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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) levélben keresett meg arra vonatkozóan, hogy 
az önkormányzat az arra előírt formában nyilatkozzon a Magyar Állam résztulajdonába került 
komlói 3867/1 hrsz.-ú, 450 m2 nagyságú „kivett járda” megnevezésű ingatlan és a hozzá 
esetlegesen tartozó ingó víziközmű vagyonelem térítésmentes átvételével kapcsolatban. (1. sz. 
melléklet) Az ingatlan a Baranya Megyei Önkormányzat feladat- és hatásköri átszervezése 
folytán a Magyar Állam tulajdonába került 2012-ben. A tulajdoni lapot terjedelmi okokból (több 
mint 70 oldal) nem csatoljuk, azonban a térképvázlat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. Az 
ingatlan vagyonkezelője jogutódlással a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lett. A 
megkereséssel érintett állami tulajdoni hányad 129/10000, azaz mindössze 1,29%-nyi. 
 
Az ingatlan természetben a Vízmű Komló, Kossuth Lajos utcai központi telephelyének kerítése 
mellett lévő járdaszakasz, melynek a szélében húzódik a víztoronyhoz menő jelzőkábel. A 
mellékelt helyszínrajzon (3. sz. melléklet) a kábel nyomvonala szaggatott vonallal van 
feltüntetve.  
 
A jelzőkábel a fentiek szerint Komló belterületén található, és kizárólag Komló város 
ivóvízellátását szolgálja; a fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeket is Komló Város 
Önkormányzata látja el.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 21. 
pontja értelmében a víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül, a helyi 
önkormányzat által ellátandó feladat. 
 
A mellékelt megkeresésben foglalt jogszabályi levezetés szerint jelen esetben az önkormányzat 
minősül ellátásért felelősnek, ezért a megkeresés tárgyát képező tulajdoni hányad, valamint az 
ingatlanban lévő víziközműelem térítésmentes tulajdonba vételéről indokolt dönteni. 
 
Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés tárgyát 
képező ingatlan és a benne lévő víziközmű vagyonelem ingyenes átvételének szándékáról – az 
illetékes bizottságok véleményének figyelembevétele mellett – hozzon döntést az alábbi 
határozati javaslat elfogadásával! 
 
 
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 pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „Komló 3867/1 
hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem 
térítésmentes átvétele a Magyar Államtól” tárgyú napirendet és az alábbi határozatot hozza: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36. 
§ (2) bekezdés c) pontja alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott „víziközmű-szolgáltatás” 



 

 

közfeladat ellátása céljából a komlói 3867/1 hrsz.-ú „kivett járda” ingatlan Magyar Állam 
tulajdonában álló 129/10000 részbeni tulajdoni hányadának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó 
víziközmű vagyonelem térítésmentes átvételét kezdeményezi az ingatlan vagyonkezelője 
egyetértésével. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a tulajdonba adás kapcsán felmerülő 
költségeket vállalja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan átadásával kapcsolatban minden szükséges 
nyilatkozatot és intézkedést megtegyen a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 
 
 
Határid ő: 2017. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

   
 
Komló, 2017.április 18. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 



 

 

1. sz. melléklet 
 

 



 

 

 



 

 

2. sz. melléklet 

 



 

 

3. sz. melléklet 

 


