
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2020. február 20-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
13/2020. (II.20.) sz. határozata 

 
Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntésekről szóló 

177/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítása   
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komlói Tésztagyártó Szociális 
Szövetkezettel kapcsolatos döntésekről szóló 177/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítás 
című előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a 177/2019. (XII.18.) sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 
„1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Tésztagyártó Start Szociális 
Szövetkezet (7300 Komló, Pécsi út 51.) tevékenysége a helyiségek bérletéről szóló 
17/2011. (VI. 24.) Ökr. sz. rendelet 20. § (3) bekezdés c.) pontja szerinti kiemelt 
társadalmi célnak, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 11. §. 
(13) bekezdés szerinti közfeladatnak minősül ezért a 3604 hrsz-ú „garázs, raktár, 
udvar” megnevezésű ingatlanon található Kossuth L. u. 103/A. szám alatti 30,97 m2 
alapterületű helyiségcsoport 12,28 m2 alapterületű helyiségét ingyenesen a használatába 
adja raktározás céljára, az alábbi feltételekkel: 

 
- A helyiség rezsiköltségei a használót terhelik. 
- A használati szerződés határozott időre, 2020. február 25-től, 2022. február 24-

ig (2 év) szól. A helyiségbérleti szerződés ismételten – több alkalommal is – 
megköthető.” 

 
2. A képviselő-testület a 177/2019. (XII.18.) sz. határozat 7. pontját visszavonja. 

 
3. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 

 
4. Amennyiben a Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet a jövőben a helyiséget 

telephelyként kívánja igénybe venni, ahhoz a képviselő-testület előzetes hozzájárulását 
adja. 

 
5. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Állatvédő Egyesület tevékenysége a 

helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI. 24.) Ökr. sz. rendelet 20. § (3) bekezdés c.) 
pontja szerinti kiemelt társadalmi célnak, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11. §. (13) bekezdés szerinti közfeladatnak minősül, ezért a Komló, 



Függetlenség u. 40/a. sz. alatti 46,44 m2 alapterületű helyiséget ingyenesen a 
használatába adja – elsősorban tárolás céljára – az alábbi feltételekkel: 

 
- A helyiség rezsiköltségei a használót terhelik. 
- A használati szerződés határozott időre, 2020. február 25-től 2022. február 24-

ig (2 év) szól. A helyiségbérleti szerződés ismételten – több alkalommal is – 
megköthető. 

 
Felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a szerződések előkészítésére és aláírására. 
 
Határid ő: 2020. február 25. 
Felelős:  Bogyay László intézményvezető 
 
 
 

K.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 


