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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. március 7-én 

tartandó ülésére 
  
Az előterjesztés tárgya: Az 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítése  
  
  

Iktatószám: 1396/2018.                                                       Melléklet: 2 db  
 

A napirend előterjesztője: Polics József   polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonnyilvántartó 
 dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési bizottság  SZMSZ I. sz. melléklet II/C 25. pont 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság SZMSZ I. sz. melléklet V/C 6. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
SZMSZ I. sz. melléklet IV/C 19. 
pont 

 
 
 
 
Meghívót és a határozatot kapja: 
 
 
        
 
 
 
 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a 2015. decemberi ülésén a 177/2015. (XII. 10.) számú határozatával (1. sz. 
melléklet) döntött arról, hogy a Caadex Kft. (székhely: 7391 Mindszentgodisa, Külterület 
0157/4/A) számára a komlói 1520/26 hrsz-ú, 4 ha 9376 m2 területű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanra vételi jogot biztosító szerződést köt. A szerződés megkötése többek 
között arra irányult, hogy az ingatlanon létrejövő telephelyen átlagosan 100 fő foglalkoztatására 
alkalmas munkahely létesüljön, és az új munkavállalók foglalkoztatását a vállalkozás az üzembe 
helyezéstől számított 36 hónapig biztosítsa. Az ingatlanról értékbecslés készült, és a vételi jogot 
biztosító szerződésben a vételár ennek megfelelően, bruttó 8.779.053,-Ft-ban került 
megállapításra. A megkötött szerződés alapján a Caadex Kft. számára 18 hónapra biztosított 
opciós jogot a képviselő-testület, mely 2017 júniusában lejárt; a vételi jog jogosultja nem élt 
vételi jogával. Vételi szándékát azonban továbbra is fenntartotta, és kérelme alapján a képviselő-
testület a 97/2017. (VI. 28.) sz. határozatával hozzájárult az adásvételi szerződés megkötéséhez 
oly módon, hogy a vételárba a liciteljárás során megfizetett licitelőleg beszámít.  
 
Az azonnali határidejű testületi döntést követően a Caadex Kft. nem készíttette el az adásvételi 
szerződést, így az ingatlan értékesítésre újra meghirdethető. 
 
Ugyanakkor a Caadex Kft. jelezte, hogy vételi szándéka változatlanul fennáll, az adásvételi 
szerződés megkötése pedig azért maradt el, mert folyamatban lévő pályázatainak eredménye még 
kérdéses volt. Azóta az ingatlanon tervezett, munkahelyteremtési célú beruházáshoz szükséges 
pályázatai túlnyomórészt már támogatást nyertek; jelenleg már csak egy áll elbírálás alatt. A 
legalább 100 főnyi új munkahely létrehozására irányuló terveit is fenntartja. Tudomásul vette 
azonban, hogy az általa korábbi licitnyertesként befizetett licitelőleget (1.385.000,-Ft) az 
önkormányzat bánatpénzként elszámolta, így az vételárrészként már nem számítható be.  
 
Az ingatlanról 2018 februárjában új értékbecslés készült, mely szerint az ingatlan értéke 
változatlanul bruttó 8.779.053,-Ft. 
 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2007. (X. 18.) sz. rendelete 15. § (1) 
bekezdés értelmében 1 millió Ft értékhatár feletti ingatlan elidegenítése kizárólag nyilvános 
versenytárgyalás útján történhet.  
 
Ez az utolsó, nagy létszámú munkahelyteremtésre alkalmas, közel 5 ha nagyságú ingatlanunk, 
ezért indokoltnak tartjuk speciális feltételekkel kiírt versenytárgyalás lebonyolítását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a terület 
értékesítésének feltételeiről! 
 
Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési bizottság tárgyalja. Az általuk meghatározott 
kikiáltási árat, valamint az értékesítéssel kapcsolatos javaslatukat a bizottság elnöke szóban 
terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
 
 



 

 

Határozati javaslat: 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, javaslata alapján - megtárgyalta a 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítése című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a komlói 1520/26 hrsz-ú 4 ha 9376 m2 nagyságú ingatlant értékesítésre 

kijelöli és liciteljárás során értékesíti, az alábbi speciális licitfeltételekkel: 
 

- A telek kizárólag telephely kialakítás (gazdasági tevékenységet folytató termelőcsarnok, 
iroda, szociális helyiségek létesítése) céljára vehető igénybe. 

- A pályázónak minimum 2000 MFt-os beruházást kell vállalnia az ingatlanon, a vételt 
követő 24 hónapon belül. 

- A pályázaton az vehet részt, aki minimum 100 főt foglalkoztató termelőüzem létrehozását 
vállalja az adásvételi szerződés tényleges megkötését követő 2 éven belül, és a minimum 
100 fő átlagos statisztikai létszám foglalkoztatását vállalja az üzembehelyezést követő 5. 
év végéig. 

- Az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 2 éven belüli beépítési kötelezettség 
biztosítására az önkormányzat az üzem használatbavételének engedélyezéséig, de 
maximum 2 évre visszavásárlási jogot és elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki azzal, 
hogy a terhelési tilalom nem vonatkozik az erre az ingatlanra felvett beruházási hitel, 
illetve a beruházással összefüggésben felvenni kívánt egyéb támogatás igénybevételére. 

- Az értékbecsléssel és az adásvételi szerződés elkészítésével járó költségek a pályázat 
nyertesét terhelik. 

 
2. A terület kikiáltási árát a Gazdasági, településfejlesztési bizottság: ……………,- Ft/m2 + 

ÁFA összegben határozza meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítéséről. 
Felhatalmazza polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  azonnal  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2018. február 28. 
  

         Polics József   
                       polgármester 


