
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. február 1-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

1/2011. (II. 1.) GTB határozata 

a Komlói Városi Bíróság épületénél kialakítandó mag áncélú parkolóval 
kapcsolatos közterület-használati díj elengedésére vonatkozó javaslat 

megkérésér ől 
 

 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság a közterület-használat 
engedélyezéséről szóló 36/1995. (X.04.) Ökr. számú rendelet 11. § (3) 
bekezdése szerint megtárgyalta a Baranya Megyei Bíróság és a Baranya 
Megyei Főügyészség közterület-használati díj elengedési kérelmét és az 
alábbi határozatot hozza:  
 
A bizottság úgy döntött, hogy a Komló, 562/5 hrsz-ú kivett közpark ingatlanon 
létesítendő, közforgalom elől elzárt magáncélú parkolóval kapcsolatos 
közterület-használati díj megfizetése alól javasolja a 30 évre történő teljes 
felmentést. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. február 1-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

2/2011. (II. 1.) sz. határozata 

az Alkotmány u. 40. szám alatti helyiség értékesíté séről 

 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Versenyeztetési szabályzatában biztosított jogkörében 
megtárgyalta az Alkotmány u. 40. szám alatti helyiség értékesítésével 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
1. A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanok hasznosításának versenytárgyalás útján történő 
lebonyolításáról szóló versenyeztetési szabályzat 7/A. §-ában kapott 
felhatalmazásával élve az önkormányzati tulajdonú komlói 3775/A/1 hrsz-ú, 
98 m2 nagyságú „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan második 
versenytárgyalására a kikiáltási árat: 3.780.000,- Ft összegben határozza 
meg. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a versenytárgyalás kiírásáról, majd az 
adásvételi szerződés elkészíttetése és a vételár befizettetése iránt. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
Határid ő:  2011. március 15. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
2. A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság – a tagjai közül – a 

versenyeztetési szabályzat 4. §-ban előírtak szerint a licitbizottság tagjának 
jelöli: Folkner Károlyt és Fóris Zoltánt 

 
k.m.f. 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. február 1-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

3/2011. (II. 1.) GTB határozata 

a Gesztenyési telek-kiegészítésr ől 
 

A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat I. sz. 
melléklet II/A.15. pontja a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság átruházott 
hatáskörében megtárgyalta a gesztenyési területrész telek-kiegészítésként 
történő értékesítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza.  
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az SZMSZ I. sz. melléklet II/A.15. 
pontjában a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörével élve 
az önkormányzati tulajdonú komlói 162/1 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó, a 
szabályozási terv által kertvárosias lakóövezetbe sorolt, a mellékelt 
térképmásolaton bejelölt 7,5 m széles, kb. 210 m2 nagyságú területet 
forgalomképessé minősíti és telek-kiegészítésként értékesíti Gungl Tamás 
Komló, Liliom u. 7. szám alatti lakos részére, azzal a kikötéssel, hogy az 
ingatlan megosztásával járó költségeket a kérelmező viseli, továbbá hogy 
vevő köteles saját költségén áthelyezni a megvásárolt területen lévő korlátot. 
 
A bizottság a terület vételárát 300,-Ft/m2 összegben határozza meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a telekalakítási vázrajz megrendeléséről, 
annak hatósági jóváhagyásáról, továbbá gondoskodjon az adásvételi 
szerződés elkészíttetése és a vételár befizettetése iránt. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. február 1-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

4/2011. (II. 1.) GTB határozata 

a 2010. évi út-híd fenntartási keret felhasználásár ól 
 

 
 

A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2006. 
(X.16.) számú rendelet I. sz. melléklet II/A. pont 1. bekezdése alapján  
átruházott döntési hatáskörében megtárgyalta a 2010. évi út-híd fenntartási 
keret felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság a 2010. évi út-híd fenntartási keret 
felhasználásáról szóló beszámolót megvitatta és a tárgyi keret felhasználását 
az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. sz. melléklet 
 
 



 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. február 1-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

5/2011. (II. 1.) GTB határozata 

a 2010. évi vízkár elhárítási keret felhasználásáró l 

 
 

A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2006. 
(X.16.) számú rendelet I. sz. melléklet II/A. pont 1. bekezdése alapján  
átruházott döntési hatáskörében megtárgyalta a 2010. évi vízkár elhárítási 
keret felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság a 2010. évi vízkár elhárítási keret 
felhasználásáról szóló beszámolót megvitatta és a tárgyi keret felhasználását 
az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



1. sz. melléklet 

 



 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. március 28-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

6/2011. (III. 28.)  GTB  határozata 

a Pécsi út 49. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásá ról 

 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Versenyeztetési szabályzatában biztosított jogkörében megtárgyalta a 
Pécsi út 49. szám alatti helyiség bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város 
Önkormányzata a Pécsi út 49. szám alatti 1208/A/16 hrsz-ú 93 m2 nagyságú 
üzlethelyiséget bérbe adja a Best-Therm Kft. (Pécs, Liszt F. u. 20.) részére 300 Ft/m2 + 
25 % ÁFA, azaz 27.900,- Ft + 6.975,- Ft ÁFA (bruttó 34.875,- Ft) havi bérleti díjért. 
Bérlő 30 napon belül köteles a Városgondnoksággal a bérbeadásra vonatkozó 
szerződést megkötni, ellenkező esetben elveszíti a befizetett versenytárgyalási 
előleget. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, 
továbbá a bérleti szerződés elkészíttetéséről.  
 
Határid ő:  2011. április 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bogyay László Városgondnokság intézményvezetője 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. március 28-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

7/2011. (III. 28.) GTB határozata 

a 2011. évi vízkár elhárítási keret felosztásáról 

 
 

A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2006. 
(X.16.) számú rendelet I. sz. melléklet II/A. pont 1. bekezdése alapján  
átruházott döntési hatáskörében megtárgyalta a 2011. évi vízkár elhárítási 
keret felosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság a 2011. évi vízkár elhárítási keret 
felosztásáról szóló előterjesztést megvitatta és a tárgyi keret felosztását az 1. 
sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
 
Utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy a jóváhagyott munkák 
elvégzéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős:  Bogyay László intézményvezető 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



1.sz. melléklet 
 

 
Vízkárelhárítás szakfeladat: 
 
Általános tartalék          500 000 Ft 

Rezeda u. árokjavítás 2010-es kötelezettség      363 000 Ft 

Ságvári u. 2-4 árokjavítás 2010-es kötelezettség     437 000 Ft 

Pécsi út csapadékrendszer helyreállítása       800 000 Ft 

Víznyelők, akna fedlapok, rácsok helyreállítása, pótlása    400 000 Ft 

 Kaszánya-patak gereb helyreállítás és meder tisztítása     500 000 Ft 

 Fuvarköltségek          200 000 Ft 

 Erzsébet u. árokburkolás II ütem        300 000 Ft 

 Sikonda Camping parkolónál és Villa sor árokburkolás    200 000 Ft 

Csapadékrendszerek tisztítása, Womázás       150 000 Ft 

Burkolatlan árkok gépi tisztítása         250 000 Ft                                                          

 Összesen:         4 100 000 Ft 

 
 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. március 28-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

8/2011. (III. 28.) GTB határozata 

a 2011. évi út-híd fenntartási keret felosztásáról 

 
 

A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2006. 
(X.16.) számú rendelet I. sz. melléklet II/A. pont 1. bekezdése alapján  
átruházott döntési hatáskörében megtárgyalta a 2011. évi út-híd fenntartási 
keret felosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság a 2011. évi út-híd fenntartási keret 
felosztásáról szóló előterjesztést megvitatta és a tárgyi keret felosztását az 1. 
sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság utasítja a Városgondnokságot, 
hogy a jóváhagyott munkák elvégzéséről intézkedjen. 
 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős:  Bogyay László intézményvezető 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



1. sz. melléklet 
 

 
Közutak, hidak üzemeltetése szakfeladat: 
 
Stabilitási tartalék       2 000 000 Ft 

 Tavaszi kátyúzás                  9 800 000 Ft 

 Őszi kátyúzás       2 000 000 Ft 

 Hézagkiöntések, felületzárás     3 000 000 Ft 

 Alkotmány u. 9-15. aszfaltozás        500 000 Ft 

 Kiss J.u. útjavítás          200 000 Ft 

 Tompa M. u. óvoda előtt út, járdajavítás       200 000 Ft 

 Forgalomtechnika, útfelfestés        500 000 Ft 

Padkarendezés, padkakaszálás     2 000 000 Ft 

Burkolatlan utak, parkolók zúzalékolása       500 000 Ft 

Fuvarköltségek       1 500 000 Ft 

Erkel u.- Bartók u. útkorrekció        300 000 Ft 

Lépcsők, járdák, támfalak javítása    3 300 000 Ft 

 / Eötvös u, Kökönyös, Újtelep, Március 15.u…./  

Általános tartalék       3 700 000 Ft     

Összesen:                 29 500 000 Ft 

 

 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. május 2-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

 
9/2011. (V. 2.) GTB határozata 

az NBG Játékparkok Bt. közterület-használati engedé ly ügyér ől 

 
 

A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság a közterület-használat 
engedélyezéséről szóló 36/1995. (X.04.) Ökr. számú rendelet 11. § (3) 
bekezdése szerint megtárgyalta az NBG Játékparkok Bt. közterület-használati 
díj elengedési kérelmét és az alábbi határozatot hozza:  
 
A bizottság úgy döntött, hogy a díj megfizetése alól teljes egészében 
felmentést ad a 2011. május 1.-december 31. közti időszakra. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. május 2-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

10/2011. (V. 2.) GTB határozata 

a Komló, Városház tér 21. hsz. ingatlan melletti 20 10 évben elhelyezett 
„Vájárszobor” mellé virágos bányacsille elhelyezésé nek  közterület-

használati engedély ügyér ől 
 

 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság a Komló Város szabályozási 
tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról 
szóló 306/2010. (XII.16.) számú rendelet 38. § szerint megtárgyalta a Mecseki 
Bányászok Szakszervezete Nyugdíjas tagozat Komlói Alapszervezetének 
Komló, Városház tér 21. hsz. ingatlan melletti 2010 évben elhelyezett 
„Vájárszobor” mellé virágos bányacsille elhelyezésének közterület-használati 
engedély iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozza:  
 
A bizottság a bányacsille elhelyezését 5 igennel szavazattal egyhangúlag 
támogatja. 
 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. május 2-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

 
11/2011. (V. 2.) GTB határozata 

az Alkotmány u. 40. szám alatti h őközpont értékesítésér ől 

 
 

A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság a képviselő-testület által elfogadott 
szervezeti és működési szabályzat I. sz. melléklet II/A.13. és 15. pontjában 
biztosított jogkörében megtárgyalta az Alkotmány u. 40. szám alatti hőközpont 
értékesítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
Komló Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú komlói 3775/A/9 
hrsz-ú, 18 m2 alapterületű Komló, Alkotmány u. 40. sz. alatti hőközpont 
megnevezésű helyiséget felajánlja megvételre a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
(Komló, Bem J. u. 24.) részére.  
 
A bizottság a helyiség forgalmi értékét 360.000,-Ft-ban (áfa mentes) határozza 
meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Komlói Fűtőerűmű Zrt. 
tájékoztatásáról, az adásvételi szerződés elkészíttetése és a vételár 
befizetése iránt.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:   2011. június 5. 

Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. május 2-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

12/2011. (V. 2.) GTB határozata 

a Kossuth L. u. 79. szám alatti 11. számú üzlethely iség bérbeadásáról 

 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Versenyeztetési szabályzatában biztosított jogkörében 
megtárgyalta a Kossuth L. u. 79. szám alatti üzletsoron lévő 11. számú 
üzlethelyiség bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Komló 
Város Önkormányzata a Kossuth L. u. 79. szám alatti 487/2/A/3 hrsz-ú 
üzletsoron lévő 11. számú, 16 m2 nagyságú üzlethelyiséget bérbe adja Fehér 
Tiborné (Komló, Mecsekfalui út 45.) részére 1370 Ft/m2 + 25 % ÁFA, azaz 
21.920,- Ft + 5.480,- Ft ÁFA (bruttó 27.400,- Ft) havi bérleti díjért. 
Bérlő 30 napon belül köteles a Városgondnoksággal a bérbeadásra vonatkozó 
szerződést megkötni, ellenkező esetben elveszíti a befizetett 
versenytárgyalási előleget. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező 
tájékoztatásáról, továbbá a bérleti szerződés elkészíttetéséről.  
 
Határid ő:  2011. június 5. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Bogyay László Városgondnokság intézményvezetője 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. május 2-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 
 

13/2011. (V. 2.) GTB határozata 

a Nemzetközi Ifjúsági Környezetvéd ő Tábor támogatásáról 

 
 

A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2006. 
(X.16.) számú rendelet I. sz. melléklet II/A. pont 6. francia bekezdése alapján  
átruházott döntési hatáskörében megtárgyalta a Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő Tábor támogatása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza.  
 
A bizottság a környezetvédő tábor megtartásához a Környezetvédelmi alap 
2010. évi maradványa terhére 162.000,-Ft-ot  biztosít .  
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. május 23-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

14/2011. (V. 23.) GTB határozata 

a SZÜMA Kft. közterület-használati engedély ügyér ől 

 
 

A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság a közterület-használat 
engedélyezéséről szóló 36/1995. (X.04.) Ökr. számú rendelet 11. § (3) 
bekezdése szerint megtárgyalta a SZÜMA Kft. közterület-használati díj 
elengedése iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozza:  
 
A bizottság úgy döntött, hogy a díj megfizetése alól teljes egészében 
felmentést ad. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. május 23-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

15/2011. (V. 23.) GTB határozata 

Murber Zoltán Munkácsy M. u. 36. sz. alatti lakos  

telek-kiegészítési kérelmér ől 

 
A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat I. sz. 
melléklet II/A.15. pontja értelmében a Gazdasági, Településfejlesztési 
Bizottság átruházott hatáskörében megtárgyalta Murber Zoltán Munkácsy M. 
u. 36. sz. alatti lakos telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza.  
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az SZMSZ I. sz. melléklet II/A.15. 
pontjában a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörével élve 
az önkormányzati tulajdonú komlói 1976/46 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó, 
a szabályozási terv által kertvárosias lakóövezetbe sorolt, kb. 900 m2 
nagyságú területet telek-kiegészítésként értékesíti Murber Zoltán Komló, 
Munkácsy M. u. 36. szám alatti lakos részére, azzal hogy az ingatlan 
megosztásával járó költségeket a kérelmező viseli. 
 
A bizottság a terület értékét 200 Ft/m 2 (áfa mentes) összegben határozza 
meg. 
 
A vételár a bizottság által meghatározott fenti forgalmi értékből és a forgalmi 
értékbecslés összegéből (25.000,- Ft) áll. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a megosztási vázrajz 
megrendelése és hatósági jóváhagyása, ezt követően az adásvételi szerződés 
elkészíttetése és a vételár befizettetése iránt.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. május 23-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

16/2011. (V. 23.) GTB határozata 

a Ságvári utcai garázstelkek értékesítésér ől 

 
 

A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság a képviselő-testület által elfogadott 
szervezeti és működési szabályzat I. sz. melléklet II/A.13. és 15. pontjában 
biztosított jogkörében megtárgyalta a Ságvári utcai garázstelkek 
értékesítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok hasznosításának versenytárgyalás útján történő lebonyolításáról 
szóló versenyeztetési szabályzat 1. §-ában kapott felhatalmazásával élve az 
önkormányzati tulajdonú komlói 1163/7 és 1163/8 hrsz-ú 25-25 m2 nagyságú 
„beépítetlen terület” kikiáltási árát 1250,- Ft/m 2 + ÁFA összegben  határozza 
meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a versenytárgyalás kiírásáról, majd az 
adásvételi szerződések elkészíttetéséről és a vételár befizettetéséről.  
 
Határid ő: 2011. július 31. 
Felelős:      dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. május 23-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

17/2011. (V. 23.) GTB határozata 

a Komlói Kórház tet őszigetelésér ől 

 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság – a polgármester előerjesztésében 
– megtárgyalta a Komlói kórház épületének tetőszigetelésével kapcsolatos 
előterjesztést és a költségvetési rendelet 5. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörében az alábbi határozatot hozza.  
 

1. A bizottság a komlói kórház lapos tetős épületrészének tetőfelújítási 
munkái kiviteli költségének a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 
által biztosított 500 e Ft-al csökkentett részét, - legfeljebb 2.000.000,-Ft-
ot – biztosítja a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő 
városi fejlesztési tartalék terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a Komlói Egészségcentrum Nonprofit 
Kft-vel kötendő fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi 
megállapodás, valamint a beszerzési szabályzat szerinti 
versenyeztetéssel kiválasztott kivitelezővel a vállalkozói szerződés 
aláírására. 

 
Határid ő:  2011. június 30. 
Felelős:   Polics József polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. június 20-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
18/2011. (VI. 20.) GTB határozata 

Hoffmann Balázs területvásárlási kérelmér ől 

 
A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat I. sz. 
melléklet II/A.15. pontja a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság átruházott 
hatáskörében megtárgyalta Hoffmann Balázs területvásárlási kérelmével 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az SZMSZ I. sz. melléklet II/A.15. 
pontjában a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörével élve 
az önkormányzati tulajdonú komlói 0128/26 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó, 
a szabályozási terv által különleges terület – sportterület övezetbe sorolt, a 
mellékelt térképmásolaton bejelölt kb. 4500 m2 nagyságú területet 
forgalomképessé minősíti és telek-kiegészítésként értékesíti Hoffmann Balázs 
Komló, Március 15. u. 28. szám alatti lakos részére, azzal a kikötéssel, hogy 
az ingatlan megosztásával járó költségeket a kérelmező viseli. 
 
A bizottság a terület értékét 105 Ft/m 2 (áfa mentes) összegben határozza 
meg. 
A vételár a bizottság által meghatározott fenti forgalmi értékből és a forgalmi 
értékbecslés összegéből (25.000,- Ft) áll. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a megosztási vázrajz 
megrendelése és hatósági jóváhagyása, ezt követően az adásvételi szerződés 
elkészíttetése és a vételár befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. június 20-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

19/2011. (VI. 20.) GTB határozata 

A mezőgazdasági földterületek haszonbérleti díjáról 

 
A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat I. sz. 
melléklet II/A.14. pontjában a bizottságra átruházott hatáskörével élve a 
Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a mezőgazdasági 
földterületek haszonbérleti díjával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású területek 

induló bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- külterületi mezőgazdasági hasznosítású területek induló 
haszonbérleti díja: 20.000,-Ft/ha/év . 

 
- belterületi – közterületnek nem minősülő – szántóként vagy 

legelőként hasznosítható területek induló haszonbérleti díja: 10.000,-
Ft/ha/év.  

 
E határozat rendelkezéseit 2011. július 1-től kell alkalmazni.  
E határozatban megállapított bérleti díjat az önkormányzat évente megemeli – 
a statisztikai hivatalnak az előző évi infláció mértékéről szóló jelentése alapján 
– az infláció mértékével. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy 2011. július 1-től 
az új bérleti díj figyelembe vételével kössön az önkormányzat haszonbérleti 
szerződéseket. 
Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződések aláírására. 
 
Határid ő:  folyamatos 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő 0626/11 hrsz-ú, 2 ha 1884 m2 
nagyságú, „rét” művelési ágú ingatlant haszonbérbe adja Kalamár József 
Komló, Köztársaság u. 15. szám alatti lakos részére, az előző pontban 
megállapított haszonbérleti díjért. 
 
 



 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a haszonbérleti szerződés 
elkészítéséről. 
Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2011. június 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. június 20-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

20/2011. (VI. 20.) GTB határozata 

A bérleti díj meghatározásáról 

 
A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat I. sz. 
melléklet II/A.14. pontjában a bizottságra átruházott hatáskörével élve a 
Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a bérleti díj 
meghatározásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A Gazdasági, Vállalkozási és Tulajdonosi Bizottság 7/2006. (VI. 28.) számú 
határozatában megállapított bérleti díjtáblázat az alábbi sorral kerül 
kiegészítésre: 
 
 

Közműellátottság  I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet 

közmű nélkül 300,-
Ft/m2/hó 

250,-
Ft/m2/hó 

200,-
Ft/m2/hó 

100,-
Ft/m2/hó 

 
A határozat egyéb részei változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
 
Határid ő:  folyamatos 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. augusztus 29-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

21/2011. (VIII. 29.) GTB határozata 

Európai Autómentes Nap megrendezésér ől 

 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2006. 
(X.16.) számú rendelet I. sz. melléklet II/A. pont 10. francia bekezdése alapján  
átruházott döntési hatáskörében megtárgyalta az Európai Mobilitási Héthez és 
az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról szóló előterjesztést.  
 

1. Felhatalmazza a polgármestert a 2011. évi Európai Karta aláírására.  
 

Határid ő:  azonnal 
Felelős:   Polics József polgármester 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a Pannon 

Volán Zrt-vel annak érdekében, hogy az autómentes napon, 2011. 
szeptember 22-én, a forgalmi engedély felmutatás ellenében a helyi 
járatokon díjmentesen utazhassanak a gépjármű tulajdonosok, 
használók. 

 
Határid ő:  2011. szeptember 22. 
Felelős:   Polics József polgármester 
 

3. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy az Autómentes Napon a Táncsics M. 
utca lezárásával kapcsolatos hatósági intézkedésekről gondoskodjon.  
 

Határid ő:  2011. szeptember 22. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. szeptember 26-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

22/2011. (IX. 26.) GTB határozata 

A volt Nagy László Gimnázium épületének bérleti díj  meghatározásáról 

 
A képviselő-testület által elfogadott 12/2011. (V.27.) Ökr. sz. szervezeti és 
működési szabályzat 1. sz. melléklet II/A. 14. pontjában a bizottságra 
átruházott hatáskörével élve a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta a volt Nagy László Gimnázium épületének bérleti díj 
meghatározására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság a Komló, Gorkij u. 2. sz. alatti, 
2322 hrsz-ú ingatlan (volt gimnázium) földszinti és emeleti helyiségeinek 2011. 
évi bérleti díját 458 Ft/m 2/hó + ÁFA-ban  határozza meg. A bérleti díj minden 
évben a KSH által közzétett infláció mértékével emelkedik. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megállapított bérleti díj 
alkalmazásáról. 
 
Határid ő:  folyamatos 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. szeptember 26-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

23/2011. (IX. 26.) GTB határozata 

Határtet ői kert értékesítésér ől 

 
A képviselő-testület által elfogadott 12/2011. (V.27.) Ökr. sz. szervezeti és működési 
szabályzat 1. sz. melléklet II/A.15. pontjában a bizottságra átruházott hatáskörével élve 
a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Határtetői kert 
értékesítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonú komlói 
0450/3 hrsz-ú, 787 m2 nagyságú földterületet a haszonbérlő, Dunai Attila Komló, 
Határtető 0450/3 hrsz alatti lakos részére értékesíti. 
 
A bizottság a földrészlet forgalmi értékét  55 Ft/m2-ben határozza meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés elkészíttetése és a 
vételár befizettetése iránt. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2011. október 30. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. szeptember 26-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
24/2011. (IX. 26.) GTB határozata 

Kalamár József területvásárlási kérelmér ől 

A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet 
II/A.15. pontjában a bizottságra átruházott hatáskörével élve a Gazdasági, 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta Kalamár József területvásárlási kérelmével 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonú komlói 0626/11 
hrsz-ú 2 ha 1884 m2 nagyságú „rét” művelési ágú, 0626/5 hrsz-ú 9710 m2 nagyságú „rét” 
művelési ágú,  és 0628 hrsz-ú 7257 m2 nagyságú „rét” művelési ágú ingatlanokat 
liciteljárás útján, egyben értékesíti, azzal hogy: 
- sikeres liciteljárás esetén az adásvételi szerződés megkötése előtt az önkormányzat 

a 0626/5 és 0628 hrsz-ú földterületeket érintő szolgalmi jog bejegyzéséhez 
szükséges vázrajzokat elkészítteti, továbbá, hogy 

- vevőnek az adásvételi szerződés aláírásával vállalnia kell, hogy a 0626/11 hrsz-ú 
ingatlan 0,52 ha nagyságú erdőként nyilvántartott területére erdőgazdálkodóként 
bejelentkezik és azon az erdővédelmi törvény előírásai szerint végez erdőgazdálkodói 
tevékenységet, továbbá, hogy 

- vevő vállalja a szolgalmi jog bejegyzéshez kapcsolódó költségek vételár feletti 
megtérítését. 

 
A bizottság az ingatlanok kikiáltási árát az alábbiakban határozza meg: 
• 0626/11 hrsz-ú 2 ha 1884 m2 nagyságú „rét”:   1.775.000 Ft (áfa mentes) 
• 0626/5 hrsz-ú 9710 m2 nagyságú „rét”:      415.000 Ft (áfa mentes) 
• 0628 hrsz-ú 7257 m2 nagyságú „rét”:      315.000 Ft (áfa mentes)  
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen versenytárgyalás kiírásáról, majd a 
szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges vázrajz elkészítése, a szolgalmi jogot alapító 
szerződés és az adásvételi szerződés elkészíttetése, továbbá a vételár befizettetése 
iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2011. november 30. 
Felelős:      dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

k.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.       Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. szeptember 26-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

25/2011. (IX. 26.) GTB határozata 

A Flóra utcai lakótelkek értékesítésér ől 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Versenyeztetési szabályzata 1. §-
ában biztosított jogkörével élve a Gazdasági, településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta a Flóra utcai lakótelkek értékesítésével kapcsolatos előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az értékesítésre kijelölt komlói 1976/102 
hrsz-ú 1179 m2 nagyságú, 1976/103 hrsz-ú 1180 m2 nagyságú és 1976/104 hrsz-ú 
1180 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok kikiáltási árát 1000 Ft/m2 + ÁFA összegben határozza meg. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a versenytárgyalás kiírásáról, majd az 
adásvételi szerződések elkészíttetése és a vételár befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
 
Határid ő:  2011. november 30. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. szeptember 26-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

26/2011. (IX. 26.) GTB határozata 

a Vásárcsarnokban lév ő üzlethelyiség bérbeadásáról 

 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Versenyeztetési szabályzatában biztosított jogkörében megtárgyalta a 
Vásárcsarnokban lévő üzlethelyiség bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság a Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban  
található 28 m2 nagyságú 5. sz. üzlethelyiség bérbeadásának tekintetében új bérleti 
díjat nem állapít meg, az ingatlan bérbeadását nem hirdeti meg ismételten, ugyanakkor 
a bérbeadási szándékot továbbra is fenntartja.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a városi honlapon a bérbeadásra kijelölt ingatlan 
folyamatos szerepeltetéséről, és amennyiben konkrét érdeklődő jelentkezik, úgy kéri, 
hogy haladéktalanul kerüljön vissza az ingatlan bérleti díj megállapításra a bizottság 
elé. 
 
Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:       dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. szeptember 26-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

27/2011. (IX. 26.) GTB határozata 

a Majális téri ingatlan értékesítésér ől 

 
A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Versenyeztetési szabályzatában biztosított jogkörében megtárgyalta a 
Majális tér 2. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság a Majális tér 2. szám alatti 954 hrsz-ú, 1187 
m2 nagyságú ingatlanból az önkormányzat tulajdonát képező ½ rész tekintetében új 
árat nem állapít meg, az ingatlant nem hirdeti meg ismételten, ugyanakkor az 
értékesítési szándékot továbbra is fenntartja.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a városi honlapon az értékesítésre kijelölt 
ingatlan folyamatos szerepeltetéséről, és amennyiben konkrét érdeklődő jelentkezik, 
úgy kéri, hogy haladéktalanul kerüljön vissza az ingatlan ármegállapításra a bizottság 
elé. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. október 24-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

28/2011. (X. 24.) GTB határozata 

a Polgármesteri Hivatal helyiségének bérbeadásáról 

 
A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat I. sz. melléklet 
II/A.14. pontjában a bizottságra átruházott hatáskörével élve a Gazdasági, 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Komló, Városház tér 3. sz. alatti 549 
hrsz-ú „városháza” megnevezésű ingatlan alagsorában található 14,78 m2 alapterületű 
helyiség bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság egyetért azzal, hogy a Komlói Polgárőr Egyesület tevékenysége a 
helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI 24.) Ökr. sz. rendelet 20. § (3) bekezdés c.) 
pontja szerinti kiemelt társadalmi célnak minősül, ezért a 20. §. (4) bekezdése alapján 
ingyenesen is használatba adható határozott időre, legfeljebb 2 évre, amely 
helyiségbérleti szerződés ismételten – több alkalommal is – megköthető. 
 
A bizottság megállapítja, hogy a bérbe venni kívánt iroda önkormányzati feladatot 
ellátó intézmény (Polgármesteri Hivatal) használatában van, ezért a rendelet 20. § (5) 
bekezdés alapján a helyiség használatáról szóló szerződést az intézmény vezetője 
(jegyző) aláírhatja. Tekintettel a polgármester mellékelten csatolt előzetes írásbeli 
hozzájárulására a jegyző döntése szerint legfeljebb 5 éves időtartamra megkötheti a 
szerződést. 
 
Fentiekre való tekintettel a bizottság megállapítja, hogy induló bérleti díj 
megállapítása nem indokolt. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés elkészítéséről. 
 
Határid ő:   2011. október 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. október 24-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

29/2011. (X. 24.) GTB határozata 

Balogh Józsefné kertvásárlási kérelme 

 
A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet 
II/A.15. pontjában a bizottságra átruházott hatáskörével élve a Gazdasági, 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta Balogh Józsefné kertvásárlási kérelmével 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonú komlói 9285 
hrsz-ú 1316 m2 nagyságú „kert” művelési ágú ingatlant értékesíti Balogh Józsefné 
(szül.:1957.01.16., an.: Orsós Erzsébet) Komló, Arany J. u. 25. szám alatti lakos 
részére. 
 
A bizottság az ingatlan vételárát 52.640 Ft (áfa mentes) összegben határozza meg. 
 
A vételár 12 részletben történő befizetését a bizottság nem engedélyezi. 
 
Vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(25.000,- Ft) is. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés elkészíttetése 
és a vételár befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határid ő:  2012. november 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. október 24-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

30/2011. (X. 24.) GTB  határozata 

Várnagy Tibor telek-kiegészítési kérelme 

 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az SZMSZ I. sz. melléklet II/A.15. 
pontjában a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörével élve az 
önkormányzati tulajdonú komlói 3672 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó, a szabályozási 
terv által kertvárosias lakóövezetbe sorolt, a mellékelt térképmásolaton bejelölt, kb. 
130 m2 nagyságú területet forgalomképessé minősíti és telek-kiegészítésként értékesíti 
Várnagy Tibor és Várnagy Tiborné Komló, Alkotmány u. 66. szám alatti lakosok 
részére, azzal hogy az ingatlan megosztásával és értékesítésével járó valamennyi 
költséget a kérelmező viseli. 
 
A bizottság a terület vételárát 150 Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozza meg. 
 
Vevőnek a terület vételárán és fenti költségeken felül meg kell térítenie az 
ingatlanforgalmi értékbecslés díját (25.000,- Ft) is. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a telekalakítási vázrajz megrendelése 
és hatósági jóváhagyása, ezt követően az adásvételi szerződés elkészíttetése és a 
vételár befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

 
k.m.f. 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. október 24-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

31/2011. (X. 24.) GTB határozata 

a Gorkij u. 1. sz. alatti ingatlanok értékesítésér ől 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Versenyeztetési 
szabályzata 1. §-ában biztosított jogkörével élve a Gazdasági, 
településfejlesztési bizottság megtárgyalta a Gorkij u. 1. szám alatti ingatlanok 
értékesítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az értékesítésre kijelölt komlói 
1333/A/9, 14, 15, 16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok kikiáltási árát   
összesen 4.700.000,-Ft összegben határozza meg. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a versenytárgyalás kiírásáról. 
 
Határid ő:   2011. december 31. 

Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

 
k.m.f. 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 
 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. november 21-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

 
32/2011. (XI. 21.) GTB határozata 

a Jobbik Komlói Szervezetének keresztállítási kérel me 

 
 

A Gazdasági, településfejlesztési Bizottság Komló város Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2010.(XII.16.) 
számú rendeletének 38.§-a szerint megtárgyalta a Jobbik Komlói Szervezete keresztállítási 
kérelmét és az alábbi határozatot hozza:  
 
A bizottság a Jobbik Komlói Szervezetének keresztállítási kérelmét nem támogatja. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
2011. november 21-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

33/2011. (XI. 21.) GTB határozata 

a Gorkij u. 1. szám alatti ingatlanok értékesítésér ől 

 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok hasznosításának versenytárgyalás útján történő 
lebonyolításáról szóló versenyeztetési szabályzat 7/A. §-ában biztosított 
jogkörében megtárgyalta a Gorkij u. 1. szám alatti ingatlanok értékesítésével 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
A Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonú 
komlói 1333/A/9, 14, 15, 16 hrsz-ú, összesen 211 m2 nagyságú ingatlanok 
második versenytárgyalására a kikiáltási árat: összesen 4.230.000,-Ft 
összegben határozza meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a versenytárgyalás kiírásáról, majd az 
adásvételi szerződés elkészíttetése és a vételár befizettetése iránt. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

 

Határid ő:  2011. december 31. 

Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Szőke Attiláné 


