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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Komló Város Önkormányzat nevében eljáró és a Startmunka program pályázat teljes 
lebonyolítására felhatalmazott Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága a 2015. évi 
kistérségi (járási) startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő program támogatására 
irányuló kérelmet nyújtott be, melynek eredményeként a közfoglalkoztatás támogatására 
irányuló hatósági szerződés jött létre 2015. április 23. napján a Komlói Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége és Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága között. A 
hatósági szerződés az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

A hatósági szerződés alapján a Városgondnokság 310 fő regisztrált álláskereső, valamint 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását köteles megvalósítani a 
2015. március 15. és 2016. február 29. napja közötti időszakban. A hatósági szerződésben 
rögzített feltételek szerinti foglalkoztatás és projektek megvalósításának érdekében a 
Városgondnokság összesen 426.408.285,- Ft összegű vissza nem térítendő céltámogatásban 
részesül. E támogatási összeg a közfoglalkoztatási bérre és az azt terhelő szociális 
hozzájárulási adóra, valamint meghatározott beruházási és dologi költségek és kiadások 
költségeinek finanszírozásra használható fel a hatósági szerződésben foglaltak szerint. 

Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága a megítélt támogatásból a beruházási 
költségek és kiadások, ezen belül az ingatlan vásárlásra elkülönített összeg terhére, új 
telephely létesítése céljából ingatlant kíván vásárolni. A kiválasztott Komló belterület 3853 
hrsz., természetben 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 19. szám alatt található ingatlan az 
AUTÓKAR Kft. tulajdonában áll és a mellékelt (2. sz. melléklet) – 2015. január 17. 
fordulónappal elkészített - értékbecslési szakvélemény alapján az ingatlan forgalmi értéke 
bruttó 43.000.000,- Ft.  

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007 (X. 8.) sz. 
rendelet 9. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat vagyonkezelő szervei - így Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága is -, mint önálló jogi személyek saját nevükben és jogi 
személyiségük alapján tulajdont szerezhetnek. Az általuk megszerzett vagyon, annak 
megszerzését követően önkormányzati tulajdonná válik és tulajdonosként Komló Város 
Önkormányzat kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba is.  

Tekintettel arra, hogy a hatósági szerződés alapján az ingatlan adásvétel forrását biztosító 
támogatás jogosultja a Városgondnokság, azonban az ingatlan önkormányzati tulajdonná 
válik az Intézmény szerzését követően, állásfoglalást kérő levéllel fordultam a Komlói Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltséghez, melyben kértem, hogy jelöljék meg az ingatlan 
adásvételi szerződés megkötésére jogosult vevő személyét.  A 2015. április 23. napján kelt 
Belügyminisztériumi állásfoglalás (3. számú melléklet) szerint az adásvételi szerződést a 
Városgondnokság vezetője, mint a támogatott intézmény vezetője köti meg.  

A támogatáson felüli önerő tárgyévi költségvetésünk fejlesztési kiadásai közé betervezésre 
került. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Gazdasági és 
településfejlesztési, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével tárgyalja meg és döntsön Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságának ingatlan vásárlásáról. 



 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának ingatlan adásvételéről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Komló Város 

Önkormányzat, az általa meghatalmazott Komló Város Önkormányzat 
Városgondnoksága (képviseli Bogyay László intézményvezető) útján a komlói 
belterület 3853 hrsz., természetben 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19. szám alatt 
található, 3436 m2 nagyságú ingatlant bruttó 43.000.000,- Ft vételáron megvásárolja, 
azzal hogy a vételár fedezete a 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogram, illetve 
Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése „Start program fejlesztési önereje” 
terhére rendelkezésre áll.  
 

2. A vételárat az 1. pontban meghatározott feltételek szerint és az ott szereplő fedezet 
terhére a meghatalmazott Városgondnokság egyenlíti ki. 
 

3. Az 1. pontban körülírt ingatlan tulajdonjoga Komló Város Önkormányzatot illeti meg, 
mint az intézményi vagyon tulajdonosát. 

 
4. A képviselő-testület az ingatlan kezelőjeként Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokságát jelöli ki. 
 
5. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet 

soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 
6. Felhatalmazza Bogyay László intézményvezetőt az ingatlan adásvétel teljes körű 

lebonyolítására, minden szükséges intézkedés és nyilatkozat megtételére, így különös 
tekintettel az adásvételi szerződés megkötésére és az ingatlan birtokbavételével 
kapcsolatos megállapodásra. 

 
Határid ő: 2015. június 30. (adásvételi szerződés megkötése és birtokbavétel) 

értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

  Bogyay László intézményvezető  
 
 
Komló, 2015. május 7. 
 
 
 
        Polics József   

       polgármester 



1. sz. melléklet 

 



 



 



 



 



 



 



2. sz. melléklet 

 



 



3. sz. melléklet 

 



 
 


