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tartandó ülésére 
  
Az előterjesztés tárgya:  Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.)  

ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés  
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A napirend előterjesztője: Polics József   polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 
 Kispálné Salamon Éva vagyon-nyilvántartó 
 dr. Haraszti Katalin jogi ügyinétző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési bizottság  SZMSZ I. sz. melléklet II/C 31. 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság SZMSZ I. sz. melléklet V/C 6. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ I. sz. melléklet IV/C 19. 

 
 
 
 
Meghívót és a határozatot kapja: 
 
Szanyi Gábor ügyvezető     gabor@lakiter.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a Caadex Kft. (korábbi elnevezése: Lakiter Hungária Európa Kft.) 
kérelme alapján a 118/2014. (IX.25.) sz. határozattal módosított 82/2014. (VI.19.) sz. 
határozatával (1-2. sz. melléklet) döntött az 1520/10 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és a 
megosztás során kialakuló kb. 4,94 ha (49400 m2) nagyságú terület liciten történő 
értékesítéséről. 
 
A képviselő-testület említett határozatai alapján speciális licitfeltételekkel kiírt 
versenytárgyaláson egyedül a Caadex Kft jelent meg, aki vételi jogot nyert az 1520/26 
hrsz-ú, 4 ha 9376 m2 nagyságú ingatlan megvásárlására. 
 
A Kft. elkészíttette az ügyvédjével a vételi jogot alapító szerződés tervezetét (3. sz. 
melléklet). 
A szerződés több kockázatos és vitára okot adó rendelkezést tartalmaz, melyekről 
korábban nem döntött a képviselő-testület. 
 
1. A pályázó részére előírtuk, hogy a vételi jog alapításától számított 3 éven belül, 

illetve az adásvételi szerződés tényleges megkötését követő 2 éven belül gazdasági 
tevékenységet folytató telephelyet köteles kialakítani az ingatlanon. 
Erre a pályázó a szerződés 5. pont. 3. bekezdésében kötelezettséget vállalt, azzal a 
kiegészítéssel, hogy nem tekintendő építtetői késedelemnek, ha az építési vagy 
használatbavételi engedélyek - építtetőnek fel nem róható okból eredő - hiánya 
miatt a beruházás kivitelezése késedelmet szenved. 
Fontos megjegyezni, hogy az építésügyi hatósági eljárásban szakhatóságok is 
közreműködnek. A szakhatóságok eljárása nem számít bele az építésügyi hatóság 15 
napos ügyintézési határidejébe. A jogerős építésügyi hatósági engedélyek 
megszerzésére a szerződés tervezetében foglalt 60 napos határidő csak akkor lesz 
elegendő, ha a kérelmező hiánytalan tervdokumentációt nyújt be és hiánypótlásra 
nem lesz szükség. Egy ilyen volumenű beruházás esetén elképzelhető, hogy 60 
napon belül nem lesz meg az építési engedély. Felhívom a képviselő-testület 
figyelmét, hogy vitás esetben csak a teljes engedélyezési eljárást vizsgálva és 
nehézkesen lehet megállapítani, hogy a kérelmezőnek felróható okból késett-e az 
építési és használatbavételi engedélyek kiadása, illetve a kivitelezés. Hasonló 
problémákkal kellett szembesülnünk a korábbi Auctus Kft-s szerződés kapcsán.  

 
2. A szerződéstervezet 5. pont 4. bekezdésében szerepel, hogy abban az esetben, ha az 

építtető által végeztetett régészeti feltárás költsége a vételár 25 %-át 
meghaladja, illetve több mint 3 hónap időtartamot vesz igénybe, úgy a vételi jog 
jogosultja a vételi jog gyakorlásától elállhat, mely elállás a szerződést felbontja 
és az eredeti állapot helyreállításának van helye. 
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy Caadex Kft. esetleges 
szerződéstől történő elállásakor az eredeti állapot helyreállítása során vitás lehet a 
licitkiírásban szereplő versenytárgyalási előleg visszatérítésének kérdése. A kft. jogi 
képviselőjének álláspontja szerint a versenytárgyalási előleg összege (1.866.413,- Ft) 
az eredeti állapot helyreállításakor visszajár. Emiatt megfontolandó az elállási jog 
szerződésből történő kihagyása vagy önkormányzat javára fizetendő bánatpénz 
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melletti kikötése. Mivel a licitkiírás az elállás jogára vonatkozóan nem tartalmazott 
kikötést, ebben a kérdésben a korábbi határozat módosítására lesz szükség.  
 

3. Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét a szerződéstervezet 6. pontja szerint 
a visszavásárlás jogát az Önkormányzat az ingatlannak a visszavásárlási jog 
gyakorlásakor képviselt forgalmi értékével azonos vételáron gyakorolhatná. A 
licitkiírásban meghatározottak szerint az önkormányzat az ingatlant eladási áron 
vásárolhatja vissza. 
Ebben a pontban további tárgyalás szükséges, mert az ingatlanra tervezett épület 
nyilvánvalóan növeli az ingatlan forgalmi értékét, ugyanakkor az önkormányzat 
költségvetési lehetőségei és érdekei nem feltétlenül indokolják az ingatlan részben 
épülettel történő visszavásárlását. Ezen kívül a szerződés nem tartalmazza, hogy 
milyen értékbecslés alapján kellene a feleknek megállapítani a forgalmi értéket, ami 
szintén vitára adhat okot. Fontos megjegyezni, hogy egy jövőbeni forgalmi értéken 
történő visszavásárlás olyan be nem határolható összegű kötelezettségvállalás, 
amelyet önkormányzatunk jogszerűen nem vállalhat.  

 
A szerződéstervezet ugyanezen pontja rögzíti, hogy a visszavásárlási jog 
biztosítására földhivatali nyilvántartásba bejegyzendő terhelési tilalom nem 
vonatkozik arra az esetre, ha az építtető a beruházáshoz támogatást, hitelt kíván 
igénybe venni és ehhez szükséges az ingatlan jelzáloggal történő megterhelése. Ez a 
szövegrész is pontosítást igényel, hiszen az elidegenítési tilalom bejegyzése 
szükséges a licitfeltételek alapján és az önkormányzat érdekében. Érthető az építtető 
hitelhez kapcsolódó jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos igénye is.  
A hitelintézet igényének megfelelő esetleges jelzálog ranghelycsere azt jelenti, hogy 
önkormányzatunk a hitelt/támogatást nyújtó mögé kerül az igény kielégítési 
sorrendben.  Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a beruházáshoz szükséges 
hitelnyújtás múlhat ezen. Mindezek miatt szükséges a szerződéstervezet szövegét 
pontosítani. 
 

4. A képviselő-testület határozatai alapján kiírt versenytárgyalást a Caadex Kft. nyerte, 
így ő jogosult a vételi jogot alapító szerződés kötésére és az ingatlan 
tulajdonszerzésére. A szerződés 15. pontja alapján a vételi jog gyakorlására a 
Caadex Kft - a tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó - 3. személyt (projektcég) 
jelölhet ki, azzal hogy a jogátruházás akkor válik hatályossá, ha az új jogosult 
kötelezettséget vállal a szerződésben foglaltak betartására. 
E szerződéses pontnak jelentős kockázata van, ugyanis az építtető egyoldalú 
nyilatkozattal az érdekeltségi körébe tartozó harmadik személyre átruházhatja a 
számára most kötendő szerződésben biztosított vételi jogot, amellyel kapcsolatban az 
önkormányzatnak csak tudomásulvételi lehetősége van. Elképzelhető, hogy a 
beruházás során szükséges egy projekt cég bevonása, de álláspontom szerint olyan 
megállapodást kell kötni, amely alapján a képviselő-testület megfelelő ismeretek 
birtokában dönthet adott projektcég bevonásáról. Indokolt lenne a szerződésben 
kikötni, hogy az építtető érdekkörébe tartozó harmadik személy bevonása esetén a 
képviselő testület 30 napon belül dönt a hozzájárulás megadásáról vagy 
megtagadásáról.  
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5. Indokoltnak tartom a Caadex Kft-vel azt is pontosítani, hogy licitkiírásban és a 
82/2014. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat ötödik franciabekezdésében 
szereplő 100 fő átlagos statisztikai létszámú foglalkoztatott természetesen új 
munkavállaló, nem a már meglévő személyi állományát kell 100 főre emelni.  
 

Kérem, hogy a képviselő-testület vitassa meg az előterjesztést és adjon 
felhatalmazást arra, hogy az előterjesztés 1-5. pontjaiban részletezett jogi 
kérdésekben az önkormányzat érdekében további tárgyalásokat folytassak a Caadex 
Kft-vel. Reményeim szerint a végső döntés meghozatala érdekében a következő 
rendes testületi ülésen ismét megtárgyalhatjuk a vételi jogot biztosító szerződést.  

 

Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalja, javaslatukat a 
bizottságok elnökei szóban terjesztik a képviselő-testület elé. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Caadex Kft. 
(korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlanvásárlásával kapcsolatos szerződésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Caadex Kft-vel (székhely: 
7391 Mindszentgodisa, Külterület 0157/4/A) a komlói 1520/26 hrsz-ú, 4 ha 9376 m2 
területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra megkötendő vételi jogot biztosító 
szerződésben az alábbi pontokban az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva, az 
előterjesztésben felsorolt szempontok figyelembevételével tárgyaljon:  
        
1. a jogerős építési és használatba vételi engedély megszerzésével kapcsolatos határidő 

és annak elmulasztása miatti késedelem, 
2. a Caadex Kft. elállási jogának gyakorlása és a versenytárgyalási előleg,  
3. az önkormányzat visszavásárlási jogának gyakorlása során alkalmazandó vételár, 
4. a Caadex Kft. érdekkörében álló harmadik személy (projektcég) bevonásának 

feltételei és módja, valamint 
5. a vételi jog alapításától számított 3 éven belül, illetve az adásvételi szerződés 

tényleges létrejöttét követő 2 éven belül vállalt átlagos statisztikai létszám újonnan 
foglalkoztatott 100 fővel történő feltöltése ügyében.  

 

Felkéri a polgármestert a tárgyalások lefolytatására és az ügy 2015. decemberi 
képviselő-testületi ülésre történő ismételt előterjesztésére.   
 

Határid ő:  értelem szerint  
Felelős:  Polics József polgármester 
 
Komló, 2015. október 29. 
 
 Polics József  
 polgármester 
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1. sz. melléklet 
 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. június 19-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

82/2014. (VI. 19.) sz. határozata 
 

Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlása  
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, javaslata alapján – megtárgyalta a Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlanvásárlási 
kérelmét. 
 
 
1. A képviselő-testület a komlói 1520/10 hrsz-ú 7 ha 6333 m2 nagyságú ingatlan megosztása 

során keletkező, a 1. sz. melléklet szerinti helyszínrajzon jelölt kb. 3,6 ha (36000 m2) 
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 termelőcsarnok, 
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 
létrehozását 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 
biztosítására az önkormányzat az üzem használatbavételének engedélyezéséig, de 
maximum 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 igénybevételére. 

- Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a beruházás megvalósul, 
úgy az üzembe helyezés évét követő évi költségvetésében a vételárral megegyező 
összegű működési támogatást biztosít a vállalkozás bér-, járulék-, és anyagköltségeihez. 
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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 
elkészítésével járó költségek a pályázat nyertesét terhelik. 

 
 
2. A terület kikiáltási árát a Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 140,- Ft/m2 + ÁFA 

összegben határozza meg. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a telekalakításról és az ingatlan versenytárgyalás útján 
történő értékesítéséről. 
Felhatalmazza a polgármestert a vételi jogot biztosító szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 
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2. sz. melléklet 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

118/2014. (IX. 25.) sz. határozata 
 

Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 
82/2014. (VI.19.) sz. határozat módosítása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, javaslata alapján – megtárgyalta a Lakiter Hungária Európa Kft. 
ingatlanvásárlásáról szóló 82/2014. (VI.19.) sz. határozat módosításával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a 82/2014. (VI.19.) sz. határozat 1. pont 1. bekezdésében 

szereplő területméretet a „kb. 3,6 ha (36000 m2)”-ról „kb. 4,94 ha (49400 m2)”-ra 
változatja. 

2. A 82/2014. (VI.19.) sz. határozat 1. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. sz. 
melléklete lép. 

3. A döntés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a telekalakítás megrendeléséről és az ingatlan 
versenytárgyalás útján történő értékesítéséről. 
Felhatalmazza polgármestert a vételi jogot biztosító szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 

K.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 
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3. sz. melléklet 

liciten eladni 
kívánt terület 
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