
 

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

2016. szeptember 22-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Székely B. utca és Ifjúság útja közötti út megvásárlása 
  

  
 

Iktatószám: 5169  / 2016.                              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 és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C. 20. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 19. pont 

 
 

 

  

 
A határozatot kapja: 
 
Vecsey és Társa Kft. Vecsey Zsolt ügyvezető (7629 Pécs, Papkert u. 47.) 
vecseyzsolt@gmail.com 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az. 1. sz. mellékletben csatolt térképen bejelölt 1356/4 hrsz-ú „üzem” megnevezésű ingatlan 
a Vecsey és Társa Kft. tulajdonában áll. Ezen – a magántulajdonban lévő – ingatlanon halad 
keresztül a Székely Bertalan utcát és az Ifjúság útját összekötő útszakasz, melyet a város 
lakossága közútként használ. A jelenleg érvényben lévő szabályozási terv is útként jelöli az 
érintett területet (2. sz. melléklet). 
Célszerű lenne az útként használt szakasz tulajdonviszonyainak rendezése. 
Vecsey Zsolt, az ingatlantulajdonos Kft. képviselője 500 Ft/m2 + ÁFA vételárat határozott 
meg a kb. 720 m2 nagyságú területre (kb. 360.000 Ft + 97.200 Ft), azzal, hogy a telekalakítás 
költségeit a Kft. vállalja. 
 
Az ingatlanforgalmi értékbecslő az ingatlan forgalmi értékét 500,- Ft/m2 + ÁFA összegben 
állapította meg (3. sz. melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottságok állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Székely B. utca és Ifjúság útja közötti út megvásárlására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület …………….- Ft/m2 + ÁFA összegért megvásárolja a Vecsey és Társa 
Kft.-től (7629 Pécs, Papkert u. 47.)  a komlói 1356/4 hrsz-ú „üzem” megnevezésű ingatlan 
megosztása során keletkező kb. 720 m2 nagyságú – a földmérés során pontosítandó – 
területrészt út céljára, azzal hogy a megosztással járó költségek a Kft-t terhelik. 
 
A képviselő-testület a vételár és az adásvételhez kapcsolódó költségek fedezeteként legfeljebb 
500.000,- Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés megkötése és 
a vételár kifizetése iránt, illetve a vételár összegét és az adásvételhez kapcsolódó költségeket a 
2017. évi költségvetés tervezése során szerepeltesse. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2016. szeptember 6. 
         Polics József  
         polgármester 
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1. sz. melléklet 

 
 



2. sz. melléklet 

 

útként használt területrész 



3. sz. melléklet 

 
 


