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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2015-ben megüresedett az önkormányzat tulajdonát képező, komlói 3515/1/A/1 hrsz-
ú, 485 m2 nagyságú, természetben a Tompa M. u. 12. sz. alatti társasház földszintjén 
elhelyezkedő ingatlan, melyben korábban a Városgondnokság működött. A társasházi 
közös tulajdonból 485/682 hányad tartozik az ingatlanhoz. 
 
A társasház Alapító okirata szerint a közös tulajdonból kizárólagos használattal az 
ingatlanhoz tartozik a teljes telekből a betonozott udvar (kb. 715 m2), az udvart 
körülvevő kerítés és bejárati kapu, valamint a külön tulajdonú ingatlan bejáratához 
vezető lépcsőszerkezet. 
 
Az ingatlan eladásának nem lesz akadálya, ha azt a képviselő-testület értékesítésre 
kijelöli. 
 
Az épület a város szabályozási terve szerint Vt/K (kialakult településközponti vegyes 
terület) övezetben található. Az OTÉK és helyi építési szabályrendelet szerint a 
településközponti vegyes területen elhelyezhető:  

− lakóépület, 
− igazgatási épület, 
− kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 
− egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a 

gazdasági célú használat az elsődleges, 
− egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
− sportépítmény, 
− parkolóház, üzemanyagtöltő, 
− az OTÉK-ban előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető nem 

zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület és termelő 
kertészeti építmény is. 

 
Az ingatlanforgalmi értékbecslő az ingatlan forgalmi értékét 26.000.000,- Ft 
összegben határozta meg. (A két évnél régebbi használatbavételi engedéllyel 
rendelkező beépített ingatlanok értékesítése adómentes.)  
 
Vevőnek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(200.000,- Ft + áfa, azaz 254.000,- Ft). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön az 
ingatlan értékesítéséről. 
 
Az előterjesztést a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalja. Az 
értékesítéssel kapcsolatos javaslatukat, valamint a bizottság által meghatározott 
vételárat a bizottság elnöke szóban terjeszti a képviselő-testület elé. 
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Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 
hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület értékesítésre kijelöli a Komló Város Önkormányzata tulajdonát 
képező, Tompa M. u. 12. sz. alatt lévő komlói 3515/1/A/1 hrsz-ú, 485 m2 nagyságú 
ingatlant a hozzá tartozó 485/682 közös tulajdoni hányaddal. 
 
A liciteljárás során értékesítendő ingatlan kikiáltási árát a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság: ……………..….….. Ft (áfa mentes) összegben határozta 
meg. 
 
Vevőnek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(200.000,- Ft + áfa, azaz 254.000,- Ft). 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § alapján a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási 
jog illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult 
(Magyar Állam) megkeresését és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) 
megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az ingatlan liciten történő értékesítése, az 
elővásárlásra jogosult megkeresése, majd az adásvételi szerződés elkészíttetése és a 
vételár, valamint az értékbecslési díj befizettetése iránt. Felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2016. július 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 
 
 
Komló, 2016. április 4. 
 
 
         Polics József  
         polgármester 



1. sz. melléklet 

 



2. sz. melléklet 
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