
K I V O N A T 
a képviselő-testület 2018. szeptember 19-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2018. (IX.19.) sz. határozata 

Helyi népszavazások elrendelése 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági 

és településfejlesztési bizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi 

és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a helyi népszavazás 

elrendelésével kapcsolatos előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület a Mánfa Község Önkormányzattal tervezett területcserével 

összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 102. § (3) bekezdése, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CCXXXVIII. törvény 33. §-a alapján az átadandó komlói területeken lakó 

választópolgárok körében helyi népszavazást rendel el az alábbi kérdésben: 

Egyetért-e Ön azzal, hogy Komló Város Önkormányzata Mánfa Község 

Önkormányzatával területcserére vonatkozó megállapodást kössön, melynek 

alapján a 2019. évi általános önkormányzati választás napjával a mánfai 0309/1-

25, 0310/1-11, 0310/13-14, 0311, 0312/1-4, 0313/1, 0314-0315, 0318, 0321/1, 0322/1-

26, 0323-0325, 0326/1-2, 0326/4-6, 0327, 0339/2, 0339/8, 0380/2, 0380/8-23, 0382-

0383, 0384/1-3, 0385-0393, 0394/2, 0396-0398, 0400, 0459/4 helyrajzi szám alatti 

területek Komló város közigazgatási területéhez, a komlói 0411-0424, 0425/1-2, 

0426-0431, 0433-0441, 0442/1-13, 0443, 0444/1-10, 0445, 0446/1-10, 0447, 0448/1-

9, 0449, 0450/1-7, 0451 helyrajzi szám alatti területek – így az Ön által lakott 

ingatlan is –  Mánfa község közigazgatási területéhez kerüljenek átcsatolásra? 

 

2. A képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal működési 

előirányzatainak terhére, a Komló és Mánfa települések közti területcserével 

összefüggésben megtartandó helyi népszavazások költségeinek fedezetére az 

előterjesztésben foglaltak szerint összesen 546.713,- Ft személyi, és 100.000,- Ft 

dologi, azaz mindösszesen 646.713,- Ft összegű előirányzatot biztosít. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyi választási bizottság elnökét a 

helyi népszavazás elrendeléséről haladéktalanul tájékoztassa, és intézkedjen a helyi 

népszavazás elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő 

közzététele iránt. 
 

Határidő:  Azonnal 

Felelős: Polics József polgármester 

K.m.f. 
 

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

   címzetes főjegyző          polgármester 
 

 

A kiadmány hiteléül: 


