
 

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

2017. szeptember 27-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Autokar Kft. ingatlancsere kérelméről szóló 96/2017. 

(VI.28.) sz. határozat módosítása  
  

  
 

Iktatószám: 4858/2017.                          Melléklet:  2 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 bi-
zottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 20. pontja 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a július 28-i ülésén az 1. sz. mellékletben látható határozatával döntött 
arról, hogy az 1520/5 hrsz-ú „parkerdő” megnevezésű ingatlanából kb. 700 m2 nagyságú terü-
letet – az értékkülönbözetet figyelembe véve – elcserél az Autokar Kft. tulajdonában lévő 
1520/30 hrsz-ú 481 m2 nagyságú ingatlanra (melyen az önkormányzat által létesített kerék-
párút található). 
 
Időközben elkészült a 2. sz. mellékletben látható telekalakítási vázrajz, melyből megállapítha-
tó, hogy a szabályozási terv szerinti telek-kiegészítés az 1520/5 hrsz-ú „parkerdő” megneve-
zésű ingatlan 701 m2 nagyságú területrészén kívül az 1491 hrsz-ú „közút” megnevezésű ingat-
lan 48 m2 nagyságú részét is érinti. Ezért szükséges a korábbi határozat kiegészítése az utóbbi 
helyrajzi számmal. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a 
96/2017. (VI.28.) sz. határozat módosításáról! 
 
Az előterjesztést a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalja, javaslatukat a 
bizottság elnöke szóban terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az Autokar Kft. ingatlancsere 
kérelmével kapcsolatos 96/2017. (VI.28.) sz. határozat módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:  
 
1. A képviselő-testület a 96/2017. (VI.28.) sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módo-

sítja: 
 
„1.  A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 1520/5 hrsz-ú „parkerdő” megneve-

zésű ingatlannak, valamint az 1491 hrsz-ú „közút” megnevezésű ingatlannak a szabá-
lyozási tervben a „Gksz” övezetbe sorolt területrészét forgalomképessé minősíti és az 
1520/29 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként értékesíti az Autokar Kft. (Komló, 
Sikondai út 57.) részére. 

 
A területrész értékét a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 300.- Ft/m2 (áfa 
mentes) összegben határozta meg.” 

 
2. A képviselő-testület a 96/2017. (VI.28.) sz. határozatban megállapított határidőt 2017. 

október 31-re módosítja. 
 

3. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
  

Komló, 2017. szeptember 8.       
 
 

Polics József  
          polgármester 



1. sz. melléklet 

 



 
 
 

 



2. sz. melléklet 
 

 
 

telek-kiegészítés az  
1491 hrsz-ú közútból 

telek-kiegészítés az  
1520/5 hrsz-ú parkerdőből 

Autokar Kft. által fel-
ajánlott 1520/30 hrsz-ú 
ingatlan 


