
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2016. június 23-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

98/2016. (VI.23.) sz. határozata 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta 
folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
I. 
A Képviselő-testület a Pannónia ipari öröksége (ILPAN) megnevezésű pályázathoz korábban 
nyújtott támogatás egy részének visszafizetéséről szóló tájékoztatót megismerte és az 58,86 
Euro összegre szóló visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi. 

A visszafizetés fedezeteként az „önkormányzat egyéb dologi előirányzat”-ot jelöli meg.  

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átutaláskori Euro árfolyam 
figyelembevételével történő átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet 
módosításakor gondoskodjon. 

Határid ő:      értelem szerint  
Felelős:         dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
II. 
A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. sz. melléklet autóbusz pályaudvar térkamera 
előirányzat esetében a beérkezett legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével keletkező 
563.210,-Ft maradvánnyal megemeli a 7. sz. melléklet szilvási térkamera előirányzatot. 
 
Utasítja a jegyzőt az előirányzat változás soron következő költségvetési rendelet 
módosításakor történő átvezetésére. 
 
Határid ő:      értelem szerint  
Felelős:         dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
III. 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 

− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez szükséges nyilatkozat tartalmát, 
− a pályázatok, peres ügyek állásáról szóló tájékoztatót,  
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót, 



− a TOP-1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos pályázatra (piac) 
vonatkozó együttműködési megállapodás tartalmát,  

− a Baranya Megyei Önkormányzattal a kerékpárút kialakításához kapcsolódóan kötött 
együttműködési megállapodás tartalmát, 

− a szociális temetéssel kapcsolatos jogszabályváltozásról szóló tájékoztatót. 
 

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át. 
 
 

Határid ő: 2016. július 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


