
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
16/2022. (II. 24.) sz. határozata 

 
A 212/2021. (VIII. 26.) számú határozat módosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a 212/2021. (VIII. 
26.) számú határozat módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület a 212/2021. (VIII. 26.) számú határozat 2. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
„A Képviselő-testület a Határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

Komló Város Önkormányzat legfeljebb bruttó 3.600.000.- Ft értékben forrást biztosít a 
7300 Komló, 48-as teret érintő villamoshálózati munkákra.” 

 
Határid ő: 2022. március 18. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

2. A Képviselő-testület tájékozódott arról, hogy a kiadás fedezetét az előterjesztés I. 
fordulós 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet számai tartalmazzák. Jóváhagyja, 
hogy a vonatkozó kötelezettségvállalásra a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása 
előtt sor kerüljön és garantálja a fedezet rendeleti jóváhagyását. 

 

Határid ő: 2022. március 18. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

K.m.f. 
 
 

  dr. Müller József                    Polics József  
        aljegyző                      polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. számú melléklet 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
212/2021. (VIII. 26.) sz. határozata 

 
Képviselő-testület 165/2021. (VI. 2.) számú határozatának módosítása, 
Komló, 48-as téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének, 
valamint a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó kábel kiváltásának 

munkálataihoz szükséges önerő biztosítása 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a ,,Képviselő-testület 
165/2021. (VI. 2.) számú határozatának módosítása, Komló, 48-as téren található ideiglenes 
áramvezeték véglegesítésének, valamint a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó kábel 
kiváltásának munkálataihoz szükséges önerő biztosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 

 

1.  A Képviselő-testület a 165/2021. (VI. 2.) sz. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Komló Város Önkormányzat bruttó 1.030.224,- Ft értékben forrást biztosít a 7300 
Komló, 48-as téren (3837 hrsz.) található ideiglenes áramvezeték véglegesítéséhez 
szükséges hálózatcsatlakozási díj finanszírozására a 2021. évi költségvetés 7. számú 
mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére, 
az E-ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt-vel megkötésre kerülő szerződéshez.” 

 
2. A Képviselő-testület a Határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„ Komló Város Önkormányzat legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft értékben forrást 
biztosít a 7300 Komló, 48-as téren (3837 hrsz.) tervezett új Kaptár épület helyén 
áthaladó bekötő áramvezeték kiváltásának munkálataihoz, valamint forrást 
biztosít a 7300 Komló, 48-as téren található ideiglenes áramvezeték 
véglegesítésének kivitelezéséhez legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft értékben a 
feladatok ellátásra irányuló szerződések megkötésére a 2021. évi költségvetés 7. 
számú mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” 
terhére.” 
 
Határid ő:  2021. október 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 



 

 
3. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő feladatok 

ellátásra a beszerzési eljárások lebonyolításáról gondoskodjon. 
 
Határid ő:  2021. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 
 
 

K.m.f. 
    dr. Vaskó Ernő                    Polics József  

    címzetes főjegyző          polgármester 
 

 

 

 

 
 


