
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült:  Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2010. március 30-i rendkívüli ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
Jelen van 17 fı képviselı. Barbarics Tamás, Folkner Károly, Gelb Miklós, Hegedős 
István, Németh Mária, Radics Kálmán és Reszelıné Cser Sarolta képviselı igazoltan van 
távol. 
 
A polgármester 15 óra 8 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv. 

 
 
A polgármester a kiküldött napirendi pontot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület kézfenntartással egyhangúlag – 17 igen szavazat – elfogadott.  
 
 

1. sz. napirend 
 

Önkormányzati intézmények épület energetikai fejlesztésérıl szóló 28/2010. 
(III.11.) sz. határozat visszavonása 
Elıadó:  Páva Zoltán  polgármester 
 
A pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
A frakciók nem tárgyalták 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2010. (III.30.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, valamint a 
városüzemeltetési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a KEOP-2009-5.3.0/A  
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése” c. pályázat módosításával 
kapcsolatos elıterjesztést. 



1. A képviselı-testület a 28/2010. (III.11.) számú határozatát visszavonja. 
 
2. A képviselı-testület az Épületenergetikai pályázat mőszaki tartalmára vonatkozóan 

az elıterjesztés 1. sz. mellékletében szereplı „F” változatot támogatja. A 
390.568.539,- Ft összértékő beruházáshoz 96.155.808,- Ft saját forrást biztosít a 
2010. évi költségvetés 8. sz. mellékletében szereplı „Tervezés, lebonyolítás, 
pályázati önerı” keret terhére.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az azzal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére és megállapodások aláírására. 

 
Utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat változás átvezetésérıl a költségvetési rendelet 
soron következı módosításakor gondoskodjon. 

 
Határid ı:  2010. március 31. 

értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 

dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
A polgármester az ülést 15 óra 10 perckor lezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

Páva Zoltán 
polgármester 

 


