
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 30-án 
tartandó ülésére 

 
 
Az előterjesztés tárgya:          Malompart dűlőhöz közterület csatolása  
 
Iktatószám:                       3727/2018. 
  
Melléklet:                       1. sz. melléklet: szabályozási tervből térképrészlet 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Tomán Veronika hatósági ügyintéző, 
 dr. Vikor László hatósági és adóiroda vezetője 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság 

SZMSZ I. melléklet II/C.) 29. pontja 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SZMSZ I. melléklet V/C.) 9. pontja 

 
Egyéb megjegyzés:  - 
 
Meghívottak: - 
 
Határozatot kapják: 
 
BMKH Komlói Járási Hivatal (helyben) 
 
 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2018. május 14. napján, címképzéssel kapcsolatos ügyintézés kapcsán derült ki, hogy 
Szilvás városrészben egyes belterületi ingatlanok nem tartoznak egyik utca, vagy 
településrész elnevezés hatálya alá sem, ezek a következők: Komló 3715/1-3715/3, 
3717/1-3718/2, 3719/2, 3720-3722/1, 3722/3-3725 hrsz. 
 
Tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok, bár belterületen találhatók, de leginkább 
zártkerti jellegűek, célszerű lenne terület elnevezést alkalmazni. 
 
Mivel a kérdéses ingatlanok a Malompart dűlővel (jelenleg 7421/1-7469. helyrajzi 
számok között fekvő terület) határosak, ezért javasolom, hogy a helyrajzi számaik 
kerüljenek besorolásra a Malompart dűlő elnevezés alá. 
 
A képviselő-testület a Malompart dűlő elnevezést 106/2000. (VII.20.) KTH. 
határozatával állapította meg. 
 
A vonatkozó rendelet alapján előzetesen bekértük a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület véleményét, amely legkésőbb a bizottsági tárgyaláskor kerül 
ismertetésre. 
 
Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy – a Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság, a Jogi Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a 
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület véleményének figyelembevételével – 
tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a 
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta Komló város önkormányzata közigazgatási területén a közterülethez 
csatolásra vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A képviselő-testület a komlói ingatlan-nyilvántartásban 3715/1-3715/3 hrsz-al, 
3717/1-3718/2 hrsz-al, 3719/2 hrsz-al, 3720-3722/1 hrsz-al és 3722/3-3725 
hrsz-al szereplő ingatlanokat a Malompart dűlő elnevezésű területhez sorolja 
be. 
 
Határid ő: 2018. 05. 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
   

 
 



2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről 
tájékoztassa a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalát, a 
Magyar Posta Nyrt.-t, valamint hirdetmény közzétételével a város lakosságát. 

 
Határid ő: 2018. 06. 07. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

 
 
 
Komló, 2018. május 22. 

 

Polics József 
          polgármester 
 

 

 



1. sz. melléklet 

 


