ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 30-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

Komlói 0199/102 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes
átvétele a Magyar Államtól című, 18/2021. (I.
27.) számú határozat módosítása

Iktatószám: 590– 12/2021.

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. 1. mellékelt II. C.) 20, 22, 35.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Városunk temetője rövidesen eléri kapacitásának határát (ez látható a mellékelt légifotón is 1. sz. melléklet), ezért szükség lesz a temető területének bővítésére, mely az önkormányzat
tulajdonában álló 0199/101 hrsz.-ú, 9 hektár 5553 m2 nagyságú ingatlanon megoldható lesz.
Ez az önkormányzati tulajdonú terület teljes mértékben körbefogja a 0199/102 hrsz.-ú
ingatlant, melynek a tulajdonosa a Magyar Állam. A temetőbővítés megvalósítása esetén
ennek a területnek a megközelítése, ennél fogva a művelése is ellehetetlenülne, ezért
kezdeményeztük ezen ingatlannak is az önkormányzat tulajdonába kerülését.
A Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester a 18/2021. (I. 27.) számú határozattal
döntött a Magyar Állam tulajdonában álló, külterület 0199/102 hrsz.-ú, 4447 nagyságú,
„erdő” művelési ágú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezéséről. A határozat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.
A döntést követően, 2021. február 22. napján kelt levelemmel kezdeményeztem az államot –
termőföld esetén vagyoni ügyekben – képviselő Nemzeti Földügyi Központnál (NFK) az
ingatlan ingyenes tulajdonba adását.
Az NFK 2021. április 6-án kelt tájékoztatása alapján a Mecsekerdő Zrt. mint a 0199/102
hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelője, már kezdeményezte az ingatlan művelési ágának
megváltoztatását „erdő”-ről „fásított terület”-re. Az NFK kérte, hogy a művelési ág
változásának földhivatali átvezetését követően a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatokkal
újra nyújtsuk be kérelmünket.
A Komlói Járási Földhivatal 2021. május 18-án kelt határozata szerint a művelési ág ingatlannyilvántartási átvezetése megtörtént, ezért a fentiek alapján kezdeményezem, hogy a 18/2021.
(I. 27.) számú határozatot az új művelési ágnak megfelelően módosítsa a Képviselő-testület.
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület vitassa meg az előterjesztést és döntsön a 18/2021.
(I.27.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról.

Határozati javaslat:
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Komlói 0199/102 hrsz.-ú ingatlan
térítésmentes átvétele a Magyar Államtól című, 18/2021. (I. 27.) számú határozat módosítása”
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a 18/2021. (I. 27.) számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„1. Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kezdeményezi a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában megállapított településüzemeltetés (köztemető kialakítása és
fenntartása) feladatellátásához, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
22. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján, temető bővítése céljából a komlói
0199/102 hrsz.-ú, 4447 m2 nagyságú, „fásított terület” művelési ágú ingatlan ingyenes
tulajdonba adását.”
2. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2021. október 31.
Polics József polgármester

Komló, 2021. szeptember 13.
Polics József
polgármester

1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
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