
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2017. július 6-i rendkívüli üléséről 

 
 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Molnár Zoltánné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, jelen van 11 fő képviselő, Hegedüs Norbert, Gerencsér Ágnes, 
Mink Ernő és Polics József igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 11 órakor 
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és 
írásban történik. 
 

1. sz. napirend 

„Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
(Körtvélyesi gyűjt őút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.)” tárgyú 
48/2017. (IV.28.) sz. határozat módosítása 
 

Előadó: Molnár Zoltánné alpolgármester 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot. 

Molnár Zoltánné alpolgármester elmondta, hogy a határozat módosítására azért van 
szükség, mert az előző határozatban a képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját 
forrást a 2018. évi költségvetés terhére hagyta jóvá, ez azonban nem felel meg az 
államháztartási előírásoknak. Javasolja a korábbi határozat módosítását, és a saját 
forrás 2017. évi költségvetés terhére történő biztosítását. A határozat megfogalmazása 
így a „2017. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő 
pályázatelőkészítési önerő és megelőlegezési keret megnevezésű előirányzat terhére” 
szövegrészre módosulna. Az eredeti határozat többi része változatlanul érvényben 
marad. 
Kérte a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 



114/2017. (VII.6.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester 
előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 
2068 hrsz.)” tárgyú 48/2017. (IV.28.) sz. határozat módosításával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a 48/2017. (IV.28.) sz. határozatnak a saját forrás biztosítására 
vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja: 
 
A képviselő-testület fejlesztés megvalósításához 30.000.000,- Ft támogatás igénylése 
mellett 5.560.000,- Ft saját forrást biztosít a 2017. évi költségvetési rendelet 7. számú 
mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” 
megnevezésű előirányzat terhére. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változást a 2017. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosítása során vegye figyelembe, valamint a 
módosításról a pályázatkezelőt haladéktalanul tájékoztassa. 

 
Határid ő:  értelem szerint (költségvetési előirányzat változás) 
  azonnal (pályázatkezelő tájékoztatása) 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A határozat többi része változatlanul érvényben marad. 

 
 

Az alpolgármester az ülést 11 óra 05 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

   dr. Vaskó Ernő       Molnár Zoltánné 
 címzetes főjegyző        alpolgármester 


