
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2015. március 30-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

25/2015. (III. 30.) sz. határozata 
 

Büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez ingatlan felajánlása 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési, a pénzügyi és ellenőrzési 
és a szociális és egészségügyi bizottságok véleményének figyelembevételével, valamint széles 
körű társadalmi egyeztetés alapján. 
 

1.) A képviselő-testület a büntetés-végrehajtási intézet létesítésével kapcsolatos előnyöket 
és hátrányokat mérlegelte, széles körű lakossági egyeztetést folytatott és a jelentős 
mértékű foglalkoztatásra, valamint az egyéb pozitív hatásokra való tekintettel 
pályázatot nyújt be az Országos Büntetés-végrehajtási Intézet honlapján e tárgyban 
közzétett felhívására. 

 
2.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 1545/12. hrsz. 

alatti ingatlan megosztása során kialakításra kerülő legalább 5 hektáros önálló 
ingatlant térítésmentesen a Magyar Állam javára tulajdonba adja büntetés-végrehajtási 
intézet létesítése céljából. 

 
3.) A képviselő-testület vállalja, hogy az érintett ingatlan különleges területbe történő 

átsorolásáról és a telek kialakításáról gondoskodik 2015. december 31-ig. 
 
4.) A képviselő-testület támogató döntés esetén vállalja, hogy az ingatlanon a pályázati 

felhívásban megjelölt teljes közműellátást az ott kért kapacitással telken belül 
biztosítja legkésőbb 2016. december 31. napjáig. 

 
5.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, folytasson egyeztetéseket az esetleges 

megállapodás kapcsán annak érdekében, hogy az intézmény a városi távhő-ellátási 
rendszerre kapcsolódjon. 

 
6.) A képviselő-testület vállalja továbbá, hogy pályázatnyertesség esetén 2018-ig 30 db 

önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában bérlőkijelölési jogot biztosít. Vállalja 
továbbá, hogy az intézet személyzete lakhatása céljából elsősorban a családos 
Komlóra költöző munkavállalók részére ingyenesen legalább 10 db, igény esetén ezt 
meghaladó számú lakótelket biztosít. A képviselő-testület a büntetés-végrehajtási 
intézet létesítése esetén gondoskodik arról, hogy az intézethez közeli 
településrészeken a térfigyelő kamerarendszer megfelelő bővítésével is növelje a 
közterületi biztonságot.  

 
 



7.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy előzetesen a büntetés-
végrehajtási intézet létesítésére vonatkozó pályázathoz kapcsolódóan a partnerként 
szóba jöhető szervezetekkel, így elsősorban a Polgárőrséggel és a Baranya Megyei 
Rendőrkapitánysággal, valamint a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karával, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
tárgyalásokat folytasson, velük a pályázat sikeressége érdekében együttműködési 
megállapodásokat kössön, ill. részükről támogató nyilatkozatokat szerezzen be. 

 
8.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és 

benyújtásáról gondoskodjon, folytasson le minden szükséges egyeztetést és tárgyalást, 
tegyen meg minden nyilatkozatot és intézkedést jelen határozat szerintiek végrehajtása 
érdekében. 

 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: 2015. március 31. pályázat benyújtására, illetve 
  értelem szerint. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 
 
 


