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Az előterjesztés tárgya: A Komló 3818 hrsz-ú ingatlan részlet ingyenes állami 

tulajdonba adása kézilabda munkacsarnok létesítése 
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Iktatószám: 1055/2018. Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság SZMSZ 1. melléklet V/C. 6. pont 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Meghívottak: - 
 
 
 
 
A határozatot kapják: 
 

- Nemzeti Sportközpontok 1146 Budapest, Hermina u. 49. 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 26-i ülésén elfogadott 
168/2017. (X.26.) határozatával döntött arról, hogy a tervezett kézilabda munkacsarnok 
építéséhez szükséges méretű területet a 3818. hrsz. alatti ingatlanból történő leválasztást 
követően térítésmentesen a Magyar Állam részére átadja kézilabda munkacsarnok létesítése 
céljából.  
 
A Nemzeti Sportközpontok 2018. január 15-én kelt, az előterjesztés 1. számú mellékleteként 
csatolt levelet küldte meg részemre, melyben tájékoztatott, hogy a fenti helyrajzi számú 
ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átruházására vonatkozó szerződés Magyar Állam 
nevére és javára történő megkötéséhez előzetes egyetértést kell kérni a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-től. Az előzetes egyetértésre vonatkozó kérelem benyújtásához csatolni 
kell – a levélben foglalt nyilatkozatokkal egyetemben – a képviselő-testület határozatát a 
megadott tartalmi követelményekkel kiegészítve. 
 
Mindezekre figyelemmel, a nevesített ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásához szükséges 
folyamat zökkenőmentes lebonyolításához kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
illetékes bizottság állásfoglalásának figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni! 
 
 
Ha tá roza t i  j avas la t  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „A Komló 3818 
hrsz-ú ingatlan részlet ingyenes állami tulajdonba adása kézilabda munkacsarnok létesítése 
céljából” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
I. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 168/2017. (X.26.) számú 

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

 
1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonát képező, a tervezett 

kézilabda munkacsarnok építéséhez szükséges méretű területet a 3818 helyrajzi számú 
ingatlanból történő leválasztását követően térítésmentesen a Magyar Állam részére 
átadja kézilabda munkacsarnok létesítése céljából. 
 

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 4. az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;  
− a 15. sport, ifjúsági ügyek;  
 

3) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az átadás tárgyát képező 3818 hrsz-ú ingatlan 
rész 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 a 3818 hrsz-ú ingatlan rész nem tartozik Komló 
Város Önkormányzatának forgalomképtelen törzsvagyonába. 
 

5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állammal 
megkötésre kerülő, ingyenes átruházásra vonatkozó szerződést aláírja, és a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye. 
 

Határid ő: 2018. január 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2018. január 25.          
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 
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