
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2016. augusztus 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

137/2016. (VIII.25.) sz. határozata 

 

A Komló 1545/15 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása 

büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 

gazdasági és településfejlesztési, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „A Komló 1545/15 hrsz.-ú ingatlan 

ingyenes állami tulajdonba adása” című előterjesztést. 

 
I. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2015. (III.30.) számú 

határozatában foglalt vállalásait fenntartja, a határozatban foglaltakat az alábbiakkal 

pontosítja, illetve egészíti ki: 

 

1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 1545/15 

helyrajzi számú ingatlant büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából 

térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. 

 

2) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ingatlan térítésmentes állami tulajdonba 

adása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdése szerinti, alábbi közfeladatok ellátását segíti elő: 

− az 1. pontban rögzített településfejlesztés, településrendezés; 

− a 2. pontban rögzített településüzemeltetés (ezen belül is a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 

kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

− a 13. pontban rögzített gazdaságszervezés; 

− a 17. pontban rögzített közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 

 

3) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1545/15 hrsz-ú ingatlan kötelező 

önkormányzati feladatellátáshoz, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 

meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, vagy ezek finanszírozási 

forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok 

teljesítéséhez nem szükséges. 

 

4) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1545/15 hrsz-ú ingatlan nem tartozik Komló 

Város Önkormányzatának forgalomképtelen törzsvagyonába. 

 

 

 

 



5) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való 

megfelelés érdekében — függetlenül attól, hogy a tulajdonjog ellenérték nélkül történő 

átruházására kerül sor — szükséges független szakértő bevonásával az ingatlan becsült 

forgalmi értékének megállapítása is (a megállapított forgalmi érték a nyilvántartásba 

vétel alapját jelenti). 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnokságát, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t tájékoztassa. 

 

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: 

 


