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Bizottság Hatáskör 
Gazdasági, településfejlesztési 
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SZMSZ 1. sz. melléklet II/C.) 33. pont 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C.) 8. pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 25/2006. (II.02.) számú határozatával értékesítésre kijelölt és az akkor 
hatályos önkormányzati tulajdonban álló ingatlan elidegenítéséről szóló 12/1994. (V.12.) rendelet 
„Licitszabályzatának” 7/A§-a alapján újbóli versenytárgyalás nélkül értékesíthetővé vált  komlói 
1502/2 helyrajzi számú, természetben 7300 Komló, Mecsekfalui út mellett található 11.712 m2 
területű, kivett beépítetlen területet SPAR áruház építésének céljából 2008. február 19. napján 
kötött adásvételi szerződéssel Komló Város Önkormányzata értékesítette az Auctus 2005. Kft-nek  
58.560.000.- Ft + 20 % Áfa vételárért.   
(Az adásvételi szerződés az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.) 
 
A vevő a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2006. december 12-i ülésén kihirdetett 
versenytárgyalás nélküli értékesítéshez történő hozzájárulása alapján 2007. február 28. napján 
12.000.000,- (tizenkettőmillió) forint vételárelőleget fizetett meg. A vételárelőleg megfizetésére 
tekintettel a felek megállapodása alapján a Komlói Körzeti Földhivatal 32431/2008. 03.06. szám 
alatt a vevő javára bejegyezte „a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét”. 
 
A vevő 2010. október 27-én kelt levelében jelezte, hogy a szerződéstől érdekmúlás miatt elállni 
szándékozik és kérte az előleg jogcímén megfizetett 12.000.000.- Ft visszafizetését, valamint az 
MNB jegybanki alapkamat kétszeres összegével számított kamatát, továbbá a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos beruházások megtérítése jogcímén 7.830.400.- Ft beruházási költséget.  
A képviselő-testület 181/2010. (XII.16.) számú határozatával nem fogadta el a vevő elállási 
szándékát, a szerződés teljesítése érdekében folytatott hosszas tárgyalások nem vezetettek 
eredményre. 
  
2012. november 7. napján érkezett küldeményben az Auctus 2005 Kft, mint engedményező 
megküldte a BORA TRADE & BUILD Kft-vel, mint engedményessel 2012. március 08. napján 
kötött engedményezési szerződést, melyben átruházta a Komló Város Önkormányzatával szemben 
fennálló 12.000.000,- Ft tőke és késedelmi kamat, járulékköveteléseit. 
 
Az engedményezési szerződés kézhezvételét követően ismételten tárgyalásokat kezdeményeztem 
az Auctus 2005 Kft. képviselőjével, amelynek eredményeként a társaság hajlandónak mutatkozik 
a szerződés felbontására és az eredeti állapot helyreállítására. 
 
A vevő az ingatlanon nem kíván beruházást végrehajtani, a vételár fennmaradó részét nem 
hajlandó megfizetni, ugyanakkor az ingatlan további hasznosítása az ingatlan nyilvántartásban 
szereplő bejegyzés miatt nem lehetséges.  
 
Fentiekre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és 
döntsön az Auctus 2005 Kft-vel, mint vevővel és engedményezővel, valamint a Bora Trade & 
Build Kft-vel, mind engedményessel történő adásvételi szerződés felbontásáról. (Az adásvételi 
szerződés felbontásáról szóló megállapodás az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.) 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági, 
településfejlesztési bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti. 
 
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatának figyelembevételével – 



 

megtárgyalta az Auctus 2005. Kft-vel kötött adásvételi szerződés felbontására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a komlói 1502/2 helyrajzi számú, természetben 
7300 Komló, Mecsekfalui út mellett található 11.712 m2 területű, kivett beépítetlen területre 
az Auctus 2005. Kft-vel (cg.: 01-09-733548.), mint vevővel 2008. február 19. napján kötött 
adásvételi szerződés teljesülésére a felek eltérő szándéka miatt nincs lehetőség.  

 
2. A képviselő-testület az 1. pontban körülírt adásvételi szerződést – az eredeti állapot 

helyreállítása érdekében - az alábbi feltételekkel fel kívánja bontani: 
 

• Az Auctus 2005. Kft, mint engedményző és a Bora Trade & Build Kft. (cg.: 01-09-
733548), mint engedményes között fennálló engedményezési megállapodásra 
tekintettel az adásvételi szerződést felbontó megállapodásban az engedményesnek 
szerződő félként szerepelnie kell. 

 
• Komló Város Önkormányzata a szerződést felbontó megállapodás aláírását követően - 

az eredeti állapot helyreállítása érdekében a szerződéskötéssel egyidejűleg ügyvédi 
letéti számlára utalja az adásvételi szerződés 3.1 pontja alapján vételár előlegként 
megfizetett 12.000.000,- (tizenkettőmillió) forintot.  
Az ügyvédi letétből történő kiutalás feltétele, hogy az adásvételi szerződés megkötését 
követően kiállított számla után befizetett és Nemzeti Adó- és Vámhivataltól most 
visszaigényelendő általános forgalmi adó ugyanekkora összegben Komló Város 
Önkormányzatának költségvetési számlájára beérkezzen, valamit a vevő ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjog fenntartással történő elidegenítés tényének 
törlésére vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását megadja és az 
illetékes földhivatal a vevő javára bejegyzett tulajdonjog fenntartással történő eladás 
tényét jogerősen törölje. 

 
3. A 2. pontban foglalt feltételekkel történő kiegészítéssel együtt a Képviselő-testület 

jóváhagyja a 2. számú mellékletben foglalt szerződéstervezetet. 
 

Az ügyvédi letétbe utalandó 12 millió forint fedezeteként – visszapótlási kötelezettség mellett – 
a peres ügyek céltartalék előirányzatot jelöli meg.  

 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés felbontásáról jelen határozatban 
foglalt kiegészítéséről. 

 
Felhatalmazza a polgármestert jelen határozatban foglalt feltételekkel kiegészített adásvételi 
szerződést felbontó megállapodás aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

  
   
Komló, 2013. február 12. 
 
           Polics József 
                      polgármester 
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MEGÁLLAPODÁS 

- tervezet- 
 
amelyet kötöttek egyrészről: AUCTUS 2005. Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság (rövidített neve: AUCTUS 2005. Kft., Cg.: 09-09-022611, asz.: 13404954-2-09, 
képviseli Hegedűs János ügyvezető) 4002 Debrecen, Pallag Tanya 232. székhellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezet, mint v e v ő és e n g e d m é n y e z ő,  másrészről: BORA 
TRADE & BUILD Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: BORA TRADE & 
BUILD Kft., Cg.: 01-09-984210, asz.: 14124648-2-41, képviseli: Seres Róbert ügyvezető) 
1035 Budapest, Miklós utca 13. 8. em. 42. szám alatti gazdálkodó szervezet, mint e n g e d m 
é n y e s, végül Komló Város Önkormányzata (törzsszáma: 15724100., képv.: Polics József 
polgármester) 7300 Komló, Városház tér  3. szám, mint e l a d ó - az alulírott napon és 
helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Felek közösen állapítják meg, hogy Komló Város Önkormányzata, mint eladó az 
AUCTUS 2005. Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő egymással 
2008. február 19. napján adásvételi szerződést kötöttek a komlói 1502/2. hrsz-ú, 1 ha 1712 m2 
területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan adásvétele tárgyában, melynek nyomán 
felek megállapodtak abban, hogy a vételár 58.560.000.- Ft + 20 % Áfa, melyből 12.000.000.- 
Ft-ot vevő átutalt eladó részére, és amely alapján a Komlói Körzeti Földhivatal 32431/2008. 
03.06. szám alatt a vevő javára bejegyezte „a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét”.  
 
2./ A vevő 2010. október 27. napi levelével a szerződéstől érdekmúlás miatt elállt és eladótól 
kérte az előleg jogcímén megfizetett 12.000.000.- Ft visszafizetését az MNB jegybanki 
alapkamat kétszeres összegével számított kamatát, továbbá a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos beruházások megtérítése jogcímén 7.830.400.- Ft beruházási költséget.  
Az eladó a vevő elállását nem fogadta el, majd ezt követően a felek egymással tárgyaltak, 
mely tárgyalás akkor eredményre nem vezetett.  
Ezt követően a vevő, mint engedményező a BORA TRADE & BUILD Kft-vel, mint 
engedményessel 2012. március 08. napján engedményezési szerződést kötött, melyben 
átruházta a Komló Város Önkormányzatával szemben fennálló tőke és késedelmi kamat, 
járulékköveteléseit; az engedményezési szerződés szerint: „…12.000.000.- Ft és járulék 
összegű követelését”. Bár ezen szerződés 2./ pontjában engedményező kijelentette, hogy „az 
engedményezett összeg után további követelése nincs sem az engedményes, sem a kötelezett 
felé (késedelmi kamat leszámítolási költség, kártérítés, stb.)”, azonban jelen szerződés tárgya 
miatt felek valamennyien tudomásul veszik, hogy szükséges mind hármójuk együttes 
megállapodása, függetlenül a Ptk. 329. §-ában írtaktól.  
 
3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Ptk. 319. § (3.) bekezdése szerint az eladó és 
vevő között 2008. február 19. napján kelt szerződést felbontják, az a szerződés megkötésének 
időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik, a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. A 
fentiek az eredeti állapot helyreállítását jelentik, így az Önkormányzat kötelezettséget vállal 
arra, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az engedményesnek a 12.000.000.- Ft 
vételár-előleget, melynek teljesítési módja ügyvédi letét a jelen szerződést szerkesztő 
ügyvédnek az OTP és Kereskedelmi Banknál vezetett 11731063-20041937 sz. letéti 
számlájára, és amelynek részletes feltételeit a letéti szerződés tartalmazza. 
Vevő jelen szerződés aláírásával kéri a Komlói Járási Földhivataltól 32431/2008. 03.06. szám 
alatt a vevő javára bejegyezte a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének törlését és 
kijelenti, hogy eladóval szemben semmilyen jogcímen, semmiféle további követelése nincs, e 
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tekintetben ugyanígy nyilatkozik engedményes is a 12.000.000.- Ft részére történő hiánytalan 
megfizetését követően semminemű követelésük eladóval szemben nincs. A Szerződő Felek 
kifejezetten megállapodnak abban, hogy az ügyvédi letétbe helyezett, 12.000.000,- Ft összeg 
azt követő 3 (három) banki munkanapon belül kerül az engedményes részére az ügyvédi 
letétből kifizetésre, hogy az illetékes adóhatósági igazgatóságtól a szerződésbontás alapján 
visszaigényelendő ugyanekkora összegű általános forgalmi adó eladó költségvetési 
elszámolási számlájára megérkezik. 
 
4./ Szerződő felek kérik a Komlói Járási Földhivatalt, hogy jelen szerződés alapján a vevő 
javára bejegyzett tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét törölje – melyhez mindhárom 
szerződő fél a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. 
Mindhárman magyar illetőségű és bejegyzésű jogi személyek. 
 
5./ Felek megbízzák Dr. Németh Gábor László Komló, Kossuth L. u. 101. sz. alatti ügyvédet 
a jelen szerződés megszerkesztésével, ellenjegyzésével és jogügylettel kapcsolatos 
eljárásokban a képviseletükkel. Szerződő felek kijelentik, hogy ügyvéd tájékoztatta Őket a 
kapcsolódó adó-, és illeték jogszabályokról. 

 
6./ A Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás – a jelen 
megállapodás 3./ pontja kivételével, amely jelen megállapodás minden fél általi aláírásának 
napján hatályba lép – akkor lép hatályba, amikor a jelen szerződést készítő és ellenjegyző, 
letéteményes ügyvéd ügyvédi letéti számláján banki kivonattal igazolhatóan a jelen 
megállapodás 3./ pontjában jelzett összeg teljes és hiánytalan összegben jóváírásra kerül. A 
banki kivonat jelen megállapodás mellékleteként csatolásra kerül. 
 
Jelen szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, elolvasás és teljes megértés után 
írjuk alá. Kelt Komlón,2013. január 18. napján. Ellenjegyzem 2013. ………..napján: Dr. 
Németh Gábor László Komló, Kossuth L. u. 101. sz. alatti ügyvéd. 
 
 
Debrecen, 2013………………… 
 
 
 

AUCTUS 2005. Kft. – vevő, engedményező 
 

Jelen megállapodást Vevő, engedményező oldaláról Debrecenben, 2013…………..-án 
ellenjegyzem:: 

 
 

Debrecen, 2013………………… 
 

 
BORA TRADE & BUILD Kft.- engedményes 

 
Jelen megállapodást engedményes oldaláról Debrecenben, 2013…………..-án ellenjegyzem:: 

 
 

Komló, 2013………………… 
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Komló Város Önkormányzata – eladó 
Polics József polgármester 

 
 

Eladó részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón, …………………….. napján: 
 
 

……………..………………….. 
Aladics Zoltán irodavezető 

Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 

 
 

Eladó részéről jogilag ellenjegyzem Komlón, ………………….. napján: 
 

………………………………………. 
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
Jelen megállapodást készítettem, és eladó oldaláról Komlón, 2013…………..-án 
ellenjegyzem: 
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