
 

K I V O N A T 
 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
211/2020. (XI. 6.) sz. határozata 

 
Komló, Deák F. és Pannónia utcák víziközmű hálózatainak önkormányzati 

tulajdonba történő átvétele 

A 478/2020. (XI. 3.) 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 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati 
rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a 
Komló Összeköt Egyesület frakció, valamint a Fidesz-KDNP frakció és az alpolgármester 
támogató véleményeinek figyelembevételével, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (5) bekezdése, valamint 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. 
(X.18.) számú rendelet 21. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület jóváhagyja, 
hogy Komló Város Önkormányzat (Átvevő) a tulajdonába és üzemeltetésébe vegye a 
Komló, Deák F. és Pannónia utcákban Stranszky Tamásné építtető (Átadó) által 
megvalósított alábbi víziközmű hálózatot: 

Vízjogi létesítési engedély megnevezése, száma: Komló, Alkotmány utcai belterületi 
ingatlanok közművesítése; 35200/3675-7/2019; Vksz: B.LXXXIII/65-CV 

Vízjogi létesítési engedély szerinti műszaki tartalom: 

 
 A tulajdonba, illetve az üzemeltetésbe történő átvétel feltételei: 

- Komló Város Önkormányzata a tulajdonába átvett víziközmű hálózatért az átadó 
részére ellenértéket nem fizet. 



 

- Átadó vállalja, hogy az átvétellel összefüggően az önkormányzatnál 
szükségképpen felmerülő hatósági, földhivatalai költségeket az önkormányzat 
részére megfizeti. 

- Átadó köteles az önkormányzat részére átadni minden olyan dokumentumot, 
amely a hatósági engedélyezési eljárásokhoz, valamint az üzemeltetéshez 
szükséges. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átvétellel kapcsolatos 
megállapodást Komló Város Önkormányzat képviseletében aláírja.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az átvétellel, valamint az 
üzemeltetéssel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról intézkedjen. 

 
Határid ő:  2020. november 30. 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
 
Komló, 2020. november 6.  

                              
   Polics József  

            polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


