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

és  
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2018. szeptember 19-én tartandó 
együttes ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az 

előzetes megállapodás megkötéséről 
 
Iktatószám: 5576/2018.  Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztői: Polics József Komló Város Polgármestere 
 Takács Zsolt Mánfa Község Alpolgármestere 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Pap-Györkös Adrienn jogi ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Komló 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 3. pont 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet V/C. 6. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. pont 
 

Mánfa 
Bizottság Hatáskör 
- - 
 
Meghívott: 
 
 
 
A határozatot kapják: 
ld. meghívottak 
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Tisztelt Képviselő-testületek! 
 
A 2018. augusztus 29. napján tartott együttes ülés keretében Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 121/2018. (VIII.29.) sz. határozatában, Mánfa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 39/2018. (VIII.29.) sz. határozatában egybehangzóan döntött arról, hogy 
hogy területszervezési eljárás keretében területcserét kezdeményeznek egymással olyan módon, 
hogy a komlói 0411-0424, 0425/1-2, 0426-0431, 0433-0441, 0442/1-13, 0443, 0444/1-10, 0445, 
0446/1-10, 0447, 0448/1-9, 0449, 0450/1-7, 0451 hrsz.-ú ingatlanok a területcsere 
eredményeként Mánfa község közigazgatási területéhez tartozzanak, és a mánfai 0309/1-25, 
0310/1-11, 0310/13-14, 0311, 0312/1-4, 0313/1, 0314-0315, 0318, 0321/1, 0322/1-26, 0323-
0325, 0326/1-2, 0326/4-6, 0327, 0339/2, 0339/8, 0380/2, 0380/8-23, 0382-0383, 0384/1-3, 0385-
0393, 0394/2, 0396-0398, 0400, 0459/4 hrsz.-ú ingatlanok a területcsere eredményeként Komló 
város közigazgatási területéhez tartozzanak. 
 
A képviselő-testületek a területcsere előkészítésére 5 fős előkészítő bizottságot hoztak létre, 
majd felkérték annak tagjait a jogszabályban rögzített feladatok ellátására. 
 
A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése 
rendelkezik az előkészítő bizottság feladatairól. Ennek alapján a területrész átadását előkészítő 
bizottság javaslatot készít az átadásra kerülő területrész területére, az új közigazgatási 
határvonalra, a vagyon megosztására, a költségek viselésére. Ez a javaslat a területrész 
szempontjából bemutatja a lakott területrész átadásának részletes körülményeit, különösen: 
előnyeit, esetleges hátrányait, feltételeit, költségeit, közigazgatási, intézményi és egyéb lakossági 
szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit, az infrastrukturális fejlettség szintjét és a 
közműellátottságot, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó jogokat és 
terheket. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 102. § (1) bekezdése alapján az érintett képviselő-testületek előzetes megállapodást 
köthetnek az átadandó területrész területéről és határairól, valamint a vagyon megosztásáról. 
 
A területcserét előkészítő bizottság 2018. szeptember 12. napján ülést tartott, melyen a bizottság 
valamennyi megválasztott tagja és – tanácskozási joggal – a bizottság póttagja is részt vett. A 
bizottság – a tagjainak egyhangú szavazatával meghozott – 1/2018. (IX.12.) számú határozatával 
jóváhagyta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével készített javaslatát, 
valamint a javaslatnak megfelelően előkészített előzetes megállapodás tervezetét, és azokat a 
képviselő-testületek számára elfogadásra javasolja.  
A bizottság javaslata, valamint az annak mellékletét képező előzetes megállapodás tervezete 
jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
 
A Kormányrendelet 11. § (3) bekezdése kimondja, hogy a lakott területrészt átadó önkormányzat 
képviselő-testülete a helyi népszavazást a képviselő-testületek előzetes megállapodásának 
megkötését követő hatvan napon belül köteles elrendelni. 
 
Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testületek figyelmét, hogy az Mötv. 102. § (3)-(4) bekezdései 
alapján lakott területrész átadása esetén az ott lakó választópolgárok érvényes és eredményes 
helyi népszavazással kinyilvánított, többségi támogatása szükséges a végleges megállapodáshoz, 
melynek – az előzetes megállapodásnak megfelelően történő – megkötésére az érvényes, 
eredményes és támogató a helyi népszavazásokat követő kilencven napon belül kerülhet sor. 
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Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést együtt tárgyalják meg, és az 
illetékes bizottságok véleményének figyelembevétele mellett a határozati javaslatról külön-külön 
dönteni szíveskedjenek!  
 

 
Határozati javaslat 

 
Komló Város/Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester/ az 
alpolgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta az „Döntés Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat közötti 
területcsere kezdeményezéséről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A képviselő-testület megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott Területcserét 
előkészítő bizottság területcserére vonatkozó javaslatát, és az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja azt. 

2. A képviselő-testület a Területcserét előkészítő bizottság javaslata szerinti tartalommal 
előzetes megállapodást köt Komló Város/Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-
testületével. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert/alpolgármestert a 2. pont szerinti 
előzetes megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  Azonnal 
Felelős: Polics József polgármester/Takács Zsolt alpolgármester 
 
 
Komló, 2018. szeptember 14. 
 
 
      
  Polics József          Takács Zsolt 
 Komló Város Polgármestere   Mánfa Község Alpolgármestere 
  


















































































