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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Komló Város Önkormányzat 2018. június 8-án adásvételi szerződést kötött a Caadex 
Kft.-vel a Nagyrét utcában lévő 1520/26 hrsz.-ú, 4 ha 9376 m2 nagyságú ingatlan 
megvásárlására. A szerződés – a határidők tekintetében – 2 alkalommal, 2020-ban és 
2021-ben meghosszabbításra került. 
 
Az értékesítés során az eladott ingatlanra a beépítési kötelezettség biztosítására vissza-
vásárlási jogot és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetett be 
az önkormányzat. 
 
Az 1. sz. mellékletben csatolt levelében Szanyi Gábor ügyvezető azzal kereste meg 
önkormányzatunkat, hogy járuljunk hozzá 948.000 EUR összegű hitel jelzálogjogának 
bejegyzéséhez az 1520/26 hrsz.-ú inatlanra. 
 
Az ingatlan értékesítésére kiírt licit részletes pályázati kiírásában az alábbiakat írtuk 
ki: 
„A beépítési kötelezettség biztosítására az önkormányzat az üzem használatbavételé-
nek engedélyezéséig visszavásárlási jogot és elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki 
azzal, hogy a terhelési tilalom nem vonatkozik az erre az ingatlanra felvett beru-
házási hitel, illetve a beruházással összefüggésben felvenni kívánt egyéb támoga-
tás igénybevételére.” 
A vastag betűvel szedett szövegrész nem került be az adásvételi szerződésbe, ennél 
fogva a tulajdoni lapra sem, ezért kérte a cégvezető hozzájárulásunkat, melyet a 2. sz. 
mellékletben csatolt nyilatkozat formájában kiadtam. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottság véleményének figye-
lembevételével tárgyalja meg. 
Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 
 
 
Határozati javaslat:  
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és köz-
beszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Tájékoztató a Caadex Kft. ré-
szére jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról” című előterjesz-
tést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. A Képviselő-testület tájékozódott a Caadex Kft. részére jelzálogjog bejegyzéséhez 

hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról és azt tudomásul veszi. 
 

 
Komló, 2021. november 30. 
 Polics József 
 polgármester 



1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 


