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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretében Komló Város Önkormányzata, a horvátországi Belisce, valamint Beremend település
közösen támogatást nyertek el a HUHR/1101/1.2.3/0003, ILPAN elnevezésű projekt
megvalósítására.
A komlói projektelem részeként önkormányzatunk a Komló, Városház tér 1. (2437 hrsz) alatti
ingatlanon egy szabadtéri bányászati eszközök bemutatását szolgáló emlékhelyet alakított ki
2014. évben.
Az emlékhelyen korábban bányában közlekedő mozdonyok, csillék, munkásokat szállító kocsik
és egyéb munkaeszközök kerültek kiállításra. Az eszközök Komló Város Önkormányzat
tulajdonát képezik. A közelmúltban megkeresett Veresegyház Város Önkormányzata, hogy egy
működő bányavasútat kívánnak kialakítani turisztikai, közösségi céllal. A rendelkezésükre álló
bányamozdony hasonló típusú, minta a komlói azonban hiányzik a sebességváltóműve, ami a
mi mozdonyunkban megvan.
Kérték a segítségünket hogy biztosítsuk a szükséges alkatrészt az ő mozdonyuk üzemképessége
érdekében (1. sz. melléklet)
A már említett komlói projekt 2015. augusztus 31-én zárult és az öt éves fenntartási időszak
2020. augusztus 31-ig tart.
Az ügyben megkerestük az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési
program Közös Titkárságát és kértük állásfoglalásukat, hogy a fenti időszakon belül a komlói
helyszínen rögzített bányamozdony sebességváltóműve kiszerelhető-e, figyelembe véve, hogy
a váltóműre nincs szükségünk és ezt a berendezést a látogatók jelenleg sem láthatják, mivel az
zárt géptérben helyezkedik el, továbbá kiszerelésével az emlékmű látványképe nem sérül.
A Közös Titkárság 2019. 05. 15. napján kelt válaszlevelében akként foglalt állást, hogy a
bányamozdonyt érintő változás engedélyezett amennyiben az eszköz külsőleg nem változik, az
eredeti funkciója sértetlenül megmarad, a látogatók számára szabadon elérhető és az emlékmű
látványképe nem sérül (2. sz. melléklet)
Azok a változtatások, melyek a fenti elvárásoknak nem tesznek eleget, a 2020. augusztus 31-ig
tartó fenntartási időszak alatt nem engedélyezhető.
Esetünkben az átadni tervezett váltómű zárt térben helyezkedik el, az a látogatók által jelenleg
sem látható, így annak eltávolítása az emlékmű külső látványán nem változtat, az emlékmű a
funkcióját továbbra is betölti és a projekttel kapcsolatos elvárásokat teljesíti.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 108 § (2) bekezdés a.)
pontja szerint „A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga
ingyenesen átruházható az állam, vagy más helyi önkormányzat javára, jogszabályban
meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.” A hivatkozott törvény 13. §. (1)
bekezdése sorolja fel a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatokat. Az 1. pontban szerepel a településfejlesztés és a 13. pontban a
turizmussal kapcsolatos feladatok. A 2011. évi CLXXXIX. tv. 108. § (3) bekezdése kimondja,
hogy „az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását
nem veszélyeztetheti.”
Álláspontom szerint a tervezett ingyenes vagyonátadás a hivatkozott jogszabályi helyekben
megfogalmazottakkal összhangban van, azok feltételeinek megfelel, így az átadásnak törvényes
akadálya nincs.
Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Veresegyház Város Önkormányzata
kérésének eleget téve, segítve az ott tervezett turisztikai fejlesztés sikerességét, járuljon hozzá
az előterjesztésben jelzett alkatrész ingyenes átadásához és a határozati javaslatot a Gazdasági
és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembe vételével fogadja el.

Határozati javaslat:
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint
a gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta
a „Bányászati emlékhelyet érintő változással kapcsolatos tájékoztatás” tárgyú előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a Komló, Városház tér 1. (2437 hrsz) alatti ingatlanon álló
bányászati emlékhelyen kiállított bányamozdony sebességváltóművét a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 108 § (2) bekezdés a.) pontja
alapján, a törvény 13 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési és
turisztikai célra ingyenesen átadja Veresegyház Város Önkormányzata részére. A
vagyonelem átadása az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyezteti,
annak következtében az emlékhely látványképe nem sérül, a jelenlegi funkcióját
maradéktalanul továbbra is betölti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alkatrész átadásával
kapcsolatos megállapodást Veresegyház Város Önkormányzatával megkösse, és az
átadással kapcsolatos minden szükséges intézkedéseket megtegye.
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