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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2013. június 27-én vagyonkezelési 
szerződést kötött a komlói 1240, 1244, 1245 és 1246 hrsz.-ú ingatlanok (KBSK sporttelep) 
vagyonkezelésbe adásáról (1. sz. melléklet). 
  
Mint Önök előtt is ismeretes a Kormány támogatást biztosít az önkormányzatnak a Komlói 
Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztésének előkészítésére. A Képviselő-testület a 
199/2021. (VII.15.) sz. határozatában az 1240-1246 hrsz.-ú ingatlanok területét sportfejlesztés 
céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A fejlesztés megvalósításához szükséges 
több ingatlan összevonása. Az összevonáshoz a vázrajzot elkészíttettük (2. sz. melléklet), a 
településrendezési eszközök módosítását követően sor kerülhet a telekalakítás hatósági 
jóváhagyására, majd az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre. 
 
Tekintettel arra, hogy a telekalakításban részt vevő ingatlanok egy részét vagyonkezelői jog 
terheli, ezért az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez a vagyonkezelői szerződés módosítása 
szükséges, az aktuális helyrajzi számoknak megfelelően.. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta „A Komlói 
Fűtőerőmű Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
1.) A Képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel 2013. június 27-én kötött 

vagyonkezelési szerződés I.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak 
az alábbi ingatlanok: 

a. a komlói 1240 hrsz.-ú, „sporttelep (sportcsarnok, iroda és udvar)” 
megnevezésű, 2 ha 9484 m2 területű ingatlan, melyet terheli a Baranya 
Megyei Vízmű Vállalat javára bejegyzett vízelvezetési szolgalmi jog, 
valamint az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett közcélú 
villamos légvezeték, illetve földkábel létesítési és karbantartási vezetékjog, 

b. a komlói 1245 hrsz.-ú, „sporttelep” megnevezésű, 3 ha 5675 m2 területű 
ingatlan, melyet terheli az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára 
bejegyzett közcélú villamos légvezeték, illetve földkábel létesítési és 
karbantartási vezetékjog, 

c. a komlói 1246 hrsz.-ú, „sporttelep” megnevezésű, 1 ha 6398 m2 területű 
ingatlan.” 

 
2.) A vagyonkezelési szerződés egyéb részei változatlan tartalommal érvényben 

maradnak. 
 



3.) A vagyonkezelői szerződés módosítása a 1240, 1242 és 1244 hrsz.-ú földrészletek 
telekhatár rendezésének ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével egyidejűleg lép 
hatályba. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés 

módosításának aláírására.  
 
 
Határid ő: 2022. január 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2021. november 24.   
 
 
 
 Polics József  
  polgármester 
 

 
 



1. sz. melléklet 

 

















 
 

 
 



2. sz. melléklet 

 


