
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. május 30-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

79/2018. (V.30.) sz. határozata 

 

A kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz: 3798/2) kapcsolatos 

előkészítő döntések meghozatala 

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

településfejlesztési bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 

valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta „A kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz: 

3798/2) kapcsolatos előkészítő döntések meghozatala” című előterjesztést.  

 

1)  A képviselő-testület a kézilabda munkacsarnokkal kapcsolatban hozott 

határozatait, azaz a 168/2017. (X.26.) és a 7/2018. (I. 30.) sz. határozatait 

visszavonja. 

 

2)  A képviselő-testület tájékozódott a Komló, Függetlenség u. 32., 3798/2 hrsz 

alatti önkormányzati tulajdonú intézményi területre tervezett, állami 

beruházásban megvalósuló kézilabda munkacsarnok előkészítésével 

kapcsolatos feladatokról, a beruházás jelenlegi állásáról. Az előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező együttműködési megállapodást megismerte, az abban 

foglaltakat elfogadja.  

 

3)   Komló Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonát képező, a tervezett 

kézilabda munkacsarnok építéséhez szükséges méretű területet a 3798 helyrajzi 

számú ingatlanból történő (előterjesztés 2. sz. melléklete) leválasztását 

követően kialakuló 3798/2 hrsz-ú ingatlant térítésmentesen a Magyar Állam 

részére átadja kézilabda munkacsarnok létesítése céljából. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szükséges telekalakítási eljárást folytassa le az építési 

terület külön ingatlanként történő leválasztása érdekében. 

 

4)   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 4. az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;  

− a 15. sport, ifjúsági ügyek. 

 



5)  A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az átadás tárgyát képező 3798/2 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. 

 

6)  A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 3798/2 hrsz-ú ingatlan nem tartozik 

Komló Város Önkormányzatának forgalomképtelen törzsvagyonába. 

 

7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állammal 

megkötésre kerülő, ingyenes átruházásra vonatkozó szerződést aláírja, és a 

szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polics József polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
 


