
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2016. július 14-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

130/2016. (VII. 14.) sz. határozata 

 

A 2453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele 

a Magyar Államtól II. 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 

bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a komló belterületi 2453/3 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről szóló II. számú előterjesztést. 

 

A képviselő-testület a 9/2016. (II.18.) számú határozatát hatályában fenntartja, és az 

alábbiakkal egészíti ki: 

 

1. A képviselő-testület ismételten kifejezi a Magyar Állam 1/1 tulajdonában álló 2453/3 

hrsz.-ú, 4ha 1807m
2
 területű, jelenleg „kivett vasút és 3 egyéb épület” megjelölésű 

ingatlan ingyenesen történő önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét.  

Ennek érdekében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában 

foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 

bekezdésének c) pontja alapján a képviselő-testület kezdeményezi az ingatlan 

vagyonkezelőjénél, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél, az ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) és 13.) pontjaiban meghatározott 

„településfejlesztés” és „gazdaságszervezés” feladatainak ellátása érdekében kívánja 

tulajdonba venni és foglakoztatás-bővítés érdekében az ipari park bővítésére és 

foglalkoztatás növekedés támogatására kívánja felhasználni. 

 

3. A képviselő-testület a tulajdonjog megszerezésével kapcsolatos valamennyi költség 

(így különösen ingatlanforgalmi értékbecslés és a földhivatali eljárások díjai, stb.) 

megfizetését vállalja. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a 

jelenlegi kiegészítéssel érintett 9/2016. (II.18.) számú határozat 3. pontjában 

meghatározott, és az önkormányzat 2016. évi költségvetésének „egyéb dologi 

kiadások” előirányzata terhére, legfeljebb 500.000,- Ft erejéig kell teljesíteni. 

 

4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2453/3 hrsz.-ú ingatlan nem áll örökség- vagy 

természetvédelmi, valamint Natura 2000 védettség alatt.  

 

 

 

 



5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komló belterületi 2453/3 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során 

az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komló belterületi 2453/3 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 

 
 


