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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 30-i ülésén elfogadott 
25/2015. (III.30.) határozatával döntött arról, hogy a tulajdonát képező 1545/12. hrsz. alatti 
ingatlan megosztása során kialakításra kerülő legalább 5 hektáros önálló ingatlant 
térítésmentesen a Magyar Állam javára tulajdonba adja büntetés-végrehajtási intézet létesítése 
céljából. Az ingatlan megosztása azóta megtörtént, a kérdéses terület helyrajzi száma 1545/15. 
 
Fenti határozatában a képviselő-testület felhatalmazott arra, hogy a határozat szerintiek 
végrehajtása érdekében a büntetés-végrehajtási intézet létesítésével kapcsolatos minden 
nyilatkozatot és intézkedést tegyek meg. 
 
Erre a felhatalmazó rendelkezésre figyelemmel került sor annak a nyilatkozatnak a megtételére 
is, melyet a 2016. június 23-i képviselő-testületi ülésre készített, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló keretében ismertettem a Tisztelt Képviselőkkel. 
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2016. július 18-án kelt, az előterjesztés 1. számú 
mellékleteként csatolt levelet küldte meg részemre, melyben tájékoztatott, hogy a fenti helyrajzi 
számú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásához – a levélben foglalt nyilatkozatokkal 
egyetemben – a képviselő-testület határozata szükséges. 
 
Mindezekre figyelemmel, a nevesített ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásához szükséges 
folyamat zökkenőmentes lebonyolításához kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
illetékes bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni! 
 
 
Ha tá roza t i  j avas la t  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „A Komló 1545/15 hrsz.-ú ingatlan 
ingyenes állami tulajdonba adása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
I. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2015. (III.30.) számú 

határozatában foglalt vállalásait fenntartja, a határozatban foglaltakat az alábbiakkal 
pontosítja, illetve egészíti ki: 

 
1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 1545/15 helyrajzi 

számú ingatlant büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából térítésmentesen a 
Magyar Állam tulajdonába adja. 
 

2) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ingatlan térítésmentes állami tulajdonba adása 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése szerinti, alábbi közfeladatok ellátását segíti elő: 

− az 1. pontban rögzített településfejlesztés, településrendezés; 
− a 2. pontban rögzített településüzemeltetés (ezen belül is a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

− a 13. pontban rögzített gazdaságszervezés; 
− a 17. pontban rögzített közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 
 



3) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1545/15 hrsz-ú ingatlan kötelező 
önkormányzati feladatellátáshoz, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, vagy ezek finanszírozási 
forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok 
teljesítéséhez nem szükséges. 
 

4) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1545/15 hrsz-ú ingatlan nem tartozik Komló 
Város Önkormányzatának forgalomképtelen törzsvagyonába. 
 

5) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés érdekében — függetlenül attól, hogy a tulajdonjog ellenérték nélkül történő 
átruházására kerül sor — szükséges független szakértő bevonásával az ingatlan becsült 
forgalmi értékének megállapítása is (a megállapított forgalmi érték a nyilvántartásba 
vétel alapját jelenti). 

 
II.  Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnokságát, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t tájékoztassa. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2016. július 20.          
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