
K I V O N A T 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2021. (II. 1.) sz. határozata 
 

Körtvélyesi rekortán borítású sportpálya vagyonkezelése, a létesítmény 
távfelügyeletéhez szükséges beruházás megtérítése, a sportpálya 

áramellátásának hálózatfejlesztési hozzájárulási díja 
 
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 
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 támogató véleményének figyelembevételével, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
  

1. Komló Város Önkormányzat a Komló Körtvélyes városrészrészben az 1521/68 hrsz-ú 
ingatlanon létesített rekortán borítású sportpályát a vagyonkezelési szerződés 
hatálybalépésének napjától kezdődően versenyeztetés nélkül határozatlan időre és 
ingyenesen Komló Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. vagyonkezelésébe adja. 

  
Komló Város Önkormányzat kifejezi azon igényét, hogy a vagyonkezelésben álló vagyon 
hasznosítása elsődlegesen a városi oktatási intézmények tevékenységéhez és működéséhez, 
valamint lakossági, egyéni és civil szervezetek sport- és szabadidős tevékenységéhez 
szükséges feltételek biztosítása céljából valósuljon meg. 
 
Határid ő: 2021. március 31. 
Felelős:  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

 
2. Komló Város Önkormányzat az előterjesztéshez csatolt 1. számú mellékletben foglalt 

vagyonkezelési szerződéstervezetet jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
véglegesített szerződés aláírására.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése 
iránt intézkedjen. 
 
Határid ő: 2021. március 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3. Komló Város Önkormányzat a sportpályán a Komlói Fűtőerőmű Zrt. által kiépítendő 
kamerarendszer és elektromos áram beruházási költségét a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére 
végleges pénzeszköz átadás formájában legfeljebb 1 600 000,- Ft összegig megtéríti.  
 

Határid ő:  2021. június 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 



4. Komló Város Önkormányzat a 2021. évi költségvetése terhére biztosítja, hogy a sportpálya 
elektromos áramellátáshoz szükséges 196 596,- Ft hálózatfejlesztési díj az áramszolgáltató 
részére megfizetésre kerüljön. 
 
Határid ő: 2021. március 31. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 
 

5. Komló Város Önkormányzat utasítja a jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet 
összeállítása során a beruházás számait a 1 600 000,- Ft, illetve a 196 596,- Ft összegek 
figyelembevételével szerepeltesse. 
 
Határid ő: 2021. március 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Komló, 2021. február 1.  
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 


