
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Az előterjesztés tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás a komlói 6046 hrsz. alatti 

ingatlannak a Komlói Bányász Horgász Egyesület 
alapszabályában telephelyként történő feltüntetéshez  

  
  
Iktatószám: 15358/2021       Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:      dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző 
          
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bek.  

  
 
 

 

 
 
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
 
         
Határozatot kapják:  
 

 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Bányász Horgász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke azzal a kérelemmel 
(az előterjesztés 1. sz. melléklete) fordult Komló Város Önkormányzathoz, hogy az járuljon 
hozzá a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló komlói B. 6046 hrsz. alatti, „épület, udvar 
(turisztikai kiszolgáló épület)” ingatlan-nyilvántartási megjelölésű ingatlannak az Egyesület 
alapszabályában telephelyként történő feltüntetéshez (az ingatlant az egyesület és annak tagjai 
jelenleg is halőrházként használják).  
A kérelem indokaként az elnök előadta, hogy a fenti ingatlan belső felszerelésének cseréjét, ill. 
javítását pályázati forrásból kívánják finanszírozni, azonban a pályázat benyújtásához az 
ingatlant telephelyként szükséges szerepeltetni az Egyesület alapszabályában.  
 
Tekintettel arra, hogy a tulajdonosi hozzájárulás jelen ügyben történő megadása nem tartozik a 
képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) 
önkormányzati rendelet 2. mellékletében szabályozott, a polgármesterre átruházott hatáskörök 
közé (Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő beruházás, építési munka, valamint 
rendeltetési mód változása esetén a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a polgármester teszi 
meg), így a döntést a Képviselő-testületnek szükséges meghoznia. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg és döntsön annak elfogadásáról. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a „Tulajdonosi hozzájárulás a komlói 6046 hrsz. alatti 
ingatlannak a Komlói Bányász Horgász Egyesület alapszabályában telephelyként történő 
feltüntetéshez” c. előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló komlói 
B. 6046 hrsz. alatti, „épület, udvar (turisztikai kiszolgáló épület)” ingatlan-
nyilvántartási megjelölésű ingatlannak a Komlói Bányász Horgász Egyesület 
alapszabályában telephelyként történő feltüntetéséhez. 

 
Határid ő: 2021. október 5. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   

 
Komló, 2021. szeptember 20. 
 
 
             Polics József 
             polgármester 
 
 



Komlói Bányász Horgász Egyesület
7300 Komló, Kossuth L. u. 101

Komló Varos Polgármesterének

Komló
Városház tér 3.

Tárgy Kérelem

Tisztelt Polics József
Polgármester Úr!

A Komlói Bányász Horgász Egyesület az elmúlt időszakban több pályázatot nyújtott be,

melyek támogatottak lettek.

Ahhoz a Komló, Sikonda halőrházbelső felszereltsége cseréjére, javitásitrapáLyánatot tudjunk

beadni az Egyesület Alapszab ályában telephelyként kell szerepeltetrri.

Kérjtik szíveskedjókhozzá$árulását adni, hogy a Komlói 6046 hrsz alatti Sikonda I. tónál lévő
halőrhia a Komlói Bányász Horgász Egyesület Alapszabályában telephelyként
szerepelhessen.

Köszönjiik trámo gatását.

Komlő,2021.09.15.
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