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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Komló, Fő u. 56. sz. alatti lakóépület állapotával kapcsolatban évek óta tart a levelezés 
Wölfel Erik társtulajdonos és az önkormányzat között, mivel a szomszédos, Fő u. 58. sz. alatti 
ingatlan önkormányzati tulajdonban van. Egy 2008. decemberében hivatalunkhoz beérkezett 
névtelen levéllel indult az ügy, mely az 56. számú épület állapotát kifogásolta, jelezve, hogy 
veszélyhelyzet alakulhat ki.(1. sz. melléklet) 
Az illetékes I. fokú építésügyi hatóság a helyszínt megtekintve megállapította, hogy közvetlen 
életveszély nem áll fenn, azonban az építési törvényben foglalt karbantartási kötelezettség 
teljesítését látta szükségesnek. A hatóság eljárást nem kezdeményezett az ügyben, hanem 
kizárási ok bejelentése mellett kérte a felettes szervtől más eljáró hatóság kijelölését. 
 
Az ügyben kijelölt és eljárást kezdeményező sásdi I. fokú építésügyi hatóság kötelezte a 
tulajdonosokat szakértői vélemény elkészítésére, majd az alapján a felújítási munkák 
elvégzésére (2. sz. melléklet). A szakértői vélemény az épületet, különösen annak a 
telekhatáron álló hátsó szárnyát veszélyesnek minősítette. Első ütemben dúcolást írt elő, majd 
végleges jellegű javításként az épületrész bontását, újraépítését jelölte meg építési engedély és 
kiviteli tervek alapján (3.sz. melléklet). 
A tulajdonosok képviseletében Wölfel Erik jelezte hivatalunk felé, hogy a kötelezettségben 
előírtaknak megfelelően a szükséges lépéseket megteszik és építési engedély alapján az épület 
hátsó szárnyát elbontva, új épületszárnyat építenek. Több megkeresésében jelezte azt is, hogy 
az épület állagromlásában jelentős szerepet játszik az önkormányzati ingatlanon évtizedekkel 
korábban végzett tereprendezési munka, melyet az általa készíttetett szakértői vélemény is 
alátámaszt és az eljáró hatóság határozatának indoklásában is van rá utalás. 
 
Fentiek miatt a polgármesteri hivatal is szakértőt kért fel 2009. júniusában, mely írásos 
véleményében kifejtette, hogy az épület vonatkozásában a tereprendezés nem okozhatott 
állagromlást, azonban az oldalhatáron álló téglakerítés állapotában ok-okozati összefüggést 
állapított meg. Ennek megfelelően annak bontását, valamint az új alaptesten való újraépítését 
az 56. számú és 58. számú épületek tulajdonosai közös feladataként jelölte meg (4.sz. 
melléklet).  
 
Ezt követően 2010. évben a Fő u. 56. sz. alatti épület tulajdonosai építési engedélyt kaptak a 
bontási és építési munkálatokra. Az engedély alapján, a közös telekhatáron korábban lévő 
kerítés helyén egy új épületrész határoló fala épül kb. 12,80 fm hosszban.  A felek közötti 
levélváltásokat követően 2011 tavaszán Wölfel Erik ügyvédet bízott meg az ügy – elsősorban 
békés úton történő – rendezésével, aki levelében előadta, hogy ügyfele a problémát 
megoldottnak tekinti, és a továbbiakban igénye az önkormányzattal szemben nincs, 
amennyiben a telekhatáron építendő fal alapozási (alap és lábazat) költségeit az önkormányzat 
állja. Ezzel kapcsolatban az önkormányzat részéről érdemi állásfoglalást kérnek (5. sz. 
melléklet).  
 
A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, a 
tárgyi falszakasz alapozásának és lábazatának mintegy kétharmada (kb. 8 fm) elkészült. A 
teljes szakaszra vonatkozó földárok készítés, alapbetonozás, lábazatkészítés (előregyártott 
beton anyagú zsaluzóelemekből, helyszíni beton kitöltéssel) az alap és lábazat 
együttdolgozását biztosító betonacél beépítés költsége - a tervezők által készített költségvetés 
alapján - bruttó 504. 000. Ft (6. sz. melléklet). Mivel az általunk felkért szakértő a 
telekhatáron történő újraépítést közös feladatként jelölte meg, így a tárgyi szakaszon létesülő 



alap és lábazat költségének 50 %-át kell az önkormányzatnak kifizetnie, ami bruttó 252. 000 
Ft. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottságok állásfoglalását figyelembe véve döntsön a tárgyi ügyben az önkormányzat 
szerepvállalásáról. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembe vételével 
megtárgyalta a Komló, Fő u. 56. sz. alatti lakóépület állagromlásával kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület tájékozódott a tárgyi épület állagromlásával kapcsolatos előzményekről 
és a szakértői állásfoglalásokban foglaltak alapján a lakóépület mögött létesítendő bővítmény 
Komló, Fő u. 56. sz. és Fő u. 58. sz. alatti ingatlanok közös telekhatárán épülő alap és lábazati 
szerkezeteinek kivitelezéséhez 252.000.- Ft forrást biztosít a költségvetési rendelet 8.sz. 
mellékletében szereplő városi általános fejlesztési tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosok és az önkormányzat között a tárgyban 
létrejövő megállapodást aláírja. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Polics József 
  polgármester   
 
 
 
Komló, 2011. június 15. 
 
 
        Polics József  
        polgármester 
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