
  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 19-én 
tartandó rendkívüli ülésére 

  

Az előterjesztés tárgya:  Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlása 
  

  

Iktatószám: 4017 / 2014.                                                       Melléklet: 3 db  
 

A napirend előterjesztője: Polics József   polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 

 Kispálné Salamon Éva vagyon-nyilvántartó 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági, településfejlesztési bizott-

ság  
SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 31. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Meghívót és a határozatot kapja: 

 

Szanyi Gábor ügyvezető     gabor@lakiter.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Lakiter Hungária Európa Kft. (Mindszentgodisa, Külterület 0157/4/A hrsz) a mellékelten 

csatolt kérelmében a Mecsekfalui út és a Sikondai út mellett fekvő kb. 3,6 ha nagyságú terü-

letrészre jelezte vételi szándékát, ahol 3000 MFt tervezett beruházási költséggel egy 6000 m
2
-

es acélszerkezet gyártó gyáregységet szeretne létesíteni. 

 

A beruházást Európai Uniós támogatásból kívánja megvalósítani. A tervezett beruházás 100-

150 új munkahelyet teremt a városban. 

 

Kérelmező által megjelölt területet a jelenleg hatályos településszerkezeti terv gazdasági, ke-

reskedelmi-szolgáltató övezetbe (Gksz/t2/sz/tatk) sorolja.  

 

AZ OTÉK előírásai alapján a kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős 

hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A környezet-

re gyakorolt hatás mértékét a Környezetvédelmi Felügyelőség állapítja meg a környezeti ha-

tásvizsgálat alapján.  

 

A telek közút, villamos energia és vízellátása a szomszédos 1520/9 hrsz-ú ingatlanig biztosí-

tott. Szennyvízvezeték a megosztásra kerülő 1520/10 hrsz-ú ingatlan  Mecsekfalui úttal pár-

huzamos telekhatárán kiépített. A vezeték megvalósulása érdekében szükséges hogy önkor-

mányzatunk szolgalmi jogot biztosítson a kialakuló telekhatár és a gyűjtővezeték között fekvő 

ingatlanra.  

A Nagyrét utca rendezése (közműellátás, infrastruktúra, útépítés, közvilágítás) a 2014-2020-

as EU ciklusra elsődleges gazdaságfejlesztési célként szerepel. 

 

Az ingatlanforgalmi értékbecslő az építési telek vételárát 140 Ft/m
2
 + ÁFA összegre becsülte. 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2007. (X. 18.) sz. rendelete 15. § (1) 

bekezdése értelmében 1 millió Ft értékhatár feletti ingatlan elidegenítése kizárólag nyilvános 

versenytárgyalás útján történhet. 

 

A nagy létszámú munkahelyteremtés miatt indokoltnak tartjuk speciális feltételekkel kiírt 

versenytárgyalás lebonyolítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a terület 

értékesítésének feltételeiről. 

 

Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési bizottság tárgyalja. Az általuk meghatározott 

kikiáltási árat, valamint az értékesítéssel kapcsolatos javaslatukat a bizottság elnöke szóban 

terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési bi-

zottság, javaslata alapján – megtárgyalta a Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlanvásárlási 

kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
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1. A képviselő-testület a komlói 1520/10 hrsz-ú 7 ha 6333 m
2
 nagyságú ingatlan megosztása 

során keletkező, a 2. sz. melléklet szerinti helyszínrajzon jelölt kb. 3,6 ha (36000 m
2
) 

nagyságú ingatlant értékesítésre kijelöli és liciteljárás során értékesíti, az alábbi speciális 

licitfeltételekkel: 

 

- A licit nyertese vételi jogot nyer a kb. 3,6 ha nagyságú ingatlan megvásárlására. 

- A vételi jogot 18 hónap időtartamra biztosítja az önkormányzat. 

- A telek kizárólag telephely kialakítás (gazdasági tevékenységet folytató termelőcsar-

nok, iroda, szociális helyiségek létesítése) céljára vehető igénybe. 

- A pályázónak minimum 2000 MFt-os beruházást kell vállalnia az ingatlanon, a vételt 

követő 24 hónapon belül. 

- A pályázaton az vehet részt, aki minimum 100 főt foglalkoztató termelőüzem létreho-

zását vállalja az ingatlanon a vételi jog alapításától számított 3 éven belül, illetve az 

adásvételi szerződés tényleges megkötését követő 2 éven belül, és a minimum 100 fő 

átlagos statisztikai létszám foglalkoztatását vállalja az üzembehelyezést követő 3. év 

végéig. 

- Az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 2 éven belüli beépítési kötelezettség biz-

tosítására az önkormányzat az üzem használatbavételének engedélyezéséig, de maxi-

mum 2 évre visszavásárlási jogot és elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki azzal, 

hogy a terhelési tilalom nem vonatkozik az erre az ingatlanra felvett beruházási hitel, 

illetve a beruházással összefüggésben felvenni kívánt egyéb támogatás igénybevételé-

re. 

- Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a beruházás megvaló-

sul, úgy az üzembe helyezés évét követő évi költségvetésében a vételárral megegyező 

összegű működési támogatást biztosít a vállalkozás bér-, járulék-, és anyagköltségei-

hez. 

Felhívja a kérelmező figyelmét, hogy e forrás kifizetésére az adott évben hatályos 

munkahely-teremtési támogatásról szóló helyi rendelet keretein belül kerül sor. 

- A telekalakítással, a vételi jogot biztosító szerződés és az adásvételi szerződés elkészí-

tésével járó költségek a pályázat nyertesét terhelik. 

 

2. A terület kikiáltási árát a Gazdasági, településfejlesztési bizottság: ……………,- Ft/m
2
 + 

ÁFA összegben határozza meg. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a telekalakításról és az ingatlan versenytárgyalás útján 

történő értékesítéséről. 

Felhatalmazza polgármestert a vételi jogot biztosító szerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 Polics József polgármester 

 

Komló, 2014. június 10.      

         Polics József  

         polgármester 
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1. sz. melléklet 

 

 



 5 

 
 

 

 



 6 

2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 

EGYSZERŰSÍTETT INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS 
 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megbízást adott arra, hogy a Komló Város Önkor-
mányzata kizárólagos tulajdonában lévő, a komlói 1520/10 helyrajzi számon nyilvántartott, 7 ha 6333 
m2 területű, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú belterületi ingatlan egyszerűsített ingatlanfor-
galmi értékbecslését készítsük el.  
 
Értékbecslés célja: Ingatlan elidegenítése. 
 
Értékbecslés módszere: Összehasonlító adatok alapján. 
 
Értékbecslés módja: Egyszerű műszaki szemrevételezés. 
  
Az ingatlan leírása: Helyrajzi szám: komlói 1520/10 

Természetben: Komló – Körtvélyes városrész  

Művelési ág: kivett beépítetlen terület 

Területe: 7 ha 6333 m2   
Tulajdonos: Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3.)  
Ingatlan terhe: Tehermentes 
 

Az ingatlan rövid leírása: Az értékbecslés tárgyát képező ingatlan Komló, Körtvélyes városrész lakó-
épületei mellett fekvő enyhén lejtős, bekerítetlen terület. A Város Szabályozási Terve a területet keres-
kedelmi és szolgáltató gazdasági (Gksz.) övezetbe sorolja. Az ingatlan nagy része a Rendezési Terv 
szerint „Nyilvántartott régészeti lelőhely”.  
 
Az ingatlan közművesítve nincs, de a víz, szennyvíz- és áramellátás biztosítható. 

- Áramellátás: 3 x 10 A teljesítményig az önkormányzat már megfizette a hálózatfejlesztési hoz-
zájárulást. E feletti igény esetén, a további hálózatfejlesztési hozzájárulást kell befizetni a szol-
gáltató részére.  

- Ivóvíz az 1520/9 helyrajzi számú telekről továbbvezethető.  
- Szennyvízvezeték az ingatlan É-i telekhatárán, a Mecsekfalui úttal párhuzamosan kiépített.   

 
Összehasonlító adatok: 
komlói 1520/9 hrsz.  
megjelölése: beépítetlen terület 
vételár: 140,-Ft/m2 + áfa forgalmi érték figyelembevételével 120,-Ft/m2 + áfa 
elidegenítés éve: 2012.  
 
komlói 1976/47 hrsz-ú területből terület kiegészítés  
vételár: 200,-Ft/m2 
elidegenítés éve: 2008.  
 
dávidföldi 1976/46 hrsz-ú beépítetlen területből terület kiegészítés  
vételár: 200,-Ft/m2 
elidegenítés éve: 2011. 
 
Valamennyi értékbefolyásoló tényező figyelembevételével, az értékbecslés tárgyát képező ingatlan 
forgalmi értékét  

 

140,-Ft/m2 + áfa (azaz: Egyszáznegyven forint/m2 + áfa). 
 
összegre becsüljük.   
 
Komló, 2014. június 10.                                                                       ADVOCATUS Bt. 


