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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kalányos Ferenc (Komló, Kazinczy u. 11.) a tulajdonában álló 2950/9 hrsz-ú ingatla-
non működő karosszéria lakatos vállalkozás bővítése céljából a mellékelt térképen (1. 
sz. melléklet) bejelölt kb. 700 m2 nagyságú területrész értékesítését kéri telek-
kiegészítésként. A jelenlegi 64 m2-es épületet szeretné bővíteni 136 m2-esre, ahol gép-
jármű emelő-berendezést és szerelőaknát kíván elhelyezni. 
 
A megvásárolni kívánt terület a Vörösmarty utca mögött található 2950/10 hrsz-ú 3 ha 
1064 m2 nagyságú közparkból választható le. 
 
A kért terület értékesítésének műszaki akadálya nincs, mert Komló város jelenleg ér-
vényben lévő szabályozási terve a kérelmező tulajdonát képező ingatlant is, és a meg-
vásárolni kívánt területet is Lngk (garázsépítmény létesítésére szolgáló nagyvárosias 
lakóterület) övezetbe sorolja. 
A tervezett telekalakítást a városi főépítésszel egyeztettük, kifogást nem emelt ellene. 
 
A 2950/10 hrsz-ú ingatlan közterületként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, ezért 
az eladni kívánt területrészt ki kell vonni a forgalomképtelen törzsvagyonból, és forga-
lomképessé kell minősíteni. 
 
Az ingatlanforgalmi értékbecslő a megvásárolni kívánt ingatlanrész forgalmi értékét 
200,- Ft/m2-ben határozta meg (2. sz. melléklet). A beépítetlen, építési teleknek nem 
minősülő földterületek és a 2 évnél régebben beépített ingatlanok értékesítése adómen-
tes.  
  
Vevőnek az ingatlanrész vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(25.000,- Ft + ÁFA, azaz 31.750,- Ft) is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a kérelmet és döntsön a 
2950/10 hrsz-ú közparkból leválasztott területrész értékesítéséről! 
 
Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalja. Az értékesítés-
sel kapcsolatos javaslatukat, valamint a bizottság által meghatározott forgalmi értéket 
a bizottság elnöke szóban terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a gazdasági és település-
fejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta Kalányos Ferenc területvásárlási 
kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület elrendeli az önkormányzati tulajdonú komlói 2950/10 hrsz-ú 

ingatlan megosztását. A megosztás során leválasztott, az 1. sz. melléklet szerinti 
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térképen bejelölt kb. 700 m2 nagyságú – a földmérés során pontosítandó – területet 
forgalomképessé minősíti és telek-kiegészítésként értékesíti a 2950/9 hrsz-ú ingat-
lan tulajdonosa, Kalányos Ferenc (Komló, Kazinczy u. 11.) részére, az alábbi kikö-
tésekkel: 
 
- Az ingatlan megosztásával és értékesítésével járó valamennyi költséget a ké-

relmező viseli. 
 

- Az adásvételi szerződés készítésével járó költséget a kérelmező viseli. 
 

- Vevőnek a terület vételárán és fenti költségeken felül meg kell téríteni a for-
galmi értékbecslés díját (25.000,- Ft + Áfa, azaz 31.750,- Ft) is. 
 

2. A terület vételárát a gazdasági és településfejlesztési bizottság ….…..Ft/m2-ben 
(áfa mentes) határozta meg.  

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a megosztási vázrajz megrendelése és hatósági 
jóváhagyása, ezt követően az adásvételi szerződés elkészíttetése, a vételár és érték-
becslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
 
Komló, 2017. szeptember 8. 
 
 Polics József 
 polgármester 
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