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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Sybac-Solar Hungary Kft területvásárlási kérelme alapján a képviselő-testület a 173/2012. 
(XI. 29.) sz. határozatával értékesítésre kijelölte a Kossuth aknai üzemi terület 4 ha nagyságú 
területrészét. 
 
A 2013. január 17-én tartott versenytárgyalás során a Sybac-Solar Kft. szerzett jogosultságot a 
4 ha nagyságú 0308/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlására bruttó 1.500.000,- Ft (1.181.102,- Ft 
+ 318.898,- Ft ÁFA) vételáron. 
 
Vevő a licit során, illetve a 2013. február 13-án kelt adásvételi szerződésben vállalta, hogy az 
ingatlant az értékesítéstől számított 3 éven belül - gazdasági-ipari célra - beépíti. Az önkor-
mányzat a beépítési kötelezettség idejére visszavásárlási jog, valamint ennek biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését kérte. 
A visszavásárlási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom a tulajdonjog bejegyzéssel 
egyidejűleg nem került bejegyzésre, mivel a cég ügyvédje által benyújtott kérelemben azt 
külön nem kérte. Az ennek pótlására vonatkozó felszólító levelet február 19-én postáztuk. 
 
Ezt követően dr. Bauer Éva ügyvéd, a Sybac-Solar Kft képviseletében a mellékelt kérelmet 
nyújtotta be:  
A Kft. a megvásárolt 4 ha nagyságú ingatlanból három ingatlant alakított ki, melyből kettőt – 
a domborzati adottságok miatt – nem tud hasznosítani. Ezért kérik, hogy a 0308/8 hrsz-ú 1 ha 
1592 m2 nagyságú és 0308/9 hrsz-ú 1 ha 1107 m2 nagyságú ingatlanokat az önkormányzat 
vásárolja vissza. Megjegyzem, hogy a Kft. az adásvételi szerződés 11. pontja alapján az ingat-
lant megtekintett állapotban vásárolta meg. 
Továbbá kérik, hogy a Kft. tulajdonában maradó 0308/10 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a 
beépítési kötelezettség időtartama további 1 évvel kerüljön meghosszabbításra. 
 
A Sybac-Solar Hungary Kft a bruttó 1.500.000,- Ft vételárból számítva átlag 29,53 Ft + 
ÁFA/m2 áron vásárolta meg az ingatlant az önkormányzattól. 
 
Az üzemi terület értékesítése során az önkormányzat befizette az ÁFÁ-t, amit a visszavásár-
láskor visszaigényelni nem tud. Fenti okok miatt az ingatlan változatlan áron történő vissza-
vásárlása hátrányosan érintené az önkormányzatot. Visszavásárlás esetén – figyelembe véve 
fentieket – legfeljebb bruttó 29,53 Ft/m2 vételár mellett lehet „0” szaldós az ügylet önkor-
mányzatunk részéről. 
 
Ezek alapján a két visszavásárlásra kínált ingatlan vételára az alábbiak szerint alakulna: 
 

• 0308/8 hrsz (1 ha 1592 m2): bruttó 342.312,- Ft 
• 0308/9 hrsz (1 ha 1107 m2):  bruttó 327.990,- Ft 

 
A 2013. V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 6:224. § (2) bekezdése alapján, ha a felek nem 
határozzák meg a visszavásárlási árat a szerződésben, akkor a jogosult a visszavásárlási jogát 
a visszavásárláskor képviselt forgalmi értéken gyakorolhatja. 
Az értékesítés óta az ingatlanon értéknövelő beruházás nem történt. Ellenben csökkenti a visz-
szavásárolni kívánt ingatlanrészek értékét, hogy azok domborzati viszonyai rosszabbak, mint 
a Kft. tulajdonában maradó ingatlanrészé. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a 0308/8 és 0308/9 hrsz-ú ingatlanok 
visszavásárlásáról, a visszavásárlás során alkalmazandó egységárról, valamint a 0308/10 hrsz-
ú ingatlanon a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbításáról. 
Kérem továbbá feltételül szabni a fent kifogásolt be nem jegyzett visszavásárlási jog, elidege-
nítési és terhelési tilalom bejegyzését még a visszavásárlásról szóló szerződések aláírását 
megelőzően. 
 
A gazdasági és településfejlesztési bizottság az előterjesztést megvitatta, javaslatát a bizottság 
elnöke szóban terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizott-
ság javaslata alapján – megtárgyalta a Sybac-Solar Hungary Kft. kérelmére vonatkozó előter-
jesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. A Képviselő-testület: 

 
− a 0308/8 hrsz-ú 1 ha 1592 m2 nagyságú "üzemi területet" …….. Ft/m2, azaz 
 mindösszesen bruttó ………….. Ft összegért,  
 
− a 0308/9 hrsz-ú 1 ha 1107 m2 nagyságú "üzemi területet" …….. Ft/m2, azaz  
mindösszesen bruttó ………….. Ft összegért  

 
visszavásárolja a Sybac-Solar Hungary Kft-től. 

 
A vételár fedezeteként a költségvetési rendeletben tervezett Vállalkozásfejlesztési elő-
irányzatot jelöli meg azzal, hogy amennyiben a visszavásárolt ingatlanok tárgyéven belül 
értékesítésre kerülnek, úgy a vételárból a fenti előirányzatot vissza kell pótolni. 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés elkészítte-
tése és a vételár kifizetése, továbbá az előirányzat változások átvezetése ügyében. Felha-
talmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

  Polics József polgármester 
 
 
2. A képviselő-testület a 0308/10 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a beépítési kötelezettség 

időtartamát, valamint e kötelezettség biztosítására szolgáló visszavásárlási jogot, elidege-
nítési és terhelési tilalmat a korábbi szerződésben vállalthoz képest további 1 évvel, azaz 
2017. február 13. napjáig meghosszabbítja.  
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Az 1. sz. határozati pont végrehajtásának feltétele a kötelezettség és a kapcsolódó jogok 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése a 0308/10 hrsz-ú ingatlanra. 

 
A meghosszabbításból eredő költségek a kérelmezőt terhelik. 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonost a döntés-
ről. Felhatalmazza a polgármestert a visszavásárlási jog meghosszabbítására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
 
 
Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

  Polics József polgármester 
 
 
 
 
Komló, 2015. április 28. 
         Polics József  
         polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 

visszavásárlásra 
kínált ingatlanok 

beépítési kötelezettség 
meghosszabbítását érintő 
ingatlan 


