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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A Mecsekjánosiban található 2802 hrsz-ú, 6156 m
2
 alapterületű temető a Római 

Katolikus Egyház (25/32 rész) és Komló Város Önkormányzata (7/32 rész) közös 

tulajdonában áll. 

A temető látogatói a mellékelt térképen bejelölt területrészt használják parkolásra.  Ez 

a terület jelenleg a Fő u. 32. szám alatti ingatlan részeként magántulajdonban van. A 

Fő u. 32. sz. alatti ingatlan tulajdonosai felajánlották a temető tulajdonosainak 

megvételre a parkolóként használt területrészt. 

 

A Pécsi Egyházmegyei Hatóság elkészíttette az érintett 681 m
2
 nagyságú területrész 

értékbecslését (2. sz. melléklet). Az ingatlanforgalmi értékbecslő az ingatlanrész 

forgalmi értékét 540.000,- Ft-ban állapította meg. (A beépítetlen, építési teleknek nem 

minősülő földterületek értékesítése adómentes.) 

Az értékbecslés teljes dokumentációja a Pénzügyi, Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Iroda 228. sz. irodájában, munkaidőben megtekinthető. 

 

Fenti forgalmi értéket figyelembe véve az önkormányzatra – a 7/32 tulajdoni hányad 

alapján – jutó vételár 120.000,- Ft.   

 

Az értékbecslésből kitűnik, hogy a temető melletti ingatlanon kívül egy Iskola utcai 

ingatlanrész is érintett az ügyletben. A temetőhöz csatolandó ingatlanrészt azzal a 

feltétellel ajánlották fel a jelenlegi tulajdonosok megvételre, hogy ezzel párhuzamosan 

a családtagjaik tulajdonában lévő Iskola utca 37/1 sz. alatti ingatlanhoz területet 

vásárolnak az egyházi tulajdonú szomszédos ingatlanból. Ebben az adásvételben 

Komló Város Önkormányzata nem érintett. 

 

Az egyház az értékbecslésen kívül elkészíttette a két telekalakítással kapcsolatos 

vázrajzot, valamint az adásvételi szerződéseket. Az egyházzal történt egyeztetések 

alapján a vételáron felül az Önkormányzat 30.000,- Ft-ot biztosít számla ellenében az 

adásvétellel kapcsolatos költségekre (értékbecslés, szerződés, ingatlan-nyilvántartási 

díjak). 

 

A temető bővítésének lehetőségét a Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat is 

megvitatta, a temető telek-kiegészítését támogatják. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Mecsekjánosi temető 

területének bővítéséről. 

Az előterjesztést a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalta, javaslatát a 

bizottság elnöke szóban terjeszti a testület elé. 
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Határozati javaslat: 

 

 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 

bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Mecsekjánosi temető területének 

bővítésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Komló Város Önkormányzata a Római Katolikus Egyházzal közösen megvásárolja a 

komlói 2784 hrsz-ú ingatlanból leválasztott 681 m
2
 nagyságú területrészt, és azt a 

komlói 2802 hrsz-ú temető területéhez kapcsolja. 

 

A képviselő-testület a 681 m
2
 nagyságú területrész 7/32 részének vételárára 120.000,- 

Ft-ot, az adásvétellel kapcsolatos költségekre 30.000,- Ft-ot hagy jóvá. 

 

A vételár és az adásvételhez kapcsolódó költségek fedezete a 2015. évi költségvetés 

terhére kerül biztosításra. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvétel szerződés megkötése iránt, illetve a 

fenti összegeket a 2015. évi költségvetés tervezése során szerepeltesse. 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint, illetve a fizetési határidő: 2015.01.10. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

Komló, 2014. november 18.      

 

 Polics József 

  polgármester 
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1. sz. melléklet 

 
 

 

 

2784 hrsz-ú ingatlanból parkolóként 

használt, felajánlott terület: 681 m
2
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2. sz. melléklet 
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