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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 bi-
zottság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizott-
ság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 

  

  

 
Meghívott és határozatot kapja:  
Kasi-Solar Kft. Kőhegyi Csaba ügyvezető 7666 Pogány, Pécsi út 27/B. 
csabakohegyi@yahoo.com 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 123/2017. (VIII.3.) számú határozatával arról döntött a képviselő-testület, hogy a 
komlói 0289 hrsz. alatti legelő művelési ágú 12 hektár 4052 m2 nagyságú ingatlant (1. 
sz. melléklet) bérbe kívánja adni napelem park létesítése céljára. Felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a pályázati kötelezettségekkel kapcsolatos körülmények tisztázását 
követően a legrövidebb határidőn belül a korábbi feltételekkel gondoskodjon a licit 
kiírásáról. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a fás szárú energiaültetvény megszüntetését 
az Erdészeti Hatóság engedélyezte, így a sikertelen telepítés és pótlás után az esetlege-
sen még fellelhető növényzet kitermelésére szeptember hónap elején sor kerülhet. 
 
Az elmúlt hét folyamán a 2. sz. melléklet szerinti kérelem érkezett a Kasi-Solar Kft. 
ügyvezetőjétől. A Kft. a mánfai meddőhányó területén bérel 16 hektár nagyságú terü-
letet, 160.000 Ft/hektár/év bérleti díjért. A cég a terület feltárása során megállapította, 
hogy a területből csak kb. 4 hektár használható napelem park céljára. A korábban lekö-
tött E.On csatlakozási hozzájárulásaik és KÁT engedélyeik felhasználása érdekében 
azonban további – hasznosítható – területre lenne szükségük. Ezért kérik, hogy a ko-
rábbi bérleti szerződésben szereplő mánfai 0390 és 0391 hrsz.-ú ingatlanok kb. 12 hek-
tár nagyságú – napelem park telepítésére nem alkalmas – területét az önkormányzat 
cserélje el a komlói 0289 hrsz.-ú ingatlanra, illetve annak a szolgalmi joggal nem ter-
helt kb. 9-10 hektár nagyságú részére, a korábbi szerződésben rögzített bérleti díjon. 
 
A mánfai meddőhányón található területek licitje során – az ingatlanok fekvésétől és 
növénykultúrájától függően – 160.000,- Ft és 520.000,- Ft/hektár/év bérleti díjak ala-
kultak ki. A képviselő-testület – az augusztus 3-i döntése értelmében – a 0289 hrsz.-ú 
ingatlant a korábbi licitfeltételekkel kívánja meghirdetni, így annak induló bérleti díja 
a licit során 160.000,- Ft. Tekintettel arra, hogy a korábbi licitek alapján nagy az ér-
deklődés az ilyen jellegű területek iránt, várható, hogy az induló bérleti díjnál jóval 
magasabb bérleti díj alakul ki a licit során. Ezért javaslom, hogy ha a képviselő-
testület a licit helyett a csere mellett dönt, úgy a Gazdasági és településfejlesztési bi-
zottság a bérleti díjat 300.000,- Ft/hektár/év bérleti díjban határozza meg. 
 
Az ingatlan jelenlegi övezeti besorolása MG (mezőgazdasági terület/rét, legelő). A 
képviselő-testület ugyanezen a testületi ülésen tárgyal a terület tervezett funkció sze-
rinti (különleges beépítésre szánt napelem park) terület-felhasználás módosításáról. 
Ezt követően a módosítási eljárás tárgyalásos formában indul. A módosítási eljárás 
partnerségi egyeztetésének várható befejezése szeptember vége, a módosított telepü-
lésrendezési terv elfogadásának tervezett ideje október vége. 
 
Az ingatlan „legelő” művelési ágban nyilvántartott, azaz a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Fftv.) hatálya alá tartozik. Más 
célú hasznosításához az ingatlant a művelésből ki kell vonni. A kivonás engedélyezé-
séhez az ingatlanra tervezett létesítmény megvalósulási terveire, esetlegesen talajvé-
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delmi tervre van szükség. Ezek beszerzéséről – akár liciten, akár csere során történik 
meg a bérbe adás – a bérlő gondoskodik, továbbá a bérlő viseli a kivonás költségeit. 
 
Az ingatlanforgalmi értékbecslő a telek forgalmi értékét 300,- Ft/m2 (3.000.000,- Ft/ 
hektár) összegre becsülte. Az éves bérleti díjat 30 Ft/m2 (300.000,- Ft/hektár) ösz-
szegben állapította meg (3. sz. melléklet). 
 
 
Az előterjesztést a Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tárgyalja. A terület bérbeadásával kapcsolatos javaslatukat a 
bizottságok elnökei szóban terjesztik a képviselő-testület elé. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön arról, hogy 
az ingatlant liciteljárás során vagy csere útján kívánja bérbe adni! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslata alapján – 
megtárgyalta a „Komló külterület 0289 hrsz-ú ingatlan hasznosítása” című előterjesz-
tést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. „A” változat: 

 
A képviselő-testület a 123/2017. (VIII.3.) KTH sz. határozat 3. pontjában foglalt 
döntését fenntartja és a komlói 0289 hrsz-ú 12 ha 4052 m2 nagyságú ingatlant licit-
eljárás keretében kívánja bérbe adni, 160.000,- Ft/hektár/év induló bérleti díjjal, a 
2-5. pont szerinti további feltételekkel. 
 
 
„B” változat: 
 
A képviselő-testület a Kasi-Solar Kft. kérelme alapján a Kft.-vel 2017. június 30-án 
kötött bérleti szerződésben szereplő 16 ha 0339 m2 nagyságú területből a napelem 
park céljára használhatatlan kb. 12 hektár helyett a komlói 0259 hrsz.-ú 12 ha 4052 
m2 nagyságú ingatlant adja bérbe, 300.000,- Ft/hektár/év bérleti díjért, a 2-5. pont 
szerint további feltételekkel. 
  

2. A bérleti díj 2018. január 1-től minden évben a KSH által közzétett infláció mérté-
kével nő. 

 
3. A „legelő” művelési ágú ingatlan művelésből való kivonásának valamennyi költsé-

gét a bérlő viseli, beleértve a kivonás engedélyezéséhez szükséges terveket (az in-
gatlanra tervezett létesítmény megvalósulási tervei) és az esetlegesen szükséges ta-
lajvédelmi tervet is.  
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A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a módosított településrendezési 
terv elfogadása és a művelésből való kivonás ingatlan-nyilvántartási átvezetése.  
 

4. A bérlő a szerződés megszűnése esetén is köteles megfizetni legalább két teljes 
évre járó bérleti díjat, kivéve akkor, ha a megszűnés oka az, hogy a módosított te-
lepülésrendezési terv elfogadása legkésőbb 2017. december 31-ig nem történik 
meg. 
 

5. A befolyó bevételt a jogi akadályok végleges elhárulásáig letéti számlán, idegen 
pénzeszközként kell kezelni. 

 
Határid ő: Értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  Polics József polgármester 
 
Komló, 2017. augusztus 21. 
 
 
         Polics József  
         polgármester 



1. sz. melléklet 

 
 

Kőbánya 
Mánfai meddőhányó 

0289 hrsz 



2. sz. melléklet 

 

 



 7

3. sz. melléklet 
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