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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági, településfejlesztési  
bizottság 

SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 33. pont 
 

  

  

  

  

 
Egyéb megjegyzés: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az önkormányzati tulajdonú 0308/7 hrsz-ú 12 ha 5599 m2 nagyságú Kossuth aknai 
üzemi terület és a 0308/4 hrsz-ú 2 ha 0035 m2 nagyságú legelő telekalakítása során 
kialakítható  kb. 1,4  ha nagyságú ingatlan (1. sz. melléklet) megvásárlására két cég is 
vételi ajánlatot nyújtott be. 
 
A CARACO Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 135., képviseli: Kandi Erzsébet) 
könyvelő és építész tevékenységhez kíván telephelyet létesíteni a megvásárolt ingatla-
non. (2. sz. melléklet) 
 
A Sybac-Solar Hungary Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 31.) naperőmű beruházást kí-
ván megvalósítani az ingatlanon, tekintettel arra, hogy az általuk korábban megvásá-
rolt ingatlan – annak fekvése illetve terepadottsága miatt – nem hasznosítható a fenti 
célra, illetve csak kis része építhető be naperőmű céljára. (3. sz. melléklet) 
 
Komló város jelenleg érvényben lévő szabályozási terve az érintett földrészletet gaz-
dasági, ipari övezetbe (Gi) sorolja. Az ingatlan megosztásának, a legelőrész termelés-
ből való kivonásának, majd a kért nagyságú terület értékesítésének műszaki akadálya 
nincs. 
A megjelölt terület leválasztása esetén a 0308/7 hrsz-ú ingatlanon található Bányászati 
emlékhely megközelítése továbbra is biztosított lesz. 
 
Az ingatlanforgalmi értékbecslő egy korábbi értékesítés kapcsán a 0308/2 hrsz-ú ingat-
lan (jelenlegi helyrajzi száma: 0308/7) forgalmi értékét bruttó 27,5 – 37,5 Ft/m2 között 
határozta meg (4. sz. melléklet). 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vételi ajánlatokban megjelölt terü-
let közvetlen szomszédságában lévő 0308/8, 0308/9 és 0308/10 hrsz-ú ingatlanokat 
2013. februárban 37,5 Ft/m2 áron értékesítettük, azzal a kikötéssel, hogy az ingatlant a 
vevőnek 3 éven belül gazdasági-ipari célra be kell építenie. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a kérelmet és döntsön a 
0308/7 és 0308/4 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról és a megosztás során kialakuló kb. 
1,4 ha nagyságú terület értékesítéséről.  
 
Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési bizottság tárgyalja. Az értékesítéssel 
kapcsolatos javaslatukat, valamint a bizottság által meghatározott forgalmi értéket a 
bizottság elnöke szóban terjeszti a tisztelt képviselő-testület elé. 
 
Tekintettel arra, hogy az ingatlanra két érdeklődő van, így a bizottság által meghatáro-
zott ár induló licitárként kerül alkalmazásra.  
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Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Kossuth aknai terület értékesítésével kap-
csolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület elrendeli az önkormányzati tulajdonú komlói 0308/2 és 0308/4 
hrsz-ú ingatlan megosztását. A megosztás során keletkezett kb. 1,4 ha nagyságú – a 
földmérés során pontosítandó – területet a rendezési tervben jelölt övezetnek megfele-
lően gazdasági, ipari célra értékesíti liciteljárás útján, azzal hogy a licit nyertesének a 
terület vételárán felül meg kell téríteni a megosztással illetve a termelésből való kivo-
nással járó mindennemű költségeket is. 
 
A terület kikiáltási árát a Gazdasági, településfejlesztési bizottság bruttó 
….…..Ft/m2-ben határozta meg.  
 
Az ingatlan az alábbi feltételekkel értékesíthető:  
A vevő köteles az értékesítéstől számított 3 éven belül – gazdasági, ipari célra – beépí-
teni az ingatlant. Amennyiben ezt nem teljesíti, úgy az önkormányzat az ingatlant el-
adási áron visszavásárolja. Ezen jog biztosítására az adásvételi szerződés aláírásának 
napjától számított 3 évre visszavásárlási jogot és ennek biztosítására elidegenítési és 
terhelési tilalmat jegyeztet be az önkormányzat az eladott telekre. A terhelési tilalom 
nem vonatkozik az építési kölcsön, illetve az építkezéssel összefüggésben felvenni 
kívánt egyéb támogatás igénybevételére. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § alapján a helyi önkor-
mányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti 
meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar Ál-
lam) megkeresését és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett nyi-
latkozatát követően kerülhet sor. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a megosztási vázrajz megrendelése és hatósági 
jóváhagyása, ezt követően a versenytárgyalás lefolytatása, az elővásárlásra jogosult 
megkeresése, majd az adásvételi szerződés elkészíttetése, továbbá a vételár és a meg-
osztással járó költségek befizettetése iránt.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2013. október 14. 
 
 Polics József 
 polgármester 



1. sz. melléklet 
 

0308/4 hrsz 
legelő 
 

kérelmezők által 
megjelölt terület 
 

0308/7 hrsz 
üzemi terület 



2. sz.melléklet  
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CARACO Kft bemutatkozás 
 
 
 

CARACO Kft 1998.02.17-ben alakult és 2012.06.24-én tulajdonost vál-
tott. Székhelye 1042 Budapest Görgey Artúr utca 4. bérelt telephelye 
7300 Komló 0308/3 hrsz. A vállalkozás, 100%  tulajdonosa Kandi Erzsé-
bet (született Hajdúszovát 1953.07.19., anyja neve Fehér Erzsébet lak-
címe 1135 Budapest Bulcsú utca 11/B IV. emelet 22. adószáma 
831611815). A vállalkozás cégjegyzékszám: 01-09-564-515, adó-
szám:12205556-2-41, bankszámlaszám:11719001-29909805 e-mail: 
kandi@baumart.hu telefon: 06-20-9553-443.  
Jelenleg 2 fő alkalmazottal szakmai középfokú oktatás keretében pénz-
ügyi ügyintéző szakmunkás tanulók gyakorlati oktatásával, vállalkozások 
könyvelésével és pályázatok bonyolításával foglalkozik. További tevé-
kenység szerszámgép nagykereskedelem, bontás, és földmunkák, me-
lyet már az új telephelyen kíván folytatni.  
 
 
Üdvözlettel: 
 
Kandi Erzsébet  
Ügyvezető 
 
   
 

mailto:kandi@baumart.hu


3. sz. melléklet 

 



4. sz. melléklet 
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