
K I V O N A T 
a képviselő-testület 2018. augusztus 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2018. (VIII.29.) sz. határozata 

Döntés Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat 

közötti területcsere kezdeményezéséről. 
 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete –az alpolgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta az „Döntés Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat 

közötti területcsere kezdeményezéséről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat. 

 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 31/2017. (VI.26.) 

sz. határozatára – úgy dönt, hogy területszervezési eljárás keretében területcserét 

kezdeményez Komló Város Önkormányzatával, olyan módon, hogy 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 hrsz.-ú ingatlanok a területcsere 

eredményeként Mánfa község közigazgatási területéhez tartozzanak, és 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 hrsz.-ú ingatlanok 

a területcsere eredményeként Komló város közigazgatási területéhez tartozzanak.  

2. A képviselő-testület megismerte, és döntésekor figyelembe vette a Járási Földhivatal 

által a közigazgatási területről szolgáltatott harminc napnál nem régebbi hiteles 

térképmásolatot, a földkönyvi adatok alapján készített területi összesítőt, továbbá a 

határvonal-leírást. 

3. A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a területszervezési eljárás körébe 

tartozó területcserére irányadó jogszabályokat, melyek alapján az alábbi személyi 

összetétellel területrész átadásának előkészítésére bizottságot hoz létre: 

 

‒ Molnár Zoltánné Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

tagja, 

‒ Bikali Zsoltné  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

tagja, 

‒ Bötkös Gézáné   Komló, Határ tető 000442/3.hrsz. alatti lakos, 

‒ Bodrogi Gyula  Komló, Határ tető 000444/5. hrsz. alatti lakos, 

‒ Szűcs Zoltán  Mánfa, Kossuth-akna-alsó 148. szám alatti lakos, 

‒ Szigeti József póttag Komló, Határ tető 000448/6. hrsz. alatti lakos. 

 

A képviselő-testület az előkészítő bizottság elnökének Molnár Zoltánnét megválasztja. 

A képviselő-testület az előkészítő bizottság póttagjának Szigeti Józsefet megválasztja. 

 



A képviselő-testület kimondja, hogy az előkészítő bizottság elnöke a megválasztott tag 

írásbeli lemondása, a feladat-ellátás tartós akadályoztatásának írásbeli bejelentése, 

vagy a bizottság tagjaként történő feladat-ellátás egyéb külső körülmény miatti 

ellehetetlenülése esetén az előkészítő bizottság megválasztott póttagját a bizottság 

munkájába szavazati joggal bevonhatja.   

 

4.  A képviselő-testület felkéri az előkészítő bizottság tagjait, hogy a Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatallal együttműködve készítsenek az átadásra kerülő területrész 

területére, az új közigazgatási határvonalra, a vagyon megosztására, a költségek 

viselésére javaslatot. A javaslat a területrész szempontjából mutassa be a lakott 

területrész átadásának részletes körülményeit, különösen: előnyeit, esetleges 

hátrányait, feltételeit, költségeit, közigazgatási, intézményi és egyéb lakossági 

szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit, az infrastrukturális fejlettség szintjét és a 

közműellátottságot, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó 

jogokat és terheket. 

 

5. A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a kezdeményezésről – legalább 

harminc napos határidő tűzésével – kérje ki a helyi nemzetiségi önkormányzat 

véleményét, majd erről tájékoztassa a képviselő-testületet és a lakosságot. 

 

6. A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a területszervezési eljárás 

lefolytatásához szükséges egyeztetések lefolytatására, valamint a feltételes beszerzési 

eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.  

A képviselő-testület a területszervezési eljárás felmerülő költségével kapcsolatban 

előzetesen megállapítja, hogy Komló Város Önkormányzat az összes költség 90%-

ának megfelelő forrást, míg Mánfa Község Önkormányzat az összes költség 10%-ának 

megfelelő forrást biztosít, melynek fedezetét a 2018. évi költségvetési rendelet soron 

következő módosítása alkalmával, valamint a 2019. évi költségvetés tervezésekor 

betervezi. 

 

Határidő:  2018. szeptember 30. 

Felelős: Takács Zsolt alpolgármester 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Takács Zsolt s.k. 

   címzetes főjegyző        alpolgármester 

 


