaslattal kapcsolatban.

2018. október 9-i, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottsággal, valamint a Pénzügyi és
ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén véleményezte a Komló Sport Kft.
visszatérítendő támogatás iránti kérelmét, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának
módosítását.
2018. november 12-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Komlói Tésztagyártó Szociális
Szövetkezet tevékenységi körének bővítését, valamint a napelemes bérleti szerződés
módosítását.
III.
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
A Szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben:
2018. szeptember 26-i ülésén
− döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról:
o T. Zs. (Komló, Pécsi út 42/B. sz. alatti lakos) részére Komló, Zrínyi u. 8. fsz.
1. szám alatti 3 szoba komfortos lakás
− döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról:
o I.Sné - Komló, Kazinczy u. 12. fsz.3. szám alatti lakos
2018. október 24-i ülésén
− döntött az alábbi lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálatáról:
o H.A. – Komló, Arany J.u.12. fsz. 4.
o F.Jné – Komló, Gorkij u. 7. II/3.
o O.F. – Komló, Kazinczy u. 13. fsz.4.
o O.S. – Komló, Tompa M.u.3. 3/1.
o O.B. – Komló, Anna akna 3. 1/5.
− zárt ülésén döntött az alábbi települési szociális kölcsön megállapításáról:
o P.Mné – Komló, Jó szerencsét u.11. fsz. 4.
o T.I. – Komló, Tompa M.u.3. fsz. 2.
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben:
2018. szeptember 25-i ülésén
− megtárgyalta a Vásárcsarnok rekonstrukciója során kialakuló 17. sz. üzlethelység
bérbeadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a Komló, Berek u.14. szám alatti 3561 hrsz.-ú Vásárcsarnok rekonstrukciója
kialakításra kerülő 29,28 m2 alapterületű (mely alapterület a tervezési folyamat végére
+/- 10%-kal eltérhet) 17. számú üzlethelységet bérbe adja Rónaszéki László (7741
Nagykozár, Ifjúság u.4.) részére 949 Ft/m2 + 27% ÁFA, havi bérleti díjért.
Bérlő 30 napon belül köteles a Városgondnoksággal a bérbeadásra vonatkozó elő bérleti
szerződést, illetve a Vásárcsarnok rekonstrukciójának műszaki átadását követően 8
napon belül köteles a végleges bérleti szerződést megkötni, ellenkező esetben elveszíti
a befizetett versenytárgyalási előleget.

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról,
továbbá az elő bérleti szerződés előkészíttetéséről.
Felhatalmazta a Városgondnokság intézményvezetőjét az elő bérleti szerződés
aláírására.
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság:
2018. október 18-i ülésén
− megtárgyalta a „Döntés a Kenderföld – Somági Általános Iskola intézményvezetőjének
megbízásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság támogatta Schillingerné Bázing Melinda kinevezését a Kenderföldi –
Somági Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére, illetve utasította a bizottság
elnökét, hogy a döntésről a Pécsi Tankerületi Központot tájékoztassa.
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben:
2018. szeptember 12-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 számú, „Komló - Petőfi tér és
környezetének rehabilitációja" című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás
eredményét, és az alábbi határozatot hozták:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beteg fák eltávolítása és növényzet ápolása
Benkala Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21.) ajánlata érvényes,
CSI&GO Kft. (7300 Komló, Széchenyi u. 63.) ajánlata érvényes,
Horony Imre e.v. (7300 Komló, Damjanich u. 15.) ajánlata érvényes,
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a
CSI&GO Kft. (7300 Komló, Széchenyi u. 63.) tette,
Az eljárás eredményes volt,
Az eljárás nyertese CSI&GO Kft. (7300 Komló, Széchenyi u. 63.).

A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A bizottság utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére, valamint a tárgyi
beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa.

− megtárgyalta a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, „Komló, Nagyrét
utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó
ivóvíz- és szennyvízhálózat építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú
beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Balog Vízépítési Tervező Iroda Kft.-t (7636 Pécs, Akácfa
köz 11.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa, illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a tervezési szerződést nettó 2.750.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.
− megvitatta a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, „Komló, Nagyrét utcai
meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó

közútépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú beszerzési eljárás
értékelését, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló GEO-PROFIL Mérnöki Iroda Kft.-t (7634 Pécs, Kétágú u.
22.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a tervezési szerződést nettó 5.300.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.
− megvitatta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges
eszközök beszerzése /Hosszúhetény/" tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi
határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdette ki az
eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú, „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban" megnevezésű projekthez kapcsolódó eszközök és
immateriális javak beszerzése /Szászvár/ tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az
alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdette ki az
eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
− megtárgyalta megbízási szerződés keretében a TOP-3.1.1-16-BA1-2017- 00011
azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése”
megnevezésű projekthez tartozó tervező kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi
felhívást, és azt az alábbiak szerint hagyta jóvá:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1.
A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) e-mail: a.plus.arch@gmail.com
2.
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. (7635 Pécs, Donátusi út 61.) e-mail:
5tervkft@gmail.com
3.
C.S.Ő. Építésziroda Kft. (7625 Pécs, Antónia utca 19.) e-mail:
csokkft@gmail.com
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
2018. szeptember 20-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, „Komló - Petőfi tér és
környezetének rehabilitációja„elnevezésű pályázathoz kapcsolódó „Komló - Petőfi tér

és környezetének rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyvét,
az eljárás lezárásra vonatkozó összegzés tervezetét, és jóváhagyta, valamint az eljárást
lezáró döntését meghozta. Mindezek értelmében a következő határozatot hozta:
1.

2.

3.

4.

A bizottság a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körében lefolytatott eljárást
eredményesnek nyilvánította és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Korintex
Global Kft. (7666 Pogány, Zrínyi u. 3/b.) és a Walter Kőfaragó Bt. (7781 Sárok,
Kossuth L. u. 1.) közös ajánlattevőket hirdette ki az eljárás 1. részajánlati körének
nyerteseként.
A bizottság a közbeszerzési eljárás 2. részajánlati körében lefolytatott eljárást
eredményesnek nyilvánította és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Wolfbau
Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány Dűlő 5.)
ajánlattevőt hirdette ki az eljárás 2.részajánlati körének nyerteseként.
A bizottság a közbeszerzési eljárás 3. részajánlati körében lefolytatott eljárást
eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy a projektet támogató
Irányító Hatóság a 3. részajánlati körben lévő futófolyosó korszerűsítésének
elhagyását engedélyezte, miután a megvalósításához szükséges saját forrást
Komló Város Önkormányzata nem tudta biztosítani.
A bizottság a közbeszerzési eljárás 4. részajánlati körében lefolytatott eljárást
eredményesnek nyilvánította és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Péter’99
Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7300 Komló, Táncsics Mihály u.
6/d.) ajánlattevőt hirdette ki az eljárás 4. részajánlati körének nyerteseként.

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren
keresztül a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa,
illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy a Kbt. 113.§ 9. bekezdésének
figyelembevételével a nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződéseket megkösse
meg, az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör esetében nettó 207.874.986.-Ft + Áfa összeggel,
2. részajánlati kör esetében nettó 166.900.000.-Ft + Áfa összeggel,
4. részajánlati kör esetében nettó 21.975.493.-Ft + Áfa összeggel.
− megvitatta a Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyú
közbeszerzési eljárás értékelését, és a következő határozatot hozta:
1./

2./

A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Bíráló
Bizottság javaslata alapján az I. rész tekintetében az MVM Partner
Energiakereskedelmi Kft-t, míg a II. rész tekintetében az EON
Energiakereskedelmi Kft-t hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította az jegyzőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszeren keresztül a tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.

2018. szeptember 26-i ülésén
− jóváhagyta a Komló Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 2. számú
módosítását
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a módosított közbeszerzési terv Komló Város
Önkormányzat hivatalos honlapjára feltöltésre kerüljön.

− megtárgyalta a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút
kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat
vonatkozásában a szemléletformáló kampány megvalósításával kapcsolatos feladatok
ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.-t (7300
Komló, Kossuth L. u. 21.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 3.700.000,- Ft + ÁFA összeggel kösse meg.
− megtárgyalta a megbízási szerződés keretében a TOP-3.1.1-16-BA 1-201700011
azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése"
megnevezésű projekthez tartozó közbeszerzési szakértő kiválasztásához kapcsolódó
ajánlattételi felhívást, és azt az alábbiak szerint jóváhagyták:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1.
dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Teréz utca 11-13.)
2.
dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.)
3.
dr. Komlódi ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Felsőmalom utca 18.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
2018. október 9-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta az EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító számú, „Lakhatási
körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” című pályázathoz kapcsolódó
beszerzési eljárást és annak ajánlattételi felhívását,és azt az alábbiak szerint
jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében,
ajánlattételre:
1.
Irodaszerek és irodai eszközök beszerzése
a) CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu utca 5.)
b) TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.)
c) DigitalPlus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc utca 10.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta a Komló, Vörösmarty utcai 2 db kamera pótlásához kapcsolódó beszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását, és a következő határozatot hozta:
A bizottság az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyta,
és az alábbi vállalkozásokat kérte fel ajánlattételre:
a) Multi Alarm Zrt. (7630 Pécs, Basamalom u. 33.)
b) TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.)
c) TG NETCOM Kft. (7630 Pécs, Francia u. 1.)

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás fenti vállalkozások
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megvitatta a „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése”
megnevezésű projekthez tartozó közbeszerzési szakértő kiválasztása” tárgyú
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló dr. Komlódi Ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Felsőmalom utca
18.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa, illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 1.790.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg.
− megvitatta a „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése”
megnevezésű projekthez tartozó tervező kiválasztása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) hirdette
ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 14.300.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg.
2018. október 17-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta a vállalkozási szerződés keretében az 1255- 9/2018/HERMAN számú
„zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” tárgyú projekt útfelújítási
munkálatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást, és azt az alábbiak szerint
jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1.
2.
3.

BEST CONTRAST 75 Kft. (7677 Orfű, Lapisi utca 16.)
Kapizol Kft. (7664 Berkesd, Kossuth Lajos utca 28.)
Wolfbau Team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.)

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
− megtárgyalta az EFOP-2.4.2-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények
javítása Komlón a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezésű projekthez kapcsolódó, a
projektmenedzseri feladatok ellátásához szükséges irodaszerek és irodai eszközök
beszerzésére vonatkozó eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló TF Center Kft-t (7300 Komló, Pécsi út 1.) hirdette ki az
eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 279 999,- Ft összeggel kösse meg.
− megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése
a Komlói járásban című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Liget/” tárgyú
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében
ajánlattételre:
1. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány dűlő 5.
2. Forrás-Bau Kft. 7150 Bonyhád Rákóczi u. 17.
3. Ép-Tető Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59.
4. Vitoép Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 3.
5. Branau Építőipari Kft. 7630 Pécs, Tüskésréti u. 32.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése
a Komlói járásban című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Magyaregregy/”
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében
ajánlattételre:
1. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány dĦOĘ 5.
2. Forrás-Bau Kft. 7150 Bonyhád Rákóczi u. 17.
3. Ép-Tető Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59.
4. Szatmári Antal ev. 7349 Szászvár, Karikás F. u. 1.
5. Német Zoltán Kémény és ÉpítĘipari vállalkozó, 7300 Komló, Gagarin u.
21.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti
cégek részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megvitatta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Oroszló/” tárgyú
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében
ajánlattételre:
1. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány dűlő 5.
2. Forrás-Bau Kft. 7150 Bonyhád Rákóczi u. 17.
3. Ép-Tető Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59.
4. Vitoép Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 3.
5. Branau Építőipari Kft. 7630 Pécs, Tüskésréti u. 32.

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti
cégek részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megvitatta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Magyarhertelend/”
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében
ajánlattételre:
1. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány dűlő 5.
2. Forrás-Bau Kft. 7150 Bonyhád Rákóczi u. 17.
3. Ép-Tető Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59.
4. Vitoép Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 3.
5. Branau Építőipari Kft. 7630 Pécs, Tüskésréti u. 32.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta a „Komló, Vörösmarty utcai térfigyelő kamerák pótlása tárgyú beszerzési
eljárás eredményhirdetése" című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást megajánló Multi Alarm Zrt-t (7630 Pécs, Basamalom u. 33.)
hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás eredményéről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozói szerződést bruttó 591.820,-Ft kivitelezési összeggel
megkösse.
− megtárgyalta a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.
(X. 27.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet V/A. 5. pontjában kapott felhatalmazás
alapján EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú pályázat keretében „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó egészségügyi tanácsadás
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre:
1. Zirci Erzsébet Kórház és Rendelőintézet 8420 Zirc, József Attila u. 17-19.
2. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.
7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.
3. Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.
4. Siklósi Kórház Közhasznú Nonprofit Kft. 7800 Siklós, Baross G. u. 6.
5. Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
Egészségügyi Központ 7300 Komló, Majális tér 1.
2018. október 19-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta a 7300 Komló, Függetlenség u. 36. mfsz. 4. szám, 3863/3/A/67. hrsz.
alatti, 32,00 m² alapterületű, egy szobás, összkomfortos önkormányzati lakás szakember

letelepítése jogcímen történő bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A bizottság egyetértett Karmanóczki Imréné 7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 68. szám
alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a 7300 Komló, Függetlenség u. 36.
mfsz. 4. szám, 3863/3/A/67. hrsz. alatti, 32,00 m² alapterületű, egy szobás,
összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott időre – a Komló Város
Önkormányzat Városgondnokságánál létesített foglalkoztatási jogviszonyának
fennállásáig - történő bérbeadásával. A lakásba egyedül költözik.
− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése
a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó képzések tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre:
1. DFT-Hungária Zrt. 1052 Budapest Semmelweis u.25.
2. MyPro Consulting 7636 Pécs Szentegyház u. 34.
3. Karaunosz Projektfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét Jókai u. 40.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról
intézkedjen.
− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése
a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó rendezvények tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre:
1. Humánfejlesztés Programiroda Kft. 7626 Pécs, Felsővámház u. 26.
2. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7621 Pécs, Mária u. 8.
3. PILOTINVEST Kft. 7629 Pécs, Bocskai u. 5.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról
intézkedjen.
2018. október 24-i rendkívüli ülésén
− megvitatta az 1255-9/2018/HERMAN számú „zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatása” tárgyú projekt útfelújítási munkálataira vonatkozó beszerzési eljárás
értékelését, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Wolfbau Team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.)
hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 9 000 000,- Ft összeggel kösse meg.
− megvitatta vállalkozási szerződés keretében az 1255- 9/2018/HERMAN számú
„zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” tárgyú projekt vadvédelmi
kerítés építése a 023/3 és 026 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon munkálatok
ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1. Kalemegdan Kft. (4482 Kótaj, Ibrányi u. 78.)
2. Kemecsei Úti Vas-Műszaki Bolt Kft. (4400 Nyíregyháza, Kemecsei út 22.)
3. Gáz-ėr Kft (7400 Kaposvár, Pécsi utca 11.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
− megvitatta megbízási szerződés keretében TOP-2.1.1-16- BA1-2017-00003 azonosító
számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekthez tartozó
műszaki ellenőr kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és azt az alábbiak
szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1. Bau-Kontrolleur Kft. (7636 Pécs, Felső út 84/1.)
2. Schmalz és Társai Kft. (7634 Pécs, Fülemüle u. 26.)
3. BECKRA-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7630 Pécs,
Iparsziget u. 15/1.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
− megtárgyalta vállalkozási szerződés keretében „TOP-3.1.1-16- BA1-2017-00011
azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése”
megnevezésű projekthez tartozó megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon
elemzés elkészítése” tárgyú ajánlattételi felhívást, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1. Gekko Consulting Kft. (1125 Budapest Istenhegyi út 59-61.)
2. Protask Kft. (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.)
3.
Sunfarm Kft. (7300 Komló, Ady E. u. 4/D 2.em. 2)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
− megtárgyalta támogatási szerződés keretében a „TOP-3.1.1-16- BA1-2017-00011
azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése”
megnevezésű projekthez tartozó nyilvánosság biztosítása” tárgyú ajánlattételi felhívást,
és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.)
2. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L
utca 21.)
3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1.
em. 3.)

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
− megtárgyalta megbízási szerződés keretében a TOP-3.1.1-16- BA1-2017-00011
azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése”
megnevezésű projekthez tartozó közlekedés biztonsági célú szemlélet formáló kampány
megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és azt az alábbiak szerint
jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.)
2. HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L
utca 21.)
3. FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8. 1.
em. 3.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
2018. november 5-i rendkívüli ülésén
− megvitatta a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, „Komló - Petőfi tér és
környezetének rehabilitációja” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárást
és annak ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel, beszerzési eljárás keretében,
ajánlattételre:
1. A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés
a)
Korintex Global Kft. (7666 Pogány, Zrínyi u. 3/B.)
b)
Walter Bt. (7781 Sárok, Kossuth utca 1.)
c)
Péter ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics u 6/d.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megvitatta a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „A helyi identitás és
kohézió erősítése a Komlói járásban” megnevezésű projekthez tartozó megalapozó
dokumentum 2. (interjú) elkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást, és azt az
alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1. ”Mocsolád Civilház” Nonprofit Kft.(7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.)
2. Millefolium Kft (1162 Budapest, Fürge u. 39.)
3. Vidák Krisztina ev.(7349 Szászvár, Bánya u. 60.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
2018. november 8-i rendkívüli ülésén

− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú pályázat keretében „Humán
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó egészségügyi
tanácsadás tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli
Szanatórium Egészségügyi Központ 7300 Komló, Majális tér 1. hirdette ki az eljárás
nyerteseként.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
2018. november 12-i rendkívüli ülésén
− megtárgyalta a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős
területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekthez tartozó műszaki ellenőr
kiválasztását, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a 144/2018.(X.24.) határozatával elindított beszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánította. A megbízási szerződés keretében TOP-2.1.1-16BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón”
megnevezésű projekthez tartozó műszaki ellenőr kiválasztáshoz kapcsolódó új
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt az alábbiak szerint hagyta
jóvá:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1. Almolior Építész Kft. (7720 Pécsvárad Kodolányi u.3.)
2. Schmalcz és Társai Kft. (7634 Pécs, Fülemüle u. 26.)
3. BECKRA-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7630 Pécs, Iparsziget u.
15/1.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon.

− megvitatta megbízási szerződés keretében EBR 406369 azonosító számú „Pályázat
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" megnevezésű
projekthez tartozó kivitelező kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást és a
szerződés tervezetet, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1. Strabag Általános Építő Kft. (7628 Pécs, Eperfás u. 6.)
2. Tervező és Építő Kft. (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 13/2 hrsz.)
3. Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
4. Terra-Mix Hungary Útépítő és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis
u. 2.)
5. Belfry PE Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.)
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
− megvitatta a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 számú, „Komló-Petőfi tér és
környezetének rehabilitációja" című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás
eredményét, és az alábbiak szerint döntött:

I. A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés
1. Korintex Global Kft. (7666 Pogány, Zrínyi u. 3/b.) ajánlata érvényes,
2. WalterBt. (7781 Sárok, Kossuth u. 1.) ajánlata érvényes,
3. Péter '99 Kft.(7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) ajánlata érvényes,
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot
Korintex Global Kft. (7666 Pogány, Zrínyi u. 3/b.) tette,
5. Az eljárás eredményes volt,
6. Az eljárás nyertese Korintex Global Kft. (7666 Pogány, Zrínyi u. 3/b.).
A bizottság felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint
utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Továbbá a bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről
az ajánlattevőket tájékoztassa.
− megtárgyalta „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban" megnevezésű
projekthez tartozó megalapozó dokumentum 2. (interjú) elkészítése" tárgyú beszerzési
eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Vidák Krisztina ev.(7349 Szászvár, Bánya u. 60.) hirdette
ki az eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó=bruttó 1.293.000,- Ft összeggel, kösse
meg.
− megtárgyalta a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói
buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekthez
tartozó közlekedés biztonsági célú szemlélet formáló kampány megvalósítását –
érvénytelenítést:
A bizottság a 147/2018.(X.24.) határozatával elindított beszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánította.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás érvénytelenítéséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
− megtárgyalta a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói
buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekthez
tartozó nyilvánosság biztosítását – érvénytelenítést:
A bizottság a 146/2018.(X.24.) határozatával elindított beszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánította.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás érvénytelenítéséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.
− megvitatta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban című pályázathoz
kapcsolódó építési beruházás /Liget/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi
határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította.

− megvitatta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban című pályázathoz
kapcsolódó építési beruházás /Magyaregregy/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és
az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította.
− megvitatta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban című pályázathoz
kapcsolódó építési beruházás /Oroszló/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését, és az
alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította.
− megvitatta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban című pályázathoz
kapcsolódó építési beruházás /Magyarhertelend/” tárgyú beszerzési eljárás értékelését,
és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította.
− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése
a Komlói járásban” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése /Társulás/
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
A Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.
5.

TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.)
CP Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5..)
Digitalplus Bt. (7747 Belvárdgyula, Rákóczi F. u. 10.)
PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.)
Bittmann Bt. (7632 Pécs, Uitz B. u. 1.)

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Máza/
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy a Komló Város Önkormányzat az alábbi
gazdasági szereplőket kérje fel ajánlattételre:
1. KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140, Bátaszék, Bonyhádi u. 28.)
2. Flesh- Bau Kft. (7149 Báta, Fő u. 54.)
3. Geotechnika’84 Víz- és Csatornaépítő Kft (7171 Sióagárd, Kossuth L. u.
59.)
4. „Tom” Trans Kft. (7300 Komló, Jószerencsét u. 11.)
5. Alisca Bau Építőipari Zrt. ( 7140 Bátaszék, Bonyhád u. 30.)

A bizottság utasított az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti
gazdasági szereplők részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás
/Magyaregregy/” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak
szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében
ajánlattételre:
1. Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány dűlő 5.
2. Forrás-Bau Kft. 7150 Bonyhád Rákóczi u. 17.
3. Ép-Tető Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59.
4. Szatmári Antal ev. 7349 Szászvár, Karikás F. u. 1.
5. Német Zoltán Kémény és Építőipari vállalkozó, 7300 Komló, Gagarin u. 21.

A bizottság utasított az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megtárgyalta „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás
/Oroszló/” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint
jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében
ajánlattételre:
1. Reseterics Zoltán e.v. 7370 Sásd, Móricz Zs. u. 27.
2. Maszek Ép-Ker Kft. 7370 Sásd, Attila u. 16.
3.Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre u. 14.
4.„NK” Építő Kft. 7627 Pécs, Szántó L. u. 6.
5.Elter Zoltán e.v. 7300 Komló, Körtvélyes u. 21.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.

− megvitatta „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Magyarhertelend/”
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását,, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében
ajánlattételre:

1.Gazda-Sped Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7394 Magyarhertelend,
Külterület 5.
2. Gazda László e.v. 7304 Mánfa, Kaposvári u. 210/B
3. Benkala Kft. 1119 Budapest, Andor u. 21.
4. Mind-Ép Kft. 7370 Sásd, Mártírok u. 5.
5. Ép-Tető Kft. 7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 59.
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek
részére történő megküldéséről intézkedjen.
− megvitatta, és döntött a Komló Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének
3. számú módosításával kapcsolatban:
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a módosított közbeszerzési terv Komló Város
Önkormányzat hivatalos honlapjára feltöltésre kerüljön.
− megvitatta az 1255-9/2018/HERMAN számú „zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatása” tárgyú projekt vadvédelmi kerítésépítés munkálatát elvégző vállalkozó
kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás értékelését, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Gáz-Őr Kft. (7400 Kaposvár, Pécsi u. 11.) hirdette ki az
eljárás nyerteseként.
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az
ajánlattevőket tájékoztassa, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 800 075,- Ft összeggel kösse meg.
− megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése
a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó toborzási feladatok ellátása tárgyú
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi kivitelező cégeket kérte fel a beszerzési eljárás keretében
ajánlattételre.
1.

Mindflow Szolgáltató Kft 5700 Gyula, Bodoky út 5.

2. DELTA-HUMÁN Szolgáltató Kft 5661 Újkígyós, Szent István u. 17/1.
3.

Europerson Kft 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgrt. 52.

4.

Figyelő Háló Szociális Szövetkezet 5700 Gyula, Bodoky út 5.

5.

Pilotinvest Kft 7629 Pécs, Bocskai u. 5. 8/25.

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

2018. november 16-i rendkívüli ülésén
− megvitatta a „Komlói autóbusz parkolóhelyek megtervezése” elnevezésű ajánlattételi
felhívást, és azt az alábbiak szerint jóváhagyta:
Az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1.
2.
3.

A+ Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) e-mail: a.plus.arch@gmail.com
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. (7635 Pécs, Donátusi út 61.) e-mail:
5tervkft@gmail.com
C.S.Ő. Építésziroda Kft. (7625 Pécs, Antónia utca 19.) e-mail:
csokkft@gmail.com
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.

− megtárgyalta
1) az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó rendezvények tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt az alábbiak szerint
jóváhagyta:
Komló Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel
ajánlattételre:
a. PTI Communications Kft. 7621 Pécs, Ferencesek u. 38.
b. Délnyugat Reklámstúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7632

Pécs, Béke u. 1.
c. PILOTINVEST Kft. 7629 Pécs, Bocskai u. 5.

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról
intézkedjen.
2) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság jóváhagyja, hogy a EFOP-1.5.216-2017-00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban”
című projekthez kapcsolódó képzések tárgyú közbeszerzési eljárás során Komló
Város Önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket kérje fel ajánlattételre:
a. PILOTINVEST Kft. 7629 Pécs, Bocskai u. 5.
b. Agenda
Projektház
Oktatási,

Tanácsadó
és
Projektmenedzsment Kft. 1163. Budapest, Cziráki u. 24-32.
c. Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft. 7623 Pécs,
Szabadság u. 34.

IV.
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat
2018. szeptember 13-án tartott ülésén megtárgyalták a temető kaszálásával kapcsolatos
munkálatokat, és úgy határoztak, hogy a részönkormányzat a 2018. évi költségvetéséből
40.000,- Ft összeget fordít a temető Halottak napja előtti kaszálásra. Megvitatták továbbá a
Szüreti bál rendezvényt, illetve egyebek között a kultúrház fűtését, zenekari próbateremként
való használását, és az idősek napi rendezvényt.
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat
2018. szeptember 11-én tartott ülésén döntött
6. a temető kaszálásával kapcsolatos munkálatokról, és úgy határoztak, hogy a
részönkormányzat a 2018. évi költségvetéséből 25.000,- Ft összeget fordít a
temető Halottak napja előtti kaszálásra. Felkérte a részönkormányzat
vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi irodát tájékoztassa.
7. a település karbantartásához szükséges anyagok vásárlásáról, mely szerint a
2/2018.(VIII.16.) sz. határozatában szereplő 60.000,- Ft összeget 60.000,- Ft
+ ÁFA, azaz 76.200,- Ft –ra módosítja. Felkérte a részönkormányzat
vezetőjét, hogy tájékoztassa a Pénzügyi Irodát.
8. a kultúrház villanyvezetékének karbantartásának munkálatairól, mely szerint
a 2018. évi költségvetéséből max. 100.000,- Ft összeget fordít a
munkálatokra. Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a
Pénzügyi Irodát tájékoztassa.
9. a Mecsekpölöskei Retro szüreti fesztiválon való részvételről, melyet a 2018.
évi költségvetéséből max. 25.000,- ft összeggel támogatja. Felkérte a
részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát támogassa.
10. Végül megtárgyalták az idei Mikulás ünnepség, valamint a Karácsonyi
gyertyagyújtás és hangverseny időpontját.
2018. október 15-én tartott ülésén megvitatták a Mikulás ünnepség, valamint a Karácsonyi
gyertyagyújtás és hangverseny rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat, a
kultúrház helyiségeiben szükséges felújítást, valamint a jövő évi tervekkel kapcsolatban
tájékoztatták a jelenlévőket. Döntést hoztak a fűtésrendszer karbantartásával kapcsolatos
teendőkről, mely szerint a munkálatok elvégzésére a 2018. évi költségvetésből 200.000,- Ft
összeget hagy jóvá.
2018. október 30-án tartott ülésén döntött a település részen lévő ingatlanok új címéről, mely
a ’Komló, Mecsekfalu völgy’ elnevezést kapta. Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a
döntésről tájékoztassa a Komlói Közös Önkormányzati hivatal jegyzőjét.
Végül megvitatták a buszfordulónál tervezett parkoló kialakítását, a kultúrház javítását, illetve
a kultúrház fűtésének korszerűsítését.
2018. november 7-én a részönkormányzat Közmeghallgatást tartott, melyen tájékoztatták a
jelenlévőket a 2018. évi pénzügyi helyzetről, a kultúrház fűtésének karbantartásáról, a
buszmegállónál parkoló kialakításáról, illetve a kultúrház felújításáról. Ezt követően Komló
Város Polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, és beszélt a településrészről, valamint a
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője tájékoztatta a lakosokat az utcanév változásról.
Végül a jelenlévők tehették fel kérdéseiket.

Kisbattyán Településrészi Önkormányzat
2018. szeptember 12–én tartott ülésén megtárgyalták a temető kaszálását a Halottak napja
előtt, a Márton napi búcsú rendezvényt, és az aktuális munkálatokat, problémákat a
településrészen.
2018. október 1-én tartott ülésén megvitatták a Márton napi programot, és a felújítandó
kultúrházat, a térkövek cseréjét, a templom előtti kereszt készíttetését.
2018. október 26-án tartott ülésén arról döntöttek, hogy
− a részönkormányzat 200.000,- Ft összegű működési célú pénzeszközt ad át Komló
Város Önkormányzat Városgondnoksága részére, a köz-és zöldterületeinek
karbantartására, illetve a faluház karbantartási feladataira. Felkérte a részönkormányzat
vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.
− a település részen lévő ingatlanok új címen szerepeljenek, mely a ’Komló, Kisbattyán
Főutca’ elnevezést kapta. Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről
tájékoztassa a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét.
Továbbiakban megvitatták a kultúrházzal kapcsolatos felújítási munkálatokat, a térkövek
cseréjét, a templom előtti kereszt helyreállítását, a Márton napi misét, a karácsonyi ünnepség
időpontját, illetve a településrész problémás útviszonyait.
2018. november 5-én tartott ülésén megvitatták a kultúrház felújításával kapcsolatos
feladatokat, árajánlatokat.
2018. november 5-én a részönkormányzat Közmeghallgatást tartott, melyen tájékoztatták a
jelenlévőket a részönkormányzat 2018. évi munkájáról, a 2018. évi pénzügyi helyzetről, az
aktuális rendezvényekről (búcsú, karácsonyi ünnepség), majd Komló Város Polgármestere
köszöntötte a jelenlévőket, és beszélt a településrészről. Ezt követően pedig a Komlói Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője az utcanév változásról tájékoztatta a jelenlévőket. Végül a
lakosok tehették fel kérdéseiket.
Sikonda Településrészi Önkormányzat
2018. szeptember 17-én megvitatták a felnőtt sporteszközök területének kijelölését, a
buszmegállók kivitelezésével kapcsolatos teendőket, valamint a településrészen felmerülő
egyéb problémákat.
2018. október 4–én megtárgyalták a felnőtt játszótér végleges helyének kiválasztását, valamint
a buszmegállók típusait.
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat
2018. november 14–én megtárgyalták a részönkormányzat pénzügyi helyzetét, miszerint
454.020,- Ft összeg áll rendelkezésre, így a Karácsonyi ünnepség megrendezésével
kapcsolatban úgy döntött, hogy a rendezvényre 100.000,- ft összeget különít el. Végül
megvitatták a 2019. évben tartandó rendezvényeket (Gyereknap, Körte-nap, Karácsonyi
ünnepség).

V.
Egyebek
I. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről
Az előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről.
II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Az előterjesztés 1. sz. mellékleteként került csatolásra a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2018. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyve.
III. Tájékoztató Igazgatási szünetről
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelete
2. § b) pontjában az alábbiakat rendelte el:
„Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kormány ajánlásának
figyelembevételével, abból a célból, hogy az 1. §-ban meghatározott dolgozók részére a
törvényben előírt rendes szabadság megfelelő módon kiadásra kerülhessen – évente
rendszeresen, két időszakban igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint:
b) téli igazgatási szünet: első napja az év december 24-e hetének hétfője, utolsó napja a
következő év első munkanapját megelőző munkanap.”
Ennek értelmében 2018. telén az igazgatási szünet időtartama a következők szerint alakul:
Az igazgatási szünet kezdő napja: 2018. december 27. (csütörtök).
Az igazgatási szünet utolsó napja: 2018. december 28. (péntek).
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2019. január 2. (szerda).
Az igazgatási szünet időtartama alatt szünetel:
− az ügyfélfogadás,
− a postai küldemények átvétele,
− azon elektronikus rendszerek megnyitása, melyeknél az eljárási határidő a megnyitással
veszi kezdetét.
Ehhez kapcsolódóan a helyi sajtóban hirdetmény közzétételére kerül sor.
IV. Tájékoztató a PSZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma intézmény felújításához kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatokról
A PSZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 2018.
október 12. napján kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat a 7300 Komló, Vájáriskola
u. 1. (hrsz: 1165) sz. alatti köznevelési célra használt ingatlan, szaktantermek festéséhez, illetve
a 7300 Komló, Alkotmány u. 2. (hrsz.: 3818) sz. alatti telephely szaktantermeinek aljzat
burkolat cseréjére irányuló beruházásáról, valamint Önkormányzatunk, mint az érintett
ingatlanok tulajdonosának hozzájárulását kérte.
A 2. sz. melléklet szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására 2018. október 18.
napján sor került.
V. Tájékoztató az EFOP-2.4.2-17 – Lakhatási körülmények támogatása című
pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírásáról
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert Önkormányzatunk sikeresen pályázott a
EFOP-2.4.2-17 – Lakhatási körülmények támogatása című pályázati felhívásra, melynek

keretében a Komló, Kazinczy F. utcában nyílászárók cseréje valósult meg. A Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a már
megvalósult pályázathoz kapcsolódóan a projekt hatékonyságának és eredményességének
előmozdítása, fenntarthatósága érdekében együttműködési megállapodás aláírása szükséges. A
megállapodásban a felek rögzítik, hogy egymást kiegészítve és egymás eredményeire építve
mozdítják elő a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű emberek társadalmi
integrációját. A megállapodást a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal Önkormányzatunk
képviselőjeként aláírtam, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére aláírás céljából
megküldésre került.
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 Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről,
− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatókat,
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót,
− a PSZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
intézmény felújításához kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatokról szóló tájékoztatót,
− az EFOP-2.4.2-17 – Lakhatási körülmények támogatása című pályázathoz kapcsolódó
együttműködési megállapodás aláírásáról szóló tájékoztatót,
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.
Határidő:
Felelős:

2018. november 21.
dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

Komló, 2018. november 30.
Polics József
polgármester

1.sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat
Polgármestere és Képviselő-testülete részére
Komló
Városház tér 3.
7300
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselők!

A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területét tekintve a legfrissebb
(2018. október havi) munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 1868 fő,
aránya 8,3%.
2018. augusztus

Komló város

Teljes illetékességi területünk
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2018. október
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Komló város legfrissebb adatai részletezve:
A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában
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Nyilvántartott álláskereső: 638 fő (-73 fő az előző hónaphoz képest), aránya 7,0%.
Álláskeresési ellátásban részesül: 172 fő (-23 fő az előző hónaphoz képest)
FHT: 106 fő (-4 fő az előző hónaphoz képest).

Közfoglalkoztatás (Komló város)
Komló Város Önkormányzat Városgondnokságával kapcsolatunk folyamatos. Az álláskeresők
számának folyamatos csökkenése miatt már a közfoglalkoztatotti létszám fenntartása, a kiesők
pótlása is egyre nehezebb, továbbá a közfoglalkoztatottak GINOP 6.1.1. képzési programba történő
bevonásuk miatt is fokozatosan csökken a közfoglalkoztatásban ténylegesen munkát végzők
létszáma.
A fentiek ellenére megkezdődött a 2019-2020-as évi közfoglalkoztatások tervezése a Foglalkoztatási
Osztályon.
Közel 50 fő közfoglalkoztatott részére biztosítottunk lehetőséget, hogy a 2018.11.08-án Pécsett a
Tudásközpontba n megrendezésre került Állásbörzén részt vehessenek. Számukra külön autóbuszt
rendeltünk a szállításukhoz.
Munkaerőpiac
Az év végéhez közeledően is igen nagy az érdeklődés a vállalkozások részéről a GINOP 5.1.1., a
GINOP 5.2.1 és a TOP 5.1.1 programban adható bér- és bérköltség támogatásokra.
Városunkban több induló vállalkozás kérte a tevékenységének megkezdéséhez támogatásunkat.
Munkaerőpiaci képzés
A Foglalkoztatási Osztály a regisztrált álláskeresők, és a közfoglalkoztatottak részére több szakmát
adó képzési lehetőséget ajánlott az elmúlt időszakban, így: targoncavezető, konyhai kisegítő,
intézménytakarító, óvodai dajka, élelmiszer- és vegyi áru eladó, vendéglátó eladó, kőműves,
hegesztő, szociális gondozó és ápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, bolti eladó, raktáros
képzéseket.

Aktuális állásajánlataink:
TS-PLAST Kft. (Komló)

-

lakatos és hegesztő

Agroterm Kft. (Magyarhertelend)

-

egyszerű mezőgazdasági foglalkozású

Kodály Zoltán Katolikus Ált. Isk.

-

óvónő

Smaragd Sziget Kft. Sásd

-

betanított pék

Habilitas Kft.

-

általános adminisztrátor

Aiss Tech. Kft. (Zengővárkony)

-

adatrögzítő, kódoló

Pásztó Szolgáltatóház Kft.

-

általános karbantartó

Szoceg Nonprofit Kft.

-

szociális gondozó-ápoló

Caadex Kft. Mindszentgodisa

-

segédmunkás

Rati Kft. Komló

-

termék összeszerelő, betanított munkás

A fentiekből is jó látható, hogy szinte minden ágazatban rendelkezünk munkaerőigénnyel.

Komló, 2018. november 26.

Tisztelettel:
Götzerné Páva Mária
osztályvezető
7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 9/1.

+36-72 896-154

