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Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
A Komló, Gorkij u. 1. sz alatti többlakásos lakóépületben lévő önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat évtizedeken át a Nagy László Gimnázium használta kollégiumi és oktatási 
célokra.  2005. évben az oktatási intézmény fenntartója, a Baranya Megyei Önkormányzat, a 
használatában álló ingatlanok közül – mivel az iskolának már nem volt rá szüksége – az 
1333/A/17, 1333/A/18 és 1333/A/19 hrsz. alatti ingatlanokat önkormányzatunk 
rendelkezésére bocsátotta. Akkor ezen ingatlanokon egy kétszobás és egy háromszobás lakás 
kialakítása történt meg szakemberek letelepítése céljából. 
 
Mivel 2010. év nyarán a gimnázium a „Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása” elnevezésű 
projekt keretében felújított, átalakított Alkotmány utcai feladat-ellátási helyre költözött, így a 
Gorkij u. 1. sz. alatti épületben addig használt helyiségekre az iskolának már nincs szüksége. 
A felszabadult 1333/A/9, 14, 15, és 16 hrsz. alatti, együttesen 211,36 m2 területnagyságú 
ingatlanok hasznosítására két megoldás kínálkozik. 
 
Az egyik változat szerint az ingatlanokon 4 db (1db másfél szobás 45,85 m2, és 3 db 
kétszobás 52,18 m2, 55,42 m2 és 55,88 m2 hasznos alapterületű) lakás kerülhet kialakításra, 
melyek beruházási költsége a csatolt 1. számú melléklet szerint 10.254.765-Ft, melyet a 
lakásértékesítési alap terhére biztosíthat önkormányzatunk. 
A másik lehetőség, hogy az ingatlanokat egyben vagy külön-külön liciteljárás lefolytatásával 
jelen állapotában eladjuk a legkedvezőbb ajánlatot tevő(k)nek. Ez utóbbi hasznosítási forma 
jogszerű és gazdasági szempontból hátrányt nem okozó lebonyolításához szükséges volt az 
ingatlan jelenlegi valós értékét tükröző értékbecslés beszerzése (2. sz. melléklet), mely alapul 
szolgálhat a kikiáltási ár megállapításához. E mellékletben csatoltuk az ingatlan jelenlegi 
állapotát  és a tervezett kialakítást bemutató alaprajzokat is.  
 
Tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlanok mostani állapotukban nem szolgálják az 
önkormányzati feladatellátást, valamint az idő múlásával folyamatosan romlik állapotuk, 
veszítenek értékükből, indokolt azok értékesítése vagy bérlakássá történő átalakítása. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az illetékes 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével döntsön az ingatlanok hasznosításának 
módjáról. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján – 
megtárgyalta a Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok 
hasznosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 
A képviselő-testület a Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti 1333/A/9, 14, 15, 16 hrsz-ú, 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok hasznosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

A.) Az ingatlanokon 1db másfél szobás 45,85 m2, és 3 db kétszobás 52,18 m2, 55,42 m2 és 
55,88 m2 hasznos alapterületű bérlakás kialakítását rendeli el 10.254.765,-Ft 
bekerülési költséggel.  
Az átalakítási munkák fedezetéül a költségvetési rendeletben szereplő lakásértékesítési 
alap szolgál. 
 



Határidő:  2012. április 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

B.) Az 1333/A/ 9, 14, 15, 16 hrsz-ú ingatlanok közül a 14 és 15-ös albetét alatti   
ingatlanokat a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből kivonja és 
forgalomképessé minősíti, továbbá valamennyi érintett ingatlant értékesítésre kijelöli. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a társasházi alapító okirat és az ingatlan nyilvántartás 
adatainak egyeztetését és a szükséges összhang megteremtését követően az ingatlanok 
értékesítését célzó liciteljárást folytassa le. 
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2011. szeptember 20. 
 
         Polics József 
         polgármester 
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2.sz.melléklet











Módosított 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján – 
megtárgyalta a Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok 
hasznosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 
A képviselő-testület a Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti 1333/A/9, 14, 15, 16 hrsz-ú, 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok hasznosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 
1. Az 1333/A/ 9, 14, 15, 16 hrsz-ú ingatlanok közül a 14 és 15-ös albetét alatti   ingatlanokat a 
korlátozottan forgalomképes vagyoni körből kivonja és forgalomképessé minősíti, továbbá 
valamennyi érintett ingatlant értékesítésre kijelöli. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a társasházi alapító okirat és az ingatlan nyilvántartás adatainak 
egyeztetését és a szükséges összhang megteremtését követően az ingatlanok értékesítését 
célzó liciteljárást folytassa le. 

 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Amennyiben a tárgyi ingatlanokat az adott határidőre nem sikerül értékesíteni, úgy a 
képviselő-testület az ingatlanokon 1db másfél szobás 45,85 m2, és 3 db kétszobás 52,18 m2, 
55,42 m2 és 55,88 m2 hasznos alapterületű bérlakás kialakítását rendeli el 10.254.765,-Ft 
bekerülési költséggel.  
Az átalakítási munkák fedezetéül a költségvetési rendeletben szereplő lakásértékesítési alap 
szolgál. 

 
Határidő:  2012. október 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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