
Komárom Város Polgármesteri Hivatala 
Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. 
 
Szám: 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 30-án megtartott rendkívüli 
ülésén. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint 
  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
  Dr. Szeidl Bernadett aljegyző, 
  valamint a Polgármesteri Hivatal előterjesztések szerint illetékes munkatársai. 
 
 
Zatykó János köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 11 fő képviselő. A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban jelzett napirendeket tárgyalja. 
 
NAPIREND: 
 
1.,  Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítási támogatása. 
      Előadó: Zatykó János polgármester 
                   Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
2.,  Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítási programja. 
      Előadó: Zatykó János polgármester 
                   Dr. Szöllősy Ferenc főjegyző 
 

- Képviselő-testület a javasolt tárgysorozatot 11 igen szavazattal elfogadja.  
 
 

1. Napirendi pont: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítási támogatása. 
       
                              Előadó: Zatykó János polgármester 
                                           Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
                              (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
 

- A Képviselő-testület a határozati javaslatot – vita nélkül – 11 igen szavazattal 
elfogadja. 

 
238/2005. (XI. 30.) számú Képviselő-testületi határozat:       
 
 A Képviselő-testület Komárom város iparosított technológiával készült 

lakóépületeinek felújítási programját a melléklet szerint elfogadja. 
  
 Határidő: azonnal 
                     Felelős:   Zatykó János polgármester 
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2. Napirendi pont: Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítási programja. 
       
                              Előadó: Zatykó János polgármester 
                                           Dr. Szöllősy Ferenc főjegyző 
 
                              (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a Gábor Áron utca 1. sz. alatti társasház 
felújításával kapcsolatos javaslatról. 
 

- A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a Gábor Áron utca 3/A. sz. alatti társasház 
felújításával kapcsolatos javaslatról. 
 

- A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja. 
-  

Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a Gábor Áron utca 3/B. sz. alatti társasház 
felújításával kapcsolatos javaslatról. 
 

- A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a Gábor Áron utca 5. sz. alatti társasház 
felújításával kapcsolatos javaslatról. 
 

- A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a Csokonai u. 3. sz. alatti társasház 
felújításával kapcsolatos javaslatról. 
 

- A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a Csokonai u. 13. sz. alatti társasház 
felújításával kapcsolatos javaslatról. 
 

- A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
 
239/2005. (XI. 30.) számú Képviselő-testületi határozat:       
 1., A Képviselő-testület Komárom város iparosított technológiával készült 

lakóépületeinek felújítási költségét 106.762.764.- Ft-ban állapítja meg, melyből 
az önkormányzati támogatás összege 34.549.082 Ft., a lakástulajdonosok által 
vállalt sajáterő: 37.667.682.- Ft, az állami támogatás összeg: 34.546.000.- Ft. 

 Az önkormányzatot terhelő önrészt  a 2005. évi Költségvetés működési tartaléka 
terhére biztosítja.  
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 2., A Képviselő-testület  „Az iparosított technológiával épült lakóépületek 

energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete 
felújításának támogatása” című pályázattal érintett lakóépületek és környezetük 
felújítását támogatja a melléklet szerint. 

 
 Határidő: azonnal 
                     Felelős:   Zatykó János polgármester 
 
Karikó Balázs: A Jókai Mór Könyvtárban az Európai Unióval kapcsolatos előadás meghívóját 
a képviselő-testület tagjainak eljuttatta. 

                
 
Több napirend nincs, Zatykó János polgármester a Képviselő-testület ülését berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Dr. Szöllősy Ferenc       Zatykó János 
címzetes főjegyző       polgármester 
 


