
K I V O N A T 
a képviselő-testület 2017. május 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

59/2017. (V.25.) sz. határozata 

 

Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz.) ingatlan tulajdonjogának 

átruházása, valamint tulajdonosi hozzájárulások megadása a Pécsi 

Egyházmegye részére 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 

az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 

valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz.) 

ingatlan tulajdonjogának átruházása, valamint tulajdonosi hozzájárulások megadása a 

Pécsi Egyházmegye részére című előterjesztést. 

 

I. 

 

1.) Komló Város Önkormányzat mint a komlói 512. hrsz.-ú, természetben a Komló, 

Templom tér 1. sz. és a Komló, Templom tér 2. sz. alatti általános iskola, udvar 

megnevezésű ingatlan tulajdonosa, szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a 

megjelölt ingatlanokat értékesíti a Pécsi Egyházmegye részére. Ehhez kapcsolódóan 

ingatlanforgalmi értékbecslés készíttetésére kerül sor. Az ingatlanokban végzett 

közcélú tevékenység jellegére tekintettel a vételár az értékbecslés összegtől 

függetlenül a könyvszerinti érték alapján, 35.000.000. Ft-ban kerül meghatározásra. 

 

2.) Komló Város Önkormányzat az 1.) pontban foglalt szándékának rögzítése mellett 

feltételként határozza meg azt, hogy a jelenleg fennálló, a városi köznevelési és 

közoktatási feladatok zökkenőmentes ellátáshoz, koordinálásához szükségesek 

jogosítványok a tulajdonjog átadását követően is megillessék Komló Város 

Önkormányzatát. 

 

3. ) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) és 2.) pontban rögzített 

elvek szerint a szükséges intézkedéseket megtegye, valamint a kapcsolódó 

megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést a júniusi testületi ülésen terjessze 

elő.  

 

II. 

 

4.) A Képviselő-testület véleményezte és támogatja a Komlói Kodály Zoltán Ének-

zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását jelen 

előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.   



 

III. 

 

5.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Pécsi Egyházmegye a Komlói 

Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményt érintő 

beruházás idejére, a 2017/2018-as nevelési évben a Komló Város Önkormányzat 

Közösségek Háza intézményben oktatási tevékenységet folytasson 3 általános iskolai 

osztály elhelyezésével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen 

előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti hozzájáruló nyilatkozat aláírására.  

 

 

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: 


