
  
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

2012. május 23-i rendkívüli ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 12 fı képviselı. Mink Ernı, Simon János és Tasnádi László 
képviselı igazoltan van távol. 
 
Az ülést 15 óra 15 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésrıl írott 
formában jegyzıkönyv készül. 
 
A kiküldött napirend tárgyalását szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
kézfeltartással, 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 
 

 
1. sz. napirend 

 
Komlói Ipari Park útjainak fejlesztése – szóbeli elıterjesztés 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 
 
Polics József elıadta, hogy az ipari park infrastrukturális fejlesztési pályázatának 
mielıbbi beadhatósága miatt kellett összehívni a rendkívüli testületi ülést. A pályázatot az 
nyújthatja be, aki rendelkezik az adott ingatlantulajdonokkal, az ipari park cím birtokosa, 
valamint üzemeltetési szerzıdésben lehet bármilyen önkormányzati tulajdonú cég. Az 
önkormányzat jelenleg az ipari parkban a pályázni szándékozott utak vonatkozásában 90 
%-ban tulajdonos. Egy útszakasz közös tulajdonosa a Carboker Kft., illetve a Főtıerımő 
ZRt. Ha az Erımő pályázott volna, mint a jelenlegi cím birtokosának az önkormányzatnak 
át kellett volna adnia a tulajdonában lévı 3 utat, ami a jelenlegi vagyontörvény szerint 
forgalomképtelen, az önkormányzati törzsvagyon része. Ezért maradt az a lehetıség, hogy 
az önkormányzat megszerzi a címet, és az Erımő lesz az ipari parki terület üzemeltetıje. 
Ezáltal az Erımő be tudja adni a pályázatot. A pénzügyi és egyéb konstrukció mindkét 
esetben ugyanaz. Ebben az esetben az utak tulajdonjogát, illetve a fejlesztendı terület 
tulajdonjogát így lehet a pályázati kiírásnak megfelelıen rendezni. Reméli, hogy az ígéret, 
miszerint három héten belül Komló Város Önkormányzata lesz az ipari park cím 
birtokosa, teljesülni fog. Ehhez viszont szükséges a képviselı-testületi döntés a kiosztott 
határozati javaslatnak megfelelıen. Így a holnapi nap folyamán a pályázatot eljuttatja a 
minisztériumba. 



  
 

 
Más hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a 
képviselı-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

79/2012. (V.23.) határozata 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a Gazdasági, 
településfejlesztési és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság javaslata 
figyelembevételével – megtárgyalta az Ipari park útjainak fejlesztésérıl szóló 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselı-testület tájékozódott a komlói Ipari Park útfejlesztéseivel kapcsolatos 
tervezett beruházásokról, az ehhez szükséges elıkészítı munkákról és azok várható 
költségérıl. 

2. Komló Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonosként jóváhagyja, hogy a 
Komlói Főtıerımő Zrt. a DDOP-1.1.1/A kódszámú a komlói Ipari Park 
infrastrukturális fejlesztését célzó pályázatot benyújtsa. 

3. Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a pályázati kiírásban elıírt 
feltételek teljesítése érdekében a Komlói Főtıerımő Zrt. kizárólagos 
tulajdonosaként a céggel együttesen kéri, hogy az Ipari Parki cím birtokosa Komló 
Város Önkormányzata legyen. Felhatalmazza a polgármestert, egyben felkéri a cég 
vezérigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, a 
megállapodásokat írják alá.  

4. A képviselı-testület a Komlói Ipari Park mőködtetıjéül kijelöli a Komlói 
Főtıerımő Zrt.-t, és felhatalmazza a polgármestert, illetve felkéri a vezérigazgatót, 
hogy az erre vonatkozó megállapodást kössék meg. 

5. A képviselı-testület a város költségvetésérıl szóló 3/2012. (III.8.) számú rendelet 
8. számú mellékletében az ipari park útfejlesztéseire rendelkezésre álló keretösszeg 
erejéig a teljes projektköltség legfeljebb 25 %-áig terjedı önerı kiegészítést a 
pályázó részére biztosítja. A támogatás részét képezik az önkormányzat által eddig 
finanszírozott elıkészítési költségek. 

 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs:  Polics József polgármester 
 dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
A polgármester az ülést 15 óra 30 perckor lezárta. 
 

K.m.f. 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 



  
 

 


