
 

 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. június 28-án 

tartandó ülésére 
  
Az előterjesztés tárgya:  Caadex Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés  
  
  

Iktatószám: 4239/2017.                                                       Melléklet: 2 db  
 

A napirend előterjesztője: Polics József   polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

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

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

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

 
 
 
 
Meghívót és a határozatot kapja: 
 
Szanyi Gábor ügyvezető   Caadex Kft. -  gabor@caadex.hu 
 
        
 
 
 
 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2015. decemberi ülésén a 177/2015. (XII. 10.) számú határozatával (1. sz. 
melléklet) döntött arról, hogy a Caadex Kft. (székhely: 7391 Mindszentgodisa, Külterület 
0157/4/A) számára a komlói 1520/26 hrsz-ú, 4 ha 9376 m2 területű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanra vételi jogot biztosító szerződést köt. A szerződés megkötése többek 
között arra irányult, hogy az ingatlanon létrejövő telephelyen átlagosan 100 fő foglalkoztatására 
alkalmas munkahely létesüljön, és az új munkavállalók foglalkoztatását a vállalkozás az üzembe 
helyezéstől számított 36 hónapig biztosítsa. Az ingatlanról értékbecslés készült, és a vételi jogot 
biztosító szerződésben a vételár ennek megfelelően, bruttó 8.779.053,-Ft-ban került 
megállapításra. 
 
A megkötött szerződés (2. sz. melléklet) alapján a Caadex Kft. számára 18 hónapra biztosított 
opciós jogot a képviselő-testület, mely ez év június 18-án lejárt. A Caadex Kft. ügyvezetője a 
határidő lejárta előtt írásbeli kérelmet nyújtott be Komló Város Önkormányzatához a vételi jogra 
biztosított határidő meghosszabbítására azzal az indoklással, hogy a projekt megvalósításához 
kormányzati támogatást kíván igénybe venni, mellyel kapcsolatban még nem született döntés. A 
vételi jog meghosszabbítását 36 hónap időtartammal kérte. Az ügyvezetővel való személyes 
egyeztetés során tájékoztattam az ügyvezetőt, hogy a vételi jog meghosszabbítására nincs 
lehetőség arra tekintettel, hogy a vételi jog elnyerése liciteljárás során történt, a licitfeltételek 
pedig utólag nem módosíthatók. A megbeszélésen az ügyvezető előadta, hogy az ingatlanon 
megvalósítandó beruházáshoz már többszázmilliós nagyságrendű gépbeszerzést hajtott végre 
pályázati pénzből, a remélt kormányzati támogatásból pedig a tervezett ipari létesítményt kívánja 
felépíteni. Az eddigi beruházás igazolása folyamatban van. 
 
Az egyeztetés eredményeként a cég úgy döntött, hogy meg kívánja vásárolni az ingatlant azzal, 
hogy az önkormányzat 3 év időtartamra visszavásárlási jogot köt ki a maga számára. Tekintettel 
arra, hogy a Caadex Kft. a liciteljárás során árverési előlegként megfizetett 1.385.000,-Ft-ot, 
melyet a vételi joga határidejének eredménytelen letelte miatt az önkormányzattal kötött 
szerződés értelmében elveszítene, a visszavásárlási joggal kapcsolatos feltételek között a 
megkötendő adásvételi szerződésben szerepelne, hogy az önkormányzat az árverési előleg 
összegével alacsonyabb áron vásárolhatja vissza az ingatlant annak eredeti állapota helyreállítása 
mellett. 
 
A fenti megoldás biztosítékot jelent az önkormányzat számára, hogy az árverési előleg összege 
abban az esetben is haszonként jelentkezik számára, ha a beruházás befejezésének elmaradása 
miatt az ingatlan visszavásárlására kerül sor. 
 
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Caadex Kft. a fenti feltételek 
mellett megvásárolja az ingatlant, úgy javaslom, hogy az ingatlan vételára a fenti bruttó 
8.779.053,-Ft-ban kerüljön megállapításra, melybe a megfizetett árverési előleg összege 
beleszámít. Az adásvételi szerződés elkészíttetésének kötelezettsége és ügyvédi költségeinek 
viselése a Caadex Kft.-t terheli. 
 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület vitassa meg az előterjesztést és döntsön a határozati 
javaslat elfogadásáról! 
 



 

 

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. ingatlanvásárlásával kapcsolatos 
szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a 177/2015. (XII. 10.) számú határozatot módosítja az alábbiak szerint: 
 

- Hozzájárul ahhoz, hogy a Caadex Kft. (székhely: 7391 Mindszentgodisa, Külterület 
0157/4/A hrsz.) a komlói 1520/26 hrsz-ú, 4 ha 9376 m2 területű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant megvásárolja bruttó 8.779.053,-Ft vételárért, melybe a korábban 
árverési előlegként megfizetett 1.385.000,-Ft beleszámít.  

- A vételár fennmaradó részét a Caadex Kft. az adásvételi szerződés aláírását követő 30 
napon belül köteles megfizetni eladó számlájára.  

- Komló Város Önkormányzata 3 év időtartamra visszavásárlási jogot köt ki, melyet a 
tervezett beruházás befejezése és üzembe helyezése elmaradása esetén gyakorolhat 
7.394.053,-Ft vételáron. Ez esetben a megfizetett árverési előleg összege (1.385.000,-Ft) 
Komló Város Önkormányzatát illeti meg. A visszavásárlási jog gyakorlása esetén a 
beruházó cég az ingatlan eredeti állapotát köteles helyreállítani. 
 

- Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
Komló, 2017. június 21. 
 
 Polics József  
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

177/2015. (XII.10.) sz. határozata 
 
 

Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.)   
ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés II. 

 
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. 
 
A képviselő-testület a Caadex Kft-vel (székhely: 7391 Mindszentgodisa, Külterület 
0157/4/A hrsz.) a komlói 1520/26 hrsz-ú, 4 ha 9376 m2 területű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanra megkötendő vételi jogot biztosító szerződést a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.  
 

Határid ő:  2016. január 31.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 

 



 

 

2. sz. melléklet  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


