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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Gesztenyési u. 9. sz. alatt található, 153 hrsz-ú, 1784 m2 nagyságú, „művelődési ház, 
udvar” megnevezésű ingatlanra több vételi ajánlat is érkezett az önkormányzathoz. 
Egyik kérelmező a szomszédos kisgépjavító vállalkozását bővítené egy kisgép-áruház 
létrehozásával. Másik kérelmező a közelben lévő faipari vállalkozásához létesítene 
bemutatótermet, irodát és faáruk boltját. 
 
Mint ismeretes, az önkormányzati tulajdonú épület állaga az elmúlt évtizedben 
jelentősen leromlott, a bérlőkkel is sok probléma volt. Az épület jelenleg a 
Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat üzemeltetésében van, de ők 
sem tudják azt kihasználni. 
 
Az ingatlan a város szabályozási terve szerint Lke/K (kialakult kertvárosias 
lakóterület) övezetbe tartozik, ahol az elhelyezett épület a lakó rendeltetésen kívül a 
helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, valamint hitéleti, nevelési, 
oktatási, egészségügyi, szociális, továbbá kulturális, szállás jellegű és sport 
rendeltetést is tartalmazhat az OTÉK rendelkezései szerint. 
 
A szabályozási tervlap a telek főút melletti kb. 7 méter széles sávját közterületnek 
jelöli, ezért ez a területrész nem értékesíthető. Az épület mellett, a telek keleti részén 
szennyvíz és csapadékvíz vezeték halad át, továbbá ezen a területen bonyolódik le a 
városrész gyalogosforgalma is, ezért ennek a területrésznek az értékesítése nem 
célszerű. 
Fenti okok miatt az ingatlan csak telekalakítást követően lesz értékesíthető. Az eljárást 
már megindítottuk, de a változás átvezetése a földhivatalban még nem történt meg. 
A mellékelt térképen sárgával jelöltük az eredeti ingatlanból leválasztásra kerülő 
részeket, rózsaszínnel az értékesíthető területet. 
 
A telekalakítást és ingatlan-nyilvántartási bejegyzést követően a 153/1 hrsz-ú, 1152 m2 
nagyságú ingatlan értékesítésének – a rajta álló 235 m2 hasznos alapterületű épülettel 
és 18 m2 alapterületű tüzelőtárolóval – már nem lesz akadálya, amennyiben azt a 
képviselő-testület értékesítésre kijelöli. 
 
Az ingatlan értékesítését a Zobákpuszta-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat is 
tárgyalta, az értékesítést támogatják. 
 
A többször módosított 20/2007. (X. 18.) számú önkormányzati vagyonrendelet szerint 
az 1 MFt értékhatár feletti önkormányzati vagyon kizárólag versenytárgyalás útján 
értékesíthető. A licitet csak a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése 
után lehet kiírni. 
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Az ingatlanforgalmi értékbecslő az ingatlan forgalmi értékét az alábbiak szerint 
határozta meg: 
1152 m2 nagyságú telek: 1.000,- Ft/m2, azaz 1.152.000,- Ft, 
235 m2 nagyságú főépület: 15.000,- Ft/m2, azaz 3.525.000,- Ft, 
18 m2 nagyságú tüzelőtároló: 5.000 Ft/m2, azaz 90.000,- Ft, összesen 4.767.000,- Ft. 
(A két évnél régebbi használatbavételi engedéllyel rendelkező beépített ingatlanok 
értékesítése adómentes.)  
(Az értékbecslés még a telekalakítás előtti ingatlanra készült. A telekalakítást követően 
csökken a földterület nagysága és értéke, a járda pedig nem kerül eladásra, ezért a fenti 
összegzett értékadat és az értékbecslésben szereplő összesített forgalmi érték nem 
egyezik meg.)  
 
Vevőnek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(50.000,- Ft + áfa, azaz 63.500,- Ft).  
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 
törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése 
esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. A licit nyertesével az adásvételi szerződés 
megkötésére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar Állam) megkeresését és fenti 
jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően kerülhet 
sor. 
 
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. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön az ingatlan 
értékesítéséről! 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Gesztenyési u. 9. sz. alatti 153/1  hrsz-ú 
ingatlan értékesítése” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület értékesítésre kijelöli a Komló Város Önkormányzata 
tulajdonát képező, Gesztenyési u. 9. sz. alatt lévő komlói 153/1 hrsz-ú, 1152 m2 
nagyságú „művelődési ház, udvar” megnevezésű ingatlant. 

 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a liciteljárás során értékesítendő 

ingatlan kikiáltási árát a gazdasági és településfejlesztési bizottság: 
……………..….….. Ft (áfa mentes) összegben határozta meg. 

 
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a vevőnek az ingatlan vételárán felül 

meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját (50.000,- Ft + áfa, azaz 63.500,- 
Ft). 
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4. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 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. 

 
5. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést 

követően intézkedjen az ingatlan liciten történő értékesítése, az elővásárlásra 
jogosult megkeresése, majd az adásvételi szerződés elkészíttetése és a vételár, 
valamint az értékbecslési díj befizettetése iránt.  
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 

 
Határid ő: Értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  Polics József polgármester 
 
 
 
Komló, 2017. február 27. 
 
 
         Polics József  
         polgármester 



1. sz. melléklet 

 

Az eredetileg 1784 m2 
nagyságú 153 hrsz-ú 
ingatlanból leválasztott 
részek. 

A megosztást követően 
értékesíthető 1152 m2 
nagyságú 153/1 hrsz-ú 
ingatlan. 



2. sz. melléklet 
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