
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági és településfejlesztési bizottság  
2015. február 17-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

1/2015. (II.17.) GTB határozata  

a Jehova Tanúi Komlói Gyülekezete  

közterület-használati engedély ügyér ől 

 
 
 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság – a polgármester 
előterjesztésében – megtárgyalta a Jehova Tanúi Komlói Gyülekezet Komló 
531/2 hrsz-ú és 3539 hrsz-ú területekből 2 x 1,00 m2-es területre vonatkozó 
közterület-használati díj elengedése iránti kérelmét és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság mindezt különös méltánylást 
érdemlő körülményként ítéli meg és ennek megfelelően javasolja a 
polgármesternek, hogy a közterület-használati díj megfizetése alól teljes 
egészében adjon felmentést a hordozható irodalomállvány kihelyezése az 
egyház tevékenységének bemutatására, az eszközök telepítésére 2015. 
május 1-től- 2015. december 31-ig tartó időszakra.  

 
 
 

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 és településfejlesztési bizottság  
2015. március 26-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 
 

 
2/2015. (III.26.) GTB határozata  

a városi felújítási keret 2014. évi felhasználásáró l 

 
 
A Gazdasági és településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a városi felújítási keret 
2014. évi felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
A Gazdasági és településfejlesztési Bizottság a 2014. évi városi felújítási keret 
felhasználását az előterjesztés 1. sz. mellékletében 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 
 

2014. évi városi felújítási keret felhasználása 
 
 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság 13/2014. (VII.28.) GTB 
határozatával elfogadva: 

6.922.243,- Ft 

101/2014. (VIII.14.) sz.  képviselő-testületi határozat alapján 
közvilágítási fejlesztésre 

500.000,- Ft 

1020/2014. (VIII.14.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a 
komlói 2468 hrsz alatti híd felújítására 

769.144,- Ft 

Mecsekfalui Kultúrház felújítása 426.080,- Ft 
Mecsekjánosi óvoda vizesblokk felújítás (2013. évről áthúzódó 
rész) 

120.000,- Ft 

Gorkij u. 2. tetőjavítás 38.100,- Ft 
Önkormányzati közös hivatalban ajtó kialakítása 125.095,- Ft 
Könyvtár terasznál tetőszigetelés javítása 63.500,- Ft 
Pécsi u. 42. sz. alatti épület viharkár okozta tető helyreállítási 
munkák 

595.282,- Ft 

Komló, Liliom u. 9. sz. alatti épület tetőfelújítás 248.920,- Ft 
Felhasználás összesen:  9.808.364,- Ft 
Keret teljes összege: 10.000.000,- Ft 
Maradvány: 191.636,- Ft 
 
 

 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági és településfejlesztési bizottság  
2015. március 26-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 
 

 
3/2015. (III.26.) GTB határozata  

az út-híd fenntartási keret és vízkár elhárítási ke ret 2014. évi 

felhasználásáról és 2015. évi felosztásáról 

 

 

A Gazdasági és településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az út-híd 

fenntartási keret és vízkár elhárítási keret 2014. évi felhasználásáról és 2015. 

évi felosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

A Gazdasági és településfejlesztési Bizottság a 2014. évi út-híd fenntartási 

keret és vízkár elhárítási keret felhasználását az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

A bizottság a 2015. évi út-híd fenntartási és vízkár elhárítási feladatokat a 

Városgondnokság által benyújtott javaslat szerint (2.sz. melléklet) jóváhagyja.  

 
 
 

 
 

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



1. sz. melléklet 

 



 

 



 
 

 



2.sz.melléklet 
 

 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági és településfejlesztési bizottság  
2015. május 5-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

5/2015. (V.5.) GTB határozata  

Topolcsányi Gábor telek-kiegészítési kérelmér ől 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság az önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok hasznosításának versenytárgyalás útján történő 
lebonyolításáról szóló versenyeztetési szabályzat 1. §-ában kapott 
felhatalmazással élve a 2002 és 030/5 hrsz-ú ingatlanok megosztása során 
keletkezett, a képviselő-testület 185/2008. (XII.11.) sz. határozatával 
értékesítésre kijelölt, a mellékelt vázrajzon bejelölt 454 m2 nagyságú terület 
vételárát 300 Ft/m2 összegben (áfa mentes) határozza meg. 
 
Az ingatlan megosztásával és értékesítésével járó valamennyi költséget a 
kérelmező viseli. 
 
Vevőnek a terület vételárán felül meg kell téríteni a forgalmi értékbecslés díját 
(25.000,- Ft + áfa, azaz 31.750,- Ft) is. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a az adásvételi szerződés elkészíttetése, 
a vételár valamint az értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
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 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági és településfejlesztési bizottság  
2015. május 5-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

5/2015. (V.5.) GTB határozata  

Topolcsányi Gábor telek-kiegészítési kérelmér ől 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság az önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok hasznosításának versenytárgyalás útján történő 
lebonyolításáról szóló versenyeztetési szabályzat 1. §-ában kapott 
felhatalmazással élve a 2002 és 030/5 hrsz-ú ingatlanok megosztása során 
keletkezett, a képviselő-testület 185/2008. (XII.11.) sz. határozatával 
értékesítésre kijelölt, a mellékelt vázrajzon bejelölt 454 m2 nagyságú terület 
vételárát 300 Ft/m2 összegben (áfa mentes) határozza meg. 
 
Az ingatlan megosztásával és értékesítésével járó valamennyi költséget a 
kérelmező viseli. 
 
Vevőnek a terület vételárán felül meg kell téríteni a forgalmi értékbecslés díját 
(25.000,- Ft + áfa, azaz 31.750,- Ft) is. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a az adásvételi szerződés elkészíttetése, 
a vételár valamint az értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
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 és településfejlesztési bizottság  
2015. szeptember 8-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
6/2015. (IX.8.) GTB határozata  

Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról 

 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság – a polgármester 
előterjesztésében – megtárgyalta az Európai Mobilitási Héthez, azon belül az 
Európai Autómentes Naphoz való csatlakozás utólagos jóváhagyását és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
1. A bizottság utólagosan jóváhagyja az Európai Mobilitási Héten belül az 

Autómentes Naphoz való csatlakozást, valamint a pozitív elbírálás 
reményében benyújtott támogatási kérelmet. 
 

2. A bizottság felkéri a Városgondnokság vezetőjét, hogy gondoskodjon 
az Európai Autómentes Napon, 2015. szeptember 22. napján reggel 6 
óra és délután 17 óra között az Eszperantó téri parkoló Sportközpont 
felőli részének, valamit a Sportközpont főbejárata és a Szigetvári 
Takarékszövetkezet épülete közötti útszakasz autóforgalom előli 
lezárásáról. 
 

3. A bizottság felkéri Simon Andrásné, marketing ügyintézőt, hogy 
gondoskodjon az Európai Autómentes Nap kísérő rendezvényeinek 
megszervezéséről.  Keresse meg a civil szervezeteket a rendezvény 
megtartása érdekében, és tájékoztassa a lakosságot az Autómentes 
Nap megtartásáról, és a kapcsolódó rendezvényeiről. Amennyiben a 
támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesül, úgy felhívjuk a 
marketing ügyintézőt, hogy az abban foglaltaknak megfelelően 
gondoskodjon a kísérő rendezvények lebonyolításáról. 

 
 

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



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági és településfejlesztési bizottság  
2015. szeptember 8-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
7/2015. (IX.8.) GTB határozata  

Üzlethelyiségek bérbeadásáról 

 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság – az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok hasznosításának versenytárgyalás útján történő lebonyolításáról szóló 
versenyeztetési szabályzat 1. §-ában kapott felhatalmazásával élve – az alábbi 
induló bérleti díjakat határozza meg az üzlethelyiségek újabb versenytárgyalására: 
 

• Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 28 m2 nagyságú 5. sz. 
üzlethelyiség induló bérleti díját 756 Ft/m 2 + ÁFA-ban , 

 
• Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 28 m2 nagyságú 7. sz. 

üzlethelyiség induló bérleti díját 756 Ft/m 2 + ÁFA-ban , 
 

• Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 19 m2 nagyságú 9. sz. 
üzlethelyiség induló bérleti díját 756 Ft/m 2 + ÁFA-ban , 

 
• Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 80 m2 nagyságú 16. sz. 

üzlethelyiség induló bérleti díját 756 Ft/m 2 + ÁFA-ban , 
 

• Kossuth L. u. 79. szám alatti Piramisházban lévő 21 m2 alapterületű 6. számú 
üzlethelyiség induló bérleti díját 600 Ft/m 2 + ÁFA-ban  

 
határozza meg. 

 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlanok liciten történő 
bérbeadásának kiírásáról. 
 
Határid ő:  2015. október 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: 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL  
 

K I V O N A T  
 

a Gazdasági és településfejlesztési bizottság  
2015. szeptember 8-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

8/2015. (IX.8.) GTB határozata  

Kriszten Eszmeralda kertvásárlási kérelmér ől 

 
A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat 1. sz. 
melléklet II/A.12. pontjában a bizottságra átruházott hatáskörével élve a Gazdasági 
és településfejlesztési bizottság megtárgyalta Kriszten Eszmeralda kertvásárlási 
kérelmével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság az önkormányzati tulajdonú komlói 
8502 hrsz-ú 811 m2 nagyságú „kert” művelési ágú ingatlant értékesíti Kriszten 
Eszmeralda Komló, Cserma u. 12. szám alatti lakos részére. 
 
A bizottság az ingatlan vételárát 60 Ft/m 2 (áfa mentes) összegben határozza meg. 
 
Vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját  
(25.000,- Ft áfa, azaz 31.750,- Ft)  is. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés 
elkészíttetése, a vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határid ő:  2015. 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: 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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K I V O N A T  
 

a Gazdasági és településfejlesztési bizottság  
2015. szeptember 8-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

9/2015. (IX.8.) GTB határozata  

Szabó Ferenc kertvásárlási kérelmér ől 

 
A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat 1. sz. 
melléklet II/A.12. pontjában a bizottságra átruházott hatáskörével élve a Gazdasági 
és településfejlesztési bizottság megtárgyalta Szabó Ferenc kertvásárlási kérelmével 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság az önkormányzati tulajdonú komlói 
9138 hrsz-ú 244 m2 nagyságú „kert” művelési ágú ingatlant értékesíti Szabó Ferenc 
Komló, Zrínyi tér 7. szám alatti lakos részére. 
 
A bizottság az ingatlan vételárát 60 Ft/m 2 (áfa mentes) összegben határozza meg. 
 
Vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját  
(15.000,- Ft áfa, azaz 19.050,- Ft)  is. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés 
elkészíttetése, a vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határid ő:  2015. 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: 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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K I V O N A T  
 

a Gazdasági és településfejlesztési bizottság  
2015. október 5-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

10/2015. (X.5.) GTB határozata  

Közvilágítási b ővítésekr ől 

 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a polgármester előterjesztése alapján 
megvitatta az új közvilágítási hálózatok létesítésével kapcsolatos előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. 
melléklet II/A. 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi közvilágítási 
fejlesztések megvalósítását jóváhagyja: 
 

1. A Vájáriskola utcát a Pécsi úttal összekötő lépcsősor mentén közvilágítási 
hálózat kiépítése 

2. Komló-Mecsekjánosiban a Patak utca mentén a közvilágítási hálózat bővítése 
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert a fenti közvilágítási beruházások 
megvalósítására vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatást követően a vállalkozási 
szerződések aláírására. 
 
 
Határid ő:  értelem szerint 

Felelős:   Polics József polgármester 

 
 

K.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 
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K I V O N A T  
 

a Gazdasági és településfejlesztési bizottság  
2015. december 8-i ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

11/2015. (XII.8.) GTB határozata  

Szikra Kálmánné kertvásárlási kérelmér ől 

 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a jegyző előterjesztése alapján 
megvitatta Szikra Kálmánné kertvásárlási kérelmével kapcsolatos előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat 1. sz. 
melléklet II/A.12. pontjában a bizottságra átruházott hatáskörével élve a Gazdasági 
és településfejlesztési bizottság megtárgyalta Szikra Kálmánné kertvásárlási 
kérelmével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság az önkormányzati tulajdonú komlói 
9020 hrsz-ú 788 m2 nagyságú „kert” művelési ágú ingatlant értékesíti Szikra Adolfné 
és Szikra Tamás Komló, Bercsényi u. 7. szám alatti lakosok részére. 
 
A bizottság az ingatlan vételárát 50,- Ft/m 2 (áfa mentes) összegben határozza meg. 
 
Vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját  
(25.000,- Ft áfa, azaz 31.750,- Ft)  is. 
 
A bizottság utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés 
elkészíttetése, a vételár és értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határid ő:  2016. február 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 


