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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kalamár József az Autokar Kft. képviseletében az alábbi cserekérelemmel kereste meg 
az önkormányzatot. 
 
A Kft. 2016-ban vásárolta meg a Sikondai út és Mecsekfalui út kereszteződésében ta-
lálható 1520/3 hrsz-ú ingatlant, melyen korábban benzinkút üzemelt. A telek sarok-
pontjainak kitűzése során szembesültek azzal, hogy az önkormányzat által a 
Mecsekfalui út mellett épített kerékpárút a megvásárolt ingatlanon található. Ezt köve-
tően a Kft. – a szabályozási tervnek megfelelően – megosztatta az ingatlant. 
 
A vállalkozás ezt követően kereste meg az önkormányzatot és ajánlotta fel a megosz-
tás során kialakult 1520/30 hrsz-ú 481 m2 nagyságú ingatlant, melyen az évekkel ez-
előtt épített kerékpárút található (1. sz. melléklet). 
 
Ezzel egyidejűleg a tulajdonában álló 1520/29 hrsz-ú ingatlan (korábban benzinkút) 
telek-kiegészítéseként - az értékkülönbözet megfizetését vállalva - kb. 700 m2 nagysá-
gú területet kér az önkormányzati tulajdonú 1520/5 hrsz-ú „parkerdő” megnevezésű 
ingatlanból. 
A telek-kiegészítésnek akadálya nincs, ugyanis Komló város jelenleg érvényben lévő 
szabályozási terve a kért területrészt – a saját tulajdonú ingatlannal megegyezően – 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) övezetbe sorolja.  
 
Az ingatlanforgalmi értékbecslő az ingatlanokat felértékelte. A Kft. tulajdonában lévő 
1520/30 hrsz-ú, 481 m2 nagyságú ingatlan vételárát 200 Ft/m2-ben, azaz 96.200,- Ft-
ban határozta meg.  
Az önkormányzati tulajdonú 1520/5 hrsz-ú ingatlan értékét 300 Ft/m2-ben állapította 
meg (2. sz. melléklet). 
(A beépítetlen, építési teleknek nem minősülő földterületek, illetve a 2 évnél régebben 
beépített ingatlanok értékesítése adómentes.) 
 
Vevőnek az ingatlanok vételárának értékkülönbözetén felül meg kell térítenie a for-
galmi értékbecslések díját (50.000,- Ft + ÁFA, azaz 63.500,- Ft) is. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 
törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése 
esetén – amennyiben annak értéke a 200.000,- Ft-ot meghaladja – az államot elővásár-
lási jog illeti meg. A licit nyertesével az adásvételi szerződés megkötésére csak az elő-
vásárlásra jogosult (Magyar Állam) megkeresését és fenti jogszabályban előírt határ-
időn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor. 
 
Az 1520/5 hrsz-ú ingatlan zöldterületként (parkerdő) nyilvántartott, ezért az eladni 
kívánt területrészt ki kell vonni a forgalomképtelen törzsvagyonból, és forgalomképes-
sé kell minősíteni. 



 
Az önkormányzati 1520/5 hrsz-ú ingatlan kérelemben szereplő része az E.ON vezeték-
jogával terhelt. Az értékesítést követően a szolgalmi jog a kérelmező ingatlanát (is) 
fogja terhelni. 
 
A kérelmező által megszerezni kívánt területen ivóvízvezeték halad át, ezért az értéke-
sítés csak azzal a feltétellel történhet, hogy a vezeték nyomvonalára szolgalmi jog ke-
rül bejegyzésre az önkormányzat javára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a kérelmet, az önkormányzati 
tulajdonú 1520/5 hrsz-ú „parkerdő” megnevezésű ingatlan kérelemben szereplő terüle-
tét minősítse forgalomképessé, és döntsön az adásvétellel vegyes ingatlancseréről! 
 
Az előterjesztést a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalja. Az ingatlan-
cserével kapcsolatos javaslatukat, valamint a bizottság által meghatározott vételárakat 
a bizottság elnöke szóban terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az Autokar Kft. ingatlancsere kérelmével 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 1520/5 hrsz-ú „parkerdő” megne-

vezésű ingatlannak a szabályozási tervben a „Gksz” övezetbe sorolt területrészét 
forgalomképessé minősíti és az 1520/29 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként ér-
tékesíti az Autokar Kft. (Komló, Sikondai út 57.) részére. 

 
A területrész értékét a Gazdasági és településfejlesztési bizottság ……………… 
Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta meg. 

 
2. A képviselő-testület elfogadja az Autokar Kft. által felajánlott 1520/30 hrsz-ú, 481 

m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant. 
 

A felajánlott ingatlan értékét a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
……………… Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta meg. 

 
3. Az Autokar Kft-nek az 1. és 2. pontban körülírt ingatlanok értékkülönbözetét kell 

megtérítenie a Komló Város Önkormányzat részére. 
 

4. Kérelmezőnek az ingatlanok vételárának értékkülönbözetén felül meg kell térítenie 
a forgalmi értékbecslések díját (50.000,- Ft + ÁFA, azaz 63.500,- Ft) is. 

 
5. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan ér-



tékesítése esetén – amennyiben annak értéke a 200.000,- Ft-ot meghaladja – az ál-
lamot elővásárlási jog illeti meg. Az adásvétellel vegyes csereszerződés megköté-
sére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar Állam) megkeresését és fenti jogsza-
bályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor. 

 
6. Kérelmezőnek az adásvétellel vegyes csereszerződés aláírásával egyidejűleg az 

ivóvíz vezeték szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodást is szükséges 
aláírnia.  

 
7. A telekalakítással, szolgalmi jog bejegyzéssel és az adásvétellel vegyes csereszer-

ződés elkészítésével járó valamennyi költség a kérelmezőt terheli. 
 

8. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a kérelmező költségén intézkedjen a 
telekalakítási és szolgalmi jog bejegyzési vázrajz megrendeléséről és hatósági jó-
váhagyásáról, ezt követően gondoskodjon az adásvétellel vegyes csereszerződés és 
a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodás elkészíttetése, továbbá a 
vételár különbözet, valamint az értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel vegyes csereszerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2017. szeptember 15. 
Felelős:  Polics József polgármester  
   dr. Vaskó Ernő jegyző 

  
 
Komló, 2017. június 19. 
 
          Polics József  
          polgármester 
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