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

2014. november 12-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 14 fő képviselő, Molnár Zoltánné igazoltan hiányzik. A képviselő-
testületi ülést 16 óra 00 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv 
rögzítése hangszalagon és írásban történik. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, egyhangúlag 
elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
Mohács-Víz Kft. részére KEOP pályázathoz fedezet felajánlás tárgyú, 106/2014. (IX.3.) 
sz. határozat módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó bejelentette, hogy az előterjesztést a szocialista frakció tartózkodással 
fogadja.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 10 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot 
hozta:  
 

129/2014. (XI. 12.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a Mohács-Víz Kft. KEOP-5.5.0/A/12-2013-
0457 jelű pályázatához kapcsolódó fedezet felajánlásról szóló 106/2014. (IX.3.) sz. határozat 
módosítása című előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a fenti határozat 2. pontjában meghatározott komlói 2237/2. hrsz.-ú 
ingatlan helyett a Mohács-Víz Kft. által KEOP-5.5.0/A/12-2013-0457 jelű pályázaton elnyert 
45.786.678.- Ft támogatási összeg és járulékai biztosítékául felajánlja a komlói 2322 hrsz. 
alatti, természetben a 7300 Komló, Gorkij utca 2. sz. alatti volt gimnázium épületét. 
 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy az illetékes körzeti földhivatal jelen határozatban foglalt 
jelzálogjogot minden további megkérdezése nélkül az ingatlan nyilvántartásba bejegyezze. 
 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelzálogjog bejegyzésével 
kapcsolatban járjon el, a képviselő-testület helyett és nevében minden nyilatkozatot 
megtegyen. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Polics József elmondta, hogy a képviselő-testület ezzel a határozattal fedezetet biztosít 
Komló város vagyonának közel 100 millió forintos bővítéséhez. Megköszönte mindenkinek a 
részvételt és bejelentette, hogy 17 órakor kezdődik a Szociális Munka napja a Színházban.  
A képviselő-testületi ülést 16 óra 06 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 


