
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. december 14-én 

tartandó rendkívüli ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya:  Nagyrét utca 1520/16 hrsz.-ú ingatlan bérleti és vételi  

jog átadása 
 
 
  

  
 

Iktatószám: 1229 – 6 /2022.                                            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 
Bizottság 

SzMSz. 1. melléklet 3.3.6. pont 

  

  

  

 
Meghívott:  

- Schmeller Enikő ügyvezető  
GAND.SE TRADE Kft. ennkosm@gmail.com 

- Geisz Ákos Kornél ügyvezető 
Geisz és Társai Bt. akosgeisz@gmail.com 

 
 
Határozatot kapják: Lsd. „Meghívott” 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Képviselő-testület a 33/2021. (II. 11.) számú határozatával döntött a Nagyrét utcai 
gazdasági célú ingatlanok hasznosításáról és meghatározta a bérbeadás és értékesítés 
feltételeit. 
 
A 2021. április 7-én tartott licit során az 1520/16 hrsz.-ú, 4000 m2 nagyságú, „beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlan megvásárlására, illetve az adásvételi szerződés megkötéséig 
annak bérbevételére a Geisz és Társai Bt. nyert jogosultságot, és kötötte meg a mellékelt 
bérleti szerződést. 
 
A Bt. kéri az önkormányzat hozzájárulását a bérleti jog GAND.SE TRADE Kft. (székhely: 
2040 Budaörs, Szabadság út 142. B. ép. 10. lház. 2. em. 38.) részére történő átadásához (2. sz. 
melléklet). A GAND.SE TRADE Kft. a 300.000 Ft versenytárgyalási előleget Komló Város 
Önkormányzat számlájára befizette. 
A szerződés nem zárja ki a bérleti jog átruházását. 
 
A GAND.SE TRADE Kft. egyúttal ahhoz is kéri a hozzájárulást, hogy a Geisz és Társai Bt. 
által továbbra is bérelt 1520/12 hrsz.-ú, 4000 m2 nagyságú ingatlant, mint telephelyet a cég 
iratain feltüntesse és a Cégnyilvántartásba telephelyként bejegyeztesse. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének figyelembevételével vitassa meg az előterjesztést és döntsön a bérleti és vételi 
jog átruházásáról. 
 
 
Határozati javaslat:  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Nagyrét utca 1520/16 hrsz.-ú ingatlan bérleti és 
vételi jog átadása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Nagyrét utca 1520/16 hrsz.-ú, 4000 m2 
nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan bérleti (és vételi) jogát a Geisz és 
Társai Bt. (székhely: 7300 Komló, Mikszáth Kálmán utca 7/C.; adószám: 22205416-2-02) 
átadja a GAND.SE TRADE Kft. részére (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 142. B. 
ép. 10. lház. 2. em. 38; Cg 13-09-202044; adószám: 27082351-2-13) a Komlón, 2021. 
április 21. napján megkötött bérleti szerződésben foglalt, változatlan feltételekkel. 

2. Az ingatlan beépítési kötelezettségének teljesítése során a Geisz és Társai Bt. által aláírt 
bérleti szerződés dátuma (2021. április 15.) a mérvadó, azaz a GAND.SE TRADE Kft-nek 
2024. április 15-ig kell beépítenie az ingatlant. 

3. A GAND.SE TRADE Kft. által kötendő bérleti szerződés melléklete az ingatlan licitje 
során a Geisz és Társai Bt. képviselője által tett nyilatkozat. 

4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a GAND.SE TRADE Kft. a 7300 Komló, Nagyrét 
u. 1520/12 hrsz. alatti ingatlant, mint telephelyét a cég iratain feltüntesse és a 
Cégnyilvántartásba telephelyként bejegyeztesse. 
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5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés 
elkészítéséről, egyúttal felhatalmazza Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
intézményvezetőjét a szerződés aláírására. 

 
Határid ő:  2023. január 15.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  Bareith Péter intézményvezető 
 
 
Komló, 2022. december 6. 
 
 Polics József 
 polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 


