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Az előterjesztés tárgya:  KomlóART művészeti alkotó csoport helyiség haszná-

latba adási kérelme  
  
 

Iktatószám: 2086 – 3 / 2020.                                            Melléklet:  2 db 
 

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 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 

  

  

 
 

Meghívott: 
Bergné Németh Valéria, KomlóART művészeti csoport vezetője 
bergnevali@citromail.hu 
  

A határozatot kapja:  
 Bogyay László Városgondnokság intézményvezetője 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Bergné Németh Valéria, a KomlóART művészeti csoport vezetője a mellékelt kérelmével for-
dult az Önkormányzathoz. (1. sz. melléklet) 
Kérik, hogy átmeneti jelleggel – várhatóan 2020. végéig – biztosítsuk részükre a Komló, Kos-
suth L. u. 79. szám alatti (Piramis) 487/2/A/3 hrsz-ú ingatlan 10. számú 20,65 m2 nagyságú he-
lyiségét. 
 
Azért kérik a helyiség használatát ideiglenes jelleggel, mert a Közösségek Házában felújításra 
kerül számukra egy – jelenleg még használhatatlan – helyiség. 
 
A nonprofit csoport a rezsiköltség megfizetését vállalja.  
 
A Közösségek Háza vezetője, Shaff Anikó támogatásra érdemesnek tartja a csoport tevékenysé-
gét, csak helyhiány miatt nem tud részükre az intézményen belül helyet biztosítani. (2. sz. mel-
léklet) 
 
A Piramisban található 10. sz. helyiség korábban használtruha üzletként működött. A bolt meg-
szűnését követően 2018-ban 2 alkalommal, majd 2020-ban 1 alkalommal meghirdettük liciten 
történő bérbeadásra, de a versenytárgyalások – érdeklődő hiányában – sikertelenek voltak. 
 
A helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI 24.) Ökr. sz. rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontja és 
(4) bekezdése értelmében kiemelt társadalmi cél érdekében tevékenységet folytató szervezet 
részére licit nélkül, ingyenes használatba is adható az önkormányzati helyiség határozott időre, 
legfeljebb 2 évre, amely helyiségbérleti szerződés ismételten – több alkalommal is – megköthe-
tő. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §. (13) bekezdése alapján nemzeti 
vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges 
mértékben hasznosítható.  
 
A művészeti csoport a kulturális szolgáltatás végzésével, a helyi közművelődési tevékenységé-
vel közfeladatot lát el. E tevékenységük folytatásához van szükségük a helyiség használatára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véle-
ményének figyelembevételével vitassa meg az előterjesztést, és döntsön a helyiség ingyenes 
használatba adásáról. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazda-
sági bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a KomlóART művészeti alkotó csoport helyiség 
használatba adási kérelme c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a KomlóART művészeti alkotó csoport tevé-
kenysége a helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI. 24.) Ökr. sz. rendelet 20. § (3) be-
kezdés c.) pontja szerinti kiemelt társadalmi célnak, illetve a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI törvény 11. §. (13) bekezdés szerinti közfeladatnak minősül ezért a 
Komló, Kossuth L. u. 79. sz. alatti 487/2/A/3 hrsz-ú ingatlan 10. számú 20,65 m2 nagy-
ságú helyiséget ingyenesen a használatába adja az alábbi feltételekkel: 
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- A helyiség rezsiköltségei a használót terhelik. 
- A használati szerződés határozott időre, 2020. február 25-től, 2020. december 31-ig 

szól, ami szükség esetén 1 alkalommal további 1 évvel meghosszabbítható. 
 

2. Felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a használati szerződés előkészítésére és alá-
írására. 

 
 
Határid ő: 2020. február 25. 
Felelős:  Bogyay László intézményvezető 
 
 
Komló, 2020. február 3. 
 
         Polics József  
         polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 


