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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

33/2017. (IV.28.) sz. határozata 

 

Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez 

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

oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési 

bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Tulajdonosi hozzájárulás a 

Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez című előterjesztést. 

 

1.) Komló Város Önkormányzat, mint a komlói 511/2. hrsz.-ú, természetben a 7300 Komló, 

Templom tér 1. sz. alatti ingatlan tulajdonosa a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pécsi 

Egyházmegye az ingatlanon található Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvoda épületét érintő építési beruházást hajtson végre.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására, 

valamint felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Pécsi Egyházmegyét tájékoztassa. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 

2.) A Képviselő-testület a 1.) pontban megadott tulajdonosi hozzájárulás feltételeként 

meghatározza a fejlesztéshez kapcsolódó megállapodás megkötését a beruházás megkezdése 

előtt.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó megállapodást a 

képviselő-testület 2017. májusi rendes ülésére terjessze elő.   

 

Határidő: 2017. május 25.  

Felelős: Polics József polgármester 

 

3.) A Képviselő-testület támogatja, hogy az óvoda épületét érintő beruházás során 4 

csoportszoba kerüljön kialakításra, azonban a Képviselő-testület kijelenti, hogy az intézmény 

átadás-átvételekor kötött köznevelési szerződés alapján, továbbra is a meghatározott 3 csoport 

(75 gyermek) működtetését támogatja a Szent Bernadett Tagóvodában. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 

 

 

 

 



4.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda tulajdonjogának megtartása mellette kívánja a jelenlegi 

működtetési formát - mely szerint az intézmény tulajdonjoga Komló Város Önkormányzatot, 

az intézmény fenntartói valamint működtetői joga a Pécsi Egyházmegyét illeti – fenntartani. 

 

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: 
 


