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Az előterjesztés tárgya:  A Komló belterület 1976/116 hrsz-ú út 1677 m2 nagy-

ságú területének forgalomképtelen törzsvagyonból tör-
ténő kivonása  
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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 és településfejlesztési bi-
zottság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 155/2016. (IX.22.) számú határozatával a Krisztina utcában 5 
lakótelek kialakításáról döntött. 
 
Az elmúlt időszakban megtörtént az erdőterület termelésből való kivonásának engedé-
lyezése csereerdősítés vállalásával, a legelő más célú hasznosításának engedélyezése, 
továbbá a telekalakítási vázrajz elkészítése és jóváhagyása a szabályozási tervnek 
megfelelően. 
 
A Járási Földhivatal jelezte, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez a 
képviselő-testület döntése szükséges arról, hogy az 1976/116 hrsz-ú útnak a mellékelt 
vázrajzon bejelölt 1677 m2 nagyságú területét a forgalomképtelen törzsvagyonból ki-
vonja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön az 
1677 m2 terület törzsvagyoni körből történő kivonásáról! 
 
Az előterjesztést a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalja, javaslatukat a 
bizottság elnöke szóban terjeszti a képviselő testület elé. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Gazdasági és telepü-
lésfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komló belterület 1976/116 
hrsz-ú út 1677 m2 nagyságú területének forgalomképtelen törzsvagyonból történő ki-
vonásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 1976/116 hrsz-ú „közút” megnevezé-
sű ingatlannak az 1. sz. melléklet szerinti vázrajzon bejelölt 1677 m2 nagyságú terüle-
tét a törzsvagyonból kivonja és a Krisztina utcai lakótelkek értékesítése érdekében for-
galomképessé minősíti. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről a Járási Földhivatalt tájékoz-
tassa, és gondoskodjon a változások önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben tör-
ténő átvezetéséről. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
   
Komló, 2017. szeptember 13.   
 
          Polics József  
          polgármester 



1. sz. melléklet 

 

út területéből  leválasztott és 
lakótelkekhez csatolt 1677 m2 


