KIVONAT
a képviselő-testület 2013. július 18-i ülésének
jegyzőkönyvéből
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2013. (VII. 18.) határozata

KEOP-6.2.0/B/09-11 Környezettudatos Könyvtár a fenntarthatóbb
fejlődésért Komlón
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési
bizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a KEOP-6.2.0/B/09-11
„Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő”
című pályázat célját és önerő biztosításáról szóló előterjesztést.
1.) A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény által a KEOP-6.2.0/B/09-11 kódszámú kiírás alapján benyújtott
pályázatot és a pályázathoz szükséges önrészt 3.360.000 Ft-ot a 2014. évi
költségvetéséből biztosítja.
2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény az önkormányzat tulajdonában lévő 2437 hrsz.-ú kivett
múzeum, könyvtár és udvar megnevezésű ingatlanon a projektben meghatározott
fejlesztést végrehajtsa, a megvalósuló infrastrukturális fejlesztést aktiválja, illetve azt
legalább a fenntartási időszak végéig fenntartsa.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázathoz szükséges önrész
biztosításáról és a 2014. évi költségvetésben való szerepeltetéséről gondoskodjon.

Határidő:
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jegyzőkönyvéből
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2013. (VII. 18.) határozata

ÁROP-1.A.5-2013. számú, az önkormányzati szervezetfejlesztést,
hatékonyságnövelést elősegítő pályázat benyújtása
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - a pénzügyi, jogi és ellenőrzési
bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta az ÁROP-1.A.5-2013 számú, az
önkormányzati szerverfejlesztést, hatékonyságnövelést elősegítő pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést.
1.) A
képviselő-testület
támogatja
az
önkormányzati
szervezetfejlesztést,
hatékonyságnövelést elősegítő pályázat benyújtását, az ÁROP-1.A.5-2013 számú
pályázati kiírás alapján, maximum 40 M Ft összegű, 100% vissza nem térítendő
mértékű támogatás igénylésével.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció, illetve a
szükséges nyilatkozatok aláírására.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat kedvező bírálata esetén
a támogatási szerződés aláírására.
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KIVONAT
a képviselő-testület 2013. július 18-i ülésének
jegyzőkönyvéből
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2013. (VII. 18.) határozata
A Komlói Bányász Sportkör Kft. társasági szerződésének módosítása és
taggyűlési határozatainak jóváhagyása
A képviselő-testület a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és
Ellenőrzési Bizottság véleménye alapján megvitatta a Komlói Bányász Sportkör Kft. társasági
szerződésének módosításával és taggyűlési döntéseinek jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést.
1. A képviselő-testület 99/2013. (VI.20.) számú képviselő-testületi határozatában
foglaltakat fenntartja.
2. A képviselő-testület egyetért a Komlói Bányász Sportkör Kft. 2013. július 8. napján
tartott taggyűlésén hozott 1-4. (VII.08.) számú határozataival, azokat jóváhagyólag
tudomásul veszi.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a társaság a Komló, Pécsi út 44. sz. 1244
hrsz-ú ingatlant székhelyként, az 1240, az 1245, az 1246 és az 1245/7 hrsz-ú
ingatlanokat telephelyeiként használja, azokat hivatalos iratokon feltüntesse, és
jóváhagyja a erre vonatkozó, 2013. július 8. napján kelt székhely- és telephely
használatról szóló nyilatkozatait.
A képviselő-testület jóváhagyja a polgármester taggyűlésen leadott valamennyi
szavazatát.
3. A képviselő-testület tudomásul veszi a Komlói Bányász Sportkör Kft. 2013. július 8-i
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlésein történő
részvételre, illetve - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - a társaság működésével
kapcsolatos szavazatok leadására, a társasági szerződés és annak – cégbírósági hiánypótló
végzéseknek megfelelő – módosítása, valamint a társaság működésével összefüggő
dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.
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