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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 13-i ülésen tárgyalta a Komló, 
Alkotmány u. 2., (3818 hrsz) alatti intézményi területen tervezett kézilabda munkacsarnok létesítéséhez 
szükséges – helyi építési szabályzatot érintő – módosításokról szóló előterjesztést. Az ülésen döntés 
született arról, hogy a képviselő-testület a Nemzeti Sportközpontok (NSK) által megvalósítandó 
beruházás helyszínét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, egyben felhatalmazta a polgármestert a 
beruházáshoz szükséges rendezési terv módosítása tervezési munkáinak elindítására.  

Fenti településrendezést érintő tervezési munkák folyamatban vannak. Az azóta eltelt időszakban a 
Nemzeti Sportközpontok Fejlesztési Igazgatóságával egyeztetéseket folytattunk az általuk kért 
feladatokat elvégeztük (terület pontos felmérése, szintezése, talajmechanikai szakvélemény elkészítése) 
illetve az egyéb szükséges információkat részükre megadtuk. 

A kézilabda csarnok tervezése még folyamatban van, a közelmúltban kaptunk az NSK-tól tájékoztató 
adatokat a csarnok által elfoglalt terület nagyságára vonatkozóan. Ezzel egyidejűleg került 
önkormányzatunknak megküldésre az az előzetes megállapodás tervezet (1. sz. melléklet), mely az 
említett állami beruházás megvalósulásával kapcsolatban rendelkezik a beruházással érintett ingatlan 
állami tulajdonba adásáról, a beruházás előkészítse során felmerülő feladatokról és a felek 
együttműködésének szabályairól. Az előzetes együttműködési megállapodás nem keletkeztet 
kötelezettséget az NSK részére a beruházás megvalósítására és önkormányzatunkat sem terheli 
kötelezettség, amennyiben az ingatlant nem ajánlja fel a Magyar Államnak. Ebben az esetben viszont 
nem kerülhet sor az említett létesítmény megvalósítására.  

Az önkormányzatnak a továbbiakban szükséges telekalakítási eljárás lefolytatásán kívül különösen 
feladata nem adódik. A beruházáshoz kapcsolódó tervezési, engedélyezési, közbeszerzési, és a tényleges 
megvalósítással kapcsolatos feladatokat az NSK, illetve az általa felhatalmazott közreműködő szervezet 
végzi el. 

A beruházás megvalósulása esetén egy korszerű sportlétesítménnyel gyarapodik a város és az ingatlanon 
lévő gimnázium és szakközépiskola tanulóinak megfelelő helyen és színvonalon biztosított lesz a 
sportolás lehetősége. Minderről az ingatlan vagyonkezelőit is levélben tájékoztattuk és kértük a 
beruházáshoz vagyonkezelő hozzájárulásukat. A fentiek megvalósulás érdekében az önkormányzatra 
egyelőre az a feladat hárul, hogy előzetesen szándékát fejezze ki arra vonatkozóan, hogy a 
sportlétesítmény építéséhez szükséges területet ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja. 

Amennyiben a későbbiekben a műszaki és egyéb feltételek tisztázódtak és véglegesedett a beruházási 
program úgy az ezzel kapcsolatos napirendet a képviselő-testület elé terjesztjük. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az illetékes bizottságok 
állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni! 

 

Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „tervezett „Kézilabda Munkacsarnokkal” 
kapcsolatos előkészítő döntések” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület tájékozódott a Komló, alkotmány u. 2., 3818 hrsz alatti önkormányzati 
tulajdonú intézményi területre tervezett, állami beruházásban megvalósuló kézilabda 
munkacsarnok előkészítésével kapcsolatos feladatokról, a beruházás jelenlegi állásáról. Az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező előzetes együttműködési megállapodást megismerte, az 
abban foglaltakat elfogadja.  

 
2. A képviselő-testület előzetes szándékát fejezi ki, hogy a tervezett kézilabda munkacsarnok 

építéséhez szükséges méretű területet az 1. pontban jelzett ingatlanból történő leválasztást 



követően térítésmentesen a Magyar Állam részére átadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
rendezési terv módosításának elfogadását követően a szükséges telekalakítási eljárást folytassa 
le az építési terület külön ingatlanként történő leválasztása érdekében. 

 

Határid ő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József polgármester 

Komló, 2017. október 20. 

         Polics József 
         polgármester 
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