
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. március 5-én 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/2-3 hrsz-ú ingatlan 

bérleti jog átadása 
 
 
  

  
 

Iktatószám: 7928 /2020.                                            Melléklet: 1 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 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizott-
ság 

SZMSZ 1. melléklet III/C. 6. pont 

  

  

  

 
Meghívott:  
Pelyhe András Róbert (PIER Safety Textilipari Kft. és PI-ER Technical Kft. 
meghatalmazott képviselője) robert.pelyhe@pierclothing.hu 
 
 
Határozatot kapják: 

• PIER Safety Textilipari Kft. 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.   
• PI-ER Technical Kft. 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19. 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A képviselő-testület a 28/2019. (IV.11.) számú határozatával döntött az Altáró u. 2. sz. alatt 
található ingatlanok bérbeadásáról és meghatározta a bérbeadás feltételeit. 
 
A 2019. május 22-én tartott licit során a 2413/11/A/2-3 hrsz-ú földszint és magasföldszint 
2705 m2 nagyságú ingatlan bérbevételére a PIER Safety Textilipari Kft. nyert jogosultságot, 
és kötötte meg a mellékelt előbérleti szerződést. 
 
A Kft. – a Magyar Multi pályázaton történő indulásra hivatkozva – kéri az önkormányzat 
hozzájárulását a bérleti jog  PI-ER Technical Kft. részére történő átadásához. 
 
A szerződés 13. pontja értelmében erre lehetőség van, amennyiben az új bérlő igazolja, hogy 
nincs lejárt esedékességű tartozása a közszolgáltatók, valamint Komló Város Önkormányzat 
adóhatósága felé. Ezen igazolások beszerzése a cég részéről folyamatban van. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véle-
ményének figyelembevételével vitassa meg az előterjesztést és döntsön a bérleti jog átruházá-
sáról. 
 
 
Határozati javaslat:  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizott-
ság javaslata alapján – megtárgyalta az „Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/2-3 hrsz-ú ingatlan 
bérleti jog átadása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/2-3 hrsz-ú, 
2705 m2 nagyságú ingatlan bérleti jogát a PIER Safety Textilipari Kft. átadja a PI-ER 
Technical Kft részére (7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19. 3. em. 309., Cégjegyzékszám: 02 
09 066052, Adószám: 11563587-2-02) változatlan feltételekkel. 

2. A bérleti előszerződés aláírásának feltétele, hogy a PI-ER Technical Kft igazolja, hogy 
nincs lejárt esedékességű tartozása a közszolgáltatók, valamint Komló Város Önkormány-
zat adóhatósága felé. 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a bérleti előszerződés elkészíté-
séről, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határid ő:  2020. március 15.  
Felelős:  Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 
Komló, 2020. február 24. 
 Polics József 
 polgármester 
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1. sz. melléklet 
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