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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pécsi Egyházmegye az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő kérelmet küldte 
meg önkormányzatunk részére. A kérelemből kiderül, hogy az egyházmegye európai 
uniós pályázatot kíván benyújtani a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 
Általános Iskola épületének fejlesztésére, bővítésére vonatkozóan. A fejlesztési tervek 
szerint a jelenlegi iskolaépület egy új épületszárnnyal lenne bővítve, amely magában 
foglal egy 30,20 x 17,70 m méretű új tornatermet a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel 
(öltözők, mosdók). A bővítéssel ezen kívül további irodák, valamint tantermek alakíthatók 
ki. Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák a tervezett földszinti, valamint emeleti 
alaprajzokat. 
 
Tekintettel arra, hogy a fejleszteni kívánt ingatlan Komló Város Önkormányzat 
tulajdonában van, ezért a benyújtandó pályázathoz csatolni kell a tulajdonos hozzájáruló 
nyilatkozatát. 
 
Az egyházmegye kérelmében szerepel továbbá, hogy az épületbővítés engedélyezési 
eljárásának eredményes lefolytatásához egyrészt szükséges a város szabályozási tervének 
a módosítása a szóban forgó területre vonatkozóan, másrészt az iskola és az óvoda 
ingatlanának az egyesítése. A szabályozási terv módosítása a városi főépítész külön 
előterjesztésében szerepel. Az ingatlanok egyesítésének telekalakítási eljárását a 
tulajdonos önkormányzatnak kell kezdeményeznie a földhivatalnál. Az eljárás 
költségigénye kb. 100.000,- Ft. Tekintettel arra, hogy sikeres pályázat esetén az iskola 
épületén ilyen jelentős nagyságrendű fejlesztés valósul meg, ezért javaslom a Tisztelt 
Képviselő-testületnek, hogy a telekalakítás költségét az önkormányzat saját forrásból 
biztosítsa.  
 
A Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzata között 
2012. júniusában létrejött megállapodás alapján az önkormányzat 99 évre adta át az 
intézmény fenntartói jogát. Amennyiben a szóban forgó pályázat támogatásban részesül 
és megvalósul a tervezett beruházás, ezzel az önkormányzati tulajdonú ingatlan értéke 
növekszik a fejlesztés nagyságrendjével. Tekintettel arra, hogy a pályázat támogatási 
intenzitása 100%-os, az egyházmegyének önerőt nem kell biztosítania a beruházás 
megvalósításához. Előfordulhat, hogy a 99 évre szóló megállapodás valamilyen okból idő 
előtt megszűnik és az intézmény fenntartása visszakerül az önkormányzathoz. Erre a 
lehetőségre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi 
hozzájárulást azzal a kikötéssel adja meg, hogy amennyiben az egyházmegye 
kezdeményezésére a megállapodás idő előtti felmondására kerül sor, úgy az egyházmegye 
– hivatkozva az általa megvalósított több százmillió forint értékű ingatlanfejlesztésre – 
nem tarthat igényt semmilyen pénzügyi követelésre az önkormányzattal szemben. 
 
Amennyiben a pályázat alakulásáról tájékoztatást kap az önkormányzat, úgy azt 
továbbítjuk a képviselő-testület felé. 
 
A fent leírtak figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztést vitassa meg és az érintett bizottságok állásfoglalásainak a 
figyelembevételével hagyja jóvá a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadását. 



 
Határozati  javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 
Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadásával 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Komló Város Önkormányzat, mint a komlói 512 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlanon található Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola épületének a fejlesztéséhez kapcsolódóan az EFOP-
4.1.1-15 kódszámú, „Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések” című 
pályázati konstrukcióra a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye a 
pályázatát benyújtsa. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozzájárulásról a Pécsi 
egyházmegyét tájékoztassa. 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester  

 
2. A képviselő-testület az 1. pontban megadott tulajdonosi hozzájárulással 

kapcsolatban kiköti, hogy amennyiben az iskola fenntartási feladataihoz 
kapcsolódó megállapodás az egyházmegye kezdeményezéséből idő előtt 
megszűnik, ebben az esetben a megvalósítandó fejlesztésre hivatkozva az 
egyházmegye nem tarthat igényt semmilyen pénzügyi követelésre az 
önkormányzattal szemben. 
 

3. A képviselő-testület a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Komló Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő komlói 511/2 és 512 hrsz-ú ingatlanok 
egyesítése megtörténjen. A telekalakítási eljárással kapcsolatos költségeket az 
önkormányzat egyéb dologi kiadás előirányzat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárás 
lefolytatásáról a pályázat pozitív elbírálását követően intézkedjen. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester  

 
Komló, 2016. február 11. 
 
 Polics József 
 polgármester 
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