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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kalamár József az alábbi cserekérelemmel kereste meg Komló Város Önkormányza-
tát. 
 
Szeretné megvásárolni az önkormányzat tulajdonában álló 1635 hrsz-ú 1677 m2 nagy-
ságú, 1636 hrsz-ú 3216 m2 nagyságú és 1638 hrsz-ú 391 m2 nagyságú belterületi be-
építetlen területeket. Az összesen 5284 m2 nagyságú terület a mecsekfalui városrész 
határában található (1. sz. melléklet). 
Komló város jelenleg érvényben lévő szabályozási terve a kért területrészt kertes me-
zőgazdasági terület (Mke) övezetbe sorolja. 
 
A három ingatlan közül az 1636 hrsz-t jelenleg haszonbérbe adással hasznosítja az 
önkormányzat. A szerződés értelmében értékesítés esetén az önkormányzat azonnali 
hatállyal, kártalanítás nélkül felmondhatja a haszonbérletet. 
 
Kalamár József az ingatlanokért cserébe felajánlotta a Mecsekfalui út mellett található 
0628 hrsz-ú 7257 m2 nagyságú külterületi rét művelési ágú ingatlant, melyet 2011-ben 
vásárolt meg az önkormányzattól (2. sz. melléklet). 
Tekintettel arra, hogy a területre távhővezetési szolgalmi jog, közcélú villamos légve-
zeték és földkábel karbantartási vezetékjog, továbbá vízvezetési és csapadékvíz elve-
zetési és karbantartási szolgalmi jog van bejegyezve, az ingatlan a jelenlegi tulajdonos 
számára korlátozottan használható.  
Az önkormányzat számára azért előnyös az ingatlan megszerzése, mert azon található 
a sikondai elágazóban lévő buszmegálló, illetve az a későbbiekben a Mecsekfalui út 
esetleges szélesítésére is hasznosítható. 
A szabályozási terv utolsó módosítása során az ingatlan kikerült a rét-legelőterület 
(Mg) övezetből, és a közlekedési és közműterület (Köu) övezeti besorolást kapta. Az 
övezeti besorolás változása nem jelenti automatikusan az ingatlan termőföldből való 
kivonását. 
 
Tekintettel arra, hogy a tulajdonba venni kívánt ingatlan termőföld, arra a 2013. évi 
CXXII. törvény (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról; a továbbiakban: 
Földforg. tv.) szabályait alkalmazni kell. A Földforg. tv. 11. § (2) bek. c) pontja szerint 
az önkormányzat településfejlesztési célra a föld tulajdonjogát megszerezheti, a 20. § 
d) pontja szerint pedig erre az esetre az elővásárlási jogra vonatkozó szabályokat nem 
kell alkalmazni. 
 
Kérelmező az értékbecslés és az értékkülönbözet megfizetését vállalja. 
 
A mecsekfalui városrészben található ingatlanok értékesítését a Mecsekfalu Település-
részi Önkormányzat is tárgyalja, javaslatukat szóban ismertetik. 
 
Az ingatlanforgalmi értékbecslő az ingatlanokat felértékelte.  



Kalamár József tulajdonában lévő 0628 hrsz-ú, 7257 m2 nagyságú ingatlan vételárát 70 
Ft/m2-ben, azaz 507.990,- Ft-ban határozta meg.  
Az önkormányzati tulajdonú 1635, 1636 és 1638 hrsz-ú, összesen 5284 m2 nagyságú 
terület értékét 150 Ft/m2-ben, azaz 792.600,- Ft-ban állapította meg (3. sz. melléklet). 
(A beépítetlen, építési teleknek nem minősülő földterületek, illetve a 2 évnél régebben 
beépített ingatlanok értékesítése adómentes.) 
 
Vevőnek az ingatlanok vételárának értékkülönbözetén felül meg kell térítenie a for-
galmi értékbecslések díját (50.000,- Ft) is. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 
törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése 
esetén – amennyiben annak értéke a 200.000,- Ft-ot meghaladja – az államot elővásár-
lási jog illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak akkor kerülhet sor, ha a 
három önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében az elővásárlásra jogosultat (Ma-
gyar Állam) megkerestük és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) nyilat-
kozatát megtette.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a cserekérelmet és döntsön az 
adásvétellel vegyes ingatlancseréről.  
 
Az előterjesztést a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalja. Az ingatlan-
cserével kapcsolatos javaslatukat, valamint a bizottság által meghatározott vételárakat 
a bizottság elnöke szóban terjeszti a képviselő testület elé. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Gazdasági és telepü-
lésfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta Kalamár József ingatlancsere 
kérelmével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület településfejlesztés céljára megvásárolja a Komló külterület 

0628 helyrajzi számú, „rét” megnevezésű, 7257 m2 nagyságú ingatlant. 
 
Az ingatlan vételárát a Gazdasági és településfejlesztési bizottság ……………. 
Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta meg.  
 

2. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 1635 hrsz-ú 1677 m2 nagyságú, 
1636 hrsz-ú 3216 m2 nagyságú és 1638 hrsz-ú 391 m2 nagyságú belterületi beépí-
tetlen területeket értékesíti Kalamár József (Komló, Cecília u.7.) részére. 

 
Az összesen 5284 m2 nagyságú terület értékét a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság ……………… Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta meg. 

 



3. Kalamár Józsefnek az 1. és 2. pontban körülírt ingatlanok értékkülönbözetét kell 
megtérítenie az Önkormányzat részére. 

 
4. Kérelmezőnek az ingatlanok vételárának értékkülönbözetén felül meg kell térítenie 

a forgalmi értékbecslések díját (50.000,- Ft) is. 
 

5. Az adásvétellel vegyes csereszerződés elkészítésével járó valamennyi költség a 
kérelmezőt terheli. 

 
6. A 1635, 1636 és 1638 hrsz-ú ingatlanok összevonásának okán a területek közötti 

1637 hrsz közút (illetve annak egy része) nem szüntethető meg. 
 
7. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan ér-
tékesítése esetén – amennyiben annak értéke a 200.000,- Ft-ot meghaladja – az ál-
lamot elővásárlási jog illeti meg. Az adásvétellel vegyes csereszerződés megköté-
sére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar Állam) megkeresését és fenti jogsza-
bályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor. 

 
8. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvétellel vegyes 

csereszerződés elkészíttetése, továbbá a vételár különbözet, valamint az értékbecs-
lési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel vegyes csereszerződés aláírására. 

 
 

Határid ő: 2019. november 15. 
Felelős:  Polics József polgármester  
   dr. Vaskó Ernő jegyző 

  
 
Komló, 2019. augusztus 15. 
 
          Polics József  
          polgármester 
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Önkormányzatnak felaján-
lott 0628 hrsz-ú ingatlan 
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