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

2011. március 31-én 
tartandó ülésére 

  
Az előterjesztés tárgya:  Templom melletti út használata 
    

Iktatószám: 2725 - 2 / 2011.                                             Melléklet: 2 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József   polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 
 Kispálné Salamon Éva vagyon-nyilvántartó 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági, Településfejlesztési Bizott-
ság 

SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 33. 
pont 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívót és a határozatot kapja: 
 
Mátyás Imre plébános, Komló-Belvárosi Plébániahivatal (Templom tér 3.) 
Kis László református lelkész (Komló Bajcsy-Zs. u. 7.) 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 159/2010. (XII. 16.) sz. határozatával (1. sz. melléklet) döntött a volt 
Május 1. Művelődési Ház hasznosításáról, továbbá hozzájárult, hogy a Római Katolikus Egy-
ház Komló-belvárosi Plébániahivatal a 930 hrsz-ú közútra kerítést építsen, azzal a feltétellel, 
hogy az önkormányzat és az útról nyíló pince mindenkori bérlője részére a bejutást biztosíta-
nia kell. 
 
Kis László református lelkész, a Komlói Református Egyházközség nevében kérte a fenti ha-
tározat módosítását, az alábbiak miatt: 
 
A komlói református egyház tulajdonában álló 929 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó kőfal – mely 
egyben az önkormányzati tulajdonú pince bejárata is – csak a 930 hrsz-ú közterületről (autó-
bejáró) közelíthető meg. A kőfallal kapcsolatos fenntartási munkák a református egyházat 
terhelik, ezért számukra is bejutást kell biztosítani a 930 hrsz-ú közútra. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön az 1. sz. 
mellékletben szereplő határozat 4. pontjának módosításáról. 
 
Az előterjesztést a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság a 2011. március 29-i ülésén tár-
gyalja, javaslatukat a bizottság elnöke szóban terjeszti a tisztelt testület elé. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági, Településfejlesztési Bizott-
ság javaslata alapján – megtárgyalta a Komlói Református Egyházközség kérelmét és az aláb-
bi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a 159/2010. (XII. 16.) számú határozata 4. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Római Katolikus Egyház Komló-belvárosi 
Plébániahivatal a 930 hrsz-ú, 180 m2 nagyságú „közút” megnevezésű ingatlanon kerí-
tést építsen, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat, az útról nyíló pince mindenkori 
bérlője, továbbá a 929 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa részére a bejutást bizto-
sítani kell. 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az úttal szomszédos ingatlantulajdonosokat tájé-
koztassa a döntésről. 
 
Határidős: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2011. március 9. 
         Polics József  
         polgármester 
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1. sz. melléklet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
      KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL   
        
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2010. december 16-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: Volt Május 1. Művelődési Ház tulajdonba adása 
 
 

159/2010. (XII.16.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a gazdasági, település-
fejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Római Katolikus Egyház Kom-
ló-belvárosi Plébániahivatal kérelmét. 
 
 
1. A képviselő-testület 60/2009. (V. 28.) sz. határozata 1. pontját visszavonja. 
 
2.  A képviselő-testület a Templom tér 4. szám alatti, komlói 935/2 hrsz-ú, 1439 m2 

nagyságú ingatlanból a Komló Város Önkormányzata tulajdonát képező 591/1564 
részt (390 m2 a földszinten, 200 m2 az alagsorban) – a 20/2007. (X. 18.) sz. va-
gyonrendelet 18. §. (1) bekezdésben biztosított jogánál fogva – ingyenesen a Ró-
mai Katolikus Egyház Komló-belvárosi Plébániahivatal (Komló, Templom tér 3.) 
tulajdonába adja.  
Az ajándékba adott ingatlanrész forgalmi értéke: 23.162.406,- Ft. 
 
Az épületrész tulajdonba adásának feltétele: 

- A tulajdonba adást követően a Plébániának és a Német Kisebbségi Önkor-
mányzatnak megállapodást kell kötnie az osztatlan közös tulajdonban lévő 
épület további használatáról. 

- Az új tulajdonos oktatási és karitatív célra használhatja az épületet. 
 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adományozási szerző-
dés elkészíttetéséről, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 



 4 

3. A képviselő-testület a 2. pontban szereplő szerződés elkészítéséig az ingatlant a 
Szent Kinga Caritas Alapítvány (Komló, Templom tér 3.) ingyenes használatába 
adja azzal, hogy a rezsiköltségek a használót terhelik. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a használati szerződés elkészítéséről, és fel-
hatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

4. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Római Katolikus Egyház Komló-belvárosi 
Plébániahivatal a 930 hrsz-ú, 180 m2 nagyságú „közút” megnevezésű ingatlanon 
kerítést építsen, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat és az útról nyíló pince 
mindenkori bérlője részére a bejutást biztosítani kell. 

 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
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2. sz. melléklet 
    929 hrsz-hoz tartozó támfalak 
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