
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

186/2015. (XII.10.) sz. határozata 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1/13-2013-0027 sz. pályázat ÁFA 
finanszírozására vonatkozó kezességvállalásról” szóló 161/2015. (XI.26.) sz. 

határozatának módosítása 
 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslata alapján - megtárgyalta a Képviselő-testület 161/2015. (XI.26.) számú 
határozatának módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
 
1. A képviselő-testület 161/2015. (XI.26.) számú határozatának 2. pontját – az 1. pont 
változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint módosítja: 
 

2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal készfizető 
kezesség formájában 2016. január 1. napjától a teljesítésig, de legkésőbb 2016. 
december 31. napjáig az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési 
Szilárdhulladék Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsa a KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú,„A cikói hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztés eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt általános forgalmi adó (ÁFA) fizetési 
kötelezettség teljesítésére 250 millió forint és kamatai tárgyában létrejött 
kölcsönszerződés teljesítése vonatkozásában egyrészt - Komló Város lakos egyenérték 
alapján leosztott - 31.940.441 Ft, azaz harmincegymillió-kilencszáznegyvenezer-
négyszáznegyvenegy forint összeg erejéig, másrészt a 3. pontban foglaltak szerint. 

 
 
2. A képviselő-testület 161/2015. (XI.26.) számú határozatát 3. ponttal egészíti ki: 
 

3. Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal kezesség 
formájában 2016. január 1. napjától a teljesítésig, de maximum 2016. december 31. 
napjáig az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési 
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsa a KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú „A cikói hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztés eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt ÁFA fizetési kötelezettség teljesítésére 
– a 2. pontban vállalt kötelezettségen túlmenően – lakos egyenérték alapján leosztott 
legfeljebb további 8.458.556,- Ft összeg erejéig.   

 
 
 
 



 
3. A képviselő-testület 161/2015. (XI.26.) számú határozatát 4 és 5. ponttal egészíti ki: 
 

4. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Társulás a Sió-
völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladék Kezelésének Korszerű Megoldására 
Társulási Tanácsa „A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés 
eszközbeszerzésekkel” tárgyú, 71/2015. (XII. 9.) számú határozatával egyetért.  
Polics József polgármester e tárgyban leadott szavazatát utólagosan jóváhagyja.  
 
Megállapítja, hogy a 2. és 3. pont alapján vállalt készfizető kezességből származó 
kötelezettség mindösszesen 40.398.997,- Ft.  

 
5. Felhatalmazza a polgármestert a projekthez kapcsolódó, és a 4. pont szerinti összeg 

erejéig terjedő kezességvállalási megállapodás aláírására.  
 

 
Határid ő:  2015. december 11. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
A kiadmány hiteléül: 


