
K I V O N A T 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
105/2020. (V.29.) sz. határozata 

 
Buszpályaudvar felújítása miatt közterület-használati  

engedélyek visszavonása 
 

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörömben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és 
működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló a 17/2020. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a 
Fidesz-KDNP frakció támogató véleményének figyelembevételével Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
Komló, 2020. május 28. 

Polics József 
polgármester 

 

1./ 

Komló Város Polgármesterétől 
� 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87. 
� 72/*584-001          Fax: 584-005 

Ügyiratszám:   11682-4/2020  
Ügyintéző: Gerst József            
  Tárgy: Magyar Lapterjesztő Zrt. Komló, Bem u. 

531/2. hrsz. alatti közterületen álló 
kereskedelmi pavilon közterület-használati 
engedélyének visszavonása                
   

 
H A T Á R O Z A T  

 
Magyar Lapterjesztő Zrt . (1097 Budapest, Táblás u. 32., továbbiakban: engedélyes) részére a 8070-
2/2017. ügyiratszámon kiadott 2023.01.01. napjáig érvényes Komló, Bem u. 531/2 hrsz. alatt - 
autóbusz-pályaudvaron - meglévő kereskedelmi pavilon közterület-használati engedélyét   
 

v i s s z a v o n o m . 
 

Kötelezem engedélyest, hogy a közterületen álló kereskedelmi pavilont azonnal, de legkésőbb 2020. 
június 5. napjáig bontsa le és saját költségén az eredeti állapotot kártérítési igény nélkül állítsa 
helyre. 
 



Egyben megkeresem Komló Város Önkormányzata Városgondnokságát (Komló, Kossuth L. u. 15.), 
hogy engedélyes fennálló közterület-használati díj fizetését 2020. május 31. határnappal zárja le, illetve 
túlfizetés esetén időarányosan fizesse vissza részére. 

 
Határozatom a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés közlésétől számított 
harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási pert indíthat a Pécsi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt. Az erre irányuló keresetet az elsőfokú hatóságnál lehet 
benyújtani. A bírósággal való elektronikus kapcsolattartás esetén a kérelmet elektronikusan kell 
benyújtani. Amennyiben a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a kérelmet a polgári 
perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) 
IM rendelet 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Ha törvény eltérően nem 
rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya 
nincs. 
 

I N D O K O L Á S  
 
Magyar Lapterjesztő Zrt. Komló, Bem u. 531/2 hrsz. alatt - autóbusz-pályaudvaron hatályos közterület-
használati engedéllyel rendelkezik - hírlap árusítás céljára - kereskedelmi pavilonja működtetésére.  
 
 
Az 531/2. hrsz. alatti központi belterületen lévő közterület-használati engedéllyel rendelkező 
vállalkozások előzetes tájékoztatást kaptak, miszerint a kiadott engedélyüket az évek óta tervezett 
autóbusz végállomás felújításakor – közterület használati engedélyüket visszavonva - szabaddá kell 
tenni a helyszint. 
 
Komló városa a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és 
környezetének közlekedésfejlesztése” című projekt támogatásával meg tudja valósítani a központi 
autóbusz pályaudvar felújítását.  
 
Az építési kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult, a nyertes ajánlatadóval 
szerződést köt önkormányzatunk, melynek feltétele a szükséges munkaterületet biztosítása. A 
munkaterület csak úgy biztosítható, ha a jelenleg a területre kiadott közterület használati engedélyek 
visszavonásra kerülnek. 
 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat engedélyezéséről szóló 
19/2011.(VI.24.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdés szerint „A közterület-
használat közérdekből bármikor megszüntethető elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül. 
Közérdeknek a város szabályozási tervével összhangban lévő olyan érdek minősül, amely a város 
lakosságának nagyobb részét érinti.” 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (4) bekezdés b) pontját, miszerint fellebbezésnek nincs 
helye, amennyiben a döntést a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozta. 
 
A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról 
szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. 
 
Határozatomat az Ákr. 103-104. §-ai alapján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 17/2020.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete 2. §-ában meghatározott hatáskörömben, továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott illetékesség körömben eljárva hoztam meg 
 
Komló, 2020. május 29. 

  Polics József 
  polgármester 



A határozatról értesítést kapnak: 

1. Engedélyes: Magyar Lapterjesztő Zrt.     Hivatali kapu 
2.    Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága    Hivatali kapu 
3. Közterület-felügyelők     Helyben 

 
Közterület-használati engedély-nyilvántartás: …/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2./ 

Komló Város Polgármesterétől 
� 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87. 
� 72/*584-001          Fax: 584-005 

Ügyiratszám:   11682-5/2020  
Ügyintéző: Gerst József            
  Tárgy: Tóth Renáta Komló, Bem u. 531/2. hrsz. alatti 

közterületen álló zöldség-gyümölcs árusító 
pavilon közterület-használati engedélyének 
visszavonása    

 
H A T Á R O Z A T  

 
Tóth Renáta (Komló, Pécsi u. 37., továbbiakban: engedélyes) részére a 1661-2/2017. ügyiratszámon 
kiadott 2022.01.01. napjáig érvényes Komló, Bem u. 531/2 hrsz. alatt - autóbusz-pályaudvaron - 
meglévő kereskedelmi pavilon közterület-használati engedélyét   
 

v i s s z a v o n o m . 
 
Kötelezem engedélyest, hogy a közterületen álló kereskedelmi pavilont azonnal, de legkésőbb 2020. 
június 5. napjáig bontsa le és saját költségén az eredeti állapotot kártérítési igény nélkül állítsa 
helyre. 
 
Egyben megkeresem Komló Város Önkormányzata Városgondnokságát (Komló, Kossuth L. u. 15.), 
hogy engedélyes fennálló közterület-használati díj fizetését 2020. május 31. határnappal zárja le, illetve 
túlfizetés esetén időarányosan fizesse vissza részére. 

 
Határozatom a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés közlésétől számított 
harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási pert indíthat a Pécsi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt. Az erre irányuló keresetet az elsőfokú hatóságnál lehet 
benyújtani. A bírósággal való elektronikus kapcsolattartás esetén a kérelmet elektronikusan kell 
benyújtani. Amennyiben a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a kérelmet a polgári 
perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) 
IM rendelet 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Ha törvény eltérően nem 
rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya 
nincs. 
 

I N D O K O L Á S  
 
Tóth Renáta Komló, Bem u. 531/2 hrsz. alatt - autóbusz-pályaudvaron hatályos közterület-használati 
engedéllyel rendelkezik zöldség-gyümölcs árusító kereskedelmi pavilonja működtetésére.  
 
 
Az 531/2. hrsz. alatti központi belterületen lévő közterület-használati engedéllyel rendelkező 
vállalkozások előzetes tájékoztatást kaptak, miszerint a kiadott engedélyüket az évek óta tervezett 
autóbusz végállomás felújításakor – közterület használati engedélyüket visszavonva - szabaddá kell 
tenni a helyszint. 
 
Komló városa a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és 
környezetének közlekedésfejlesztése” című projekt támogatásával meg tudja valósítani a központi 
autóbusz pályaudvar felújítását.  
 
Az építési kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult, a nyertes ajánlatadóval 
szerződést köt önkormányzatunk, melynek feltétele a szükséges munkaterületet biztosítása. A 



munkaterület csak úgy biztosítható, ha a jelenleg a területre kiadott közterület használati engedélyek 
visszavonásra kerülnek. 
 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat engedélyezéséről szóló 
19/2011.(VI.24.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdés szerint „A közterület-
használat közérdekből bármikor megszüntethető elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül. 
Közérdeknek a város szabályozási tervével összhangban lévő olyan érdek minősül, amely a város 
lakosságának nagyobb részét érinti.” 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (4) bekezdés b) pontját, miszerint fellebbezésnek nincs 
helye, amennyiben a döntést a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozta. 
 
A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról 
szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. 
 
Határozatomat az Ákr. 103-104. §-ai alapján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 17/2020.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete 2. §-ában meghatározott hatáskörömben, továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott illetékesség körömben eljárva hoztam meg 
 
Komló, 2020. május 29. 
 

  Polics József 
  polgármester 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

1. Engedélyes: Tóth Renáta  Komló, Pécsi u. 37.    Hivatali kapu 
2.    Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága    Hivatali kapu 
3. Közterület-felügyelők     Helyben 

 
Közterület-használati engedély-nyilvántartás: …/2020 
 

  


