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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A mellékletként csatolt kormányhivatali tájékoztatás szerint a Baranya Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: BMKH) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a 
továbbiakban: NAK) (együttesen: felek) között 2016. március 3. napján jött létre az a 
haszonkölcsön megállapodás, amely alapján a Komló belterület 3536 helyrajzi számú, 
természetben 7300 Komló, Berek utca 3. szám alatti ingatlan egy irodahelyiségét a 
falugazdász iroda működtetése céljából a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara használhatja. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász irodája azonban ténylegesen a 7300 Komló, 
Városház tér 3. szám alatt működik, amely ingatlan Komló Város Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában, azonban a Baranya Megyei Kormányhivatal használatában áll. Erre tekintettel 
szükségessé vált a tényleges állapot szerinti, egyben azt megalapozó jogviszony létrehozatala. 
 

A Baranya Megyei Kormányhivatalnak a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
érintett részére vonatkozó használati joga a Pécsett, 2012. október 26. napján kelt, Komló 
Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Kormányhivatal között létrejött „Megállapodás a 
járási hivatalok kialakításához” megnevezésű szerződés alapján áll fenn. Ezen szerződés 5. 
pontja akként rendelkezik a használatba adott önkormányzati vagyon harmadik személy 
részére történő használatba, vagy bérbe adásáról, hogy „ Átvevő (Baranya Megyei 
Kormányhivatal)  a használatba kerülő ingó és ingatlan vagyont harmadik személy részére 
használatba vagy bérbe nem adhatja – kivétel ez alól, az Átadó (Komló Város 
Önkormányzata) jóváhagyásával, ha azt időlegesen nem használja -, továbbá nem 
terhelheti meg és nem idegenítheti el.” 
 

Fentiek értelmében szükséges a képviselő-testület hozzájárulása a felek között megkötendő 
használatba vételi szerződés érvényességéhez.   
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottság 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg, és azt elfogadni szíveskedjen! 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

épületének (Komló 549 hrsz., természetben: 7300 Komló, Városház tér 3.) Baranya 
Megyei Kormányhivatal által használt részéből egy, vagy több helyiséget a 
Kormányhivatal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara használatába adjon, a komlói 
falugazdász iroda működtetése céljából. 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a használatba vételi szerződés 
érvényességéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot a Baranya Megyei Kormányhivatal 
részére adja ki.  
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