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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2017. június 28-án meghozott döntésével (1. sz. melléklet) hozzájárult a komlói
1520/27 hrsz-ú, 2 ha 5485m2 térmértékű, „beépítetlen terület” és az 1520/28 hrsz-ú, 1472 m2 területű „kivett
közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlanoknak a BENKALA Kft. részére munkahely-teremtési
támogatás keretében történő elidegenítéséhez. A hozzájárulás feltétele volt a BENKALA Kft. mint
Kedvezményezett kötelezettségvállalása arra, hogy a támogatás iránti kérelmének benyújtása napján (2017.
június 9.) foglalkoztatott 6 fő munkavállalóhoz képest 4 fő új, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát 24 hónapon keresztül fenntartja.
A foglalkoztatási kötelezettség biztosítására az ingatlanokra visszavásárlási jog, valamint elidegenítési és
terhelési tilalom került az önkormányzat javára bejegyzésre.
Az ingatlanra a BENKALA Kft. tulajdonjoga bejegyezésre került a fent említett terhekkel együtt.
A társaság ügyvezetője megkeresett azzal kapcsolatban, hogy az ingatlant meg kívánja osztani abból a célból,
hogy az eredetileg 25.482 m2 nagyságú területből egy 6745 m2 nagyságú részt a vevő – az azonos tulajdonosi
érdekeltségű KALATHERM Kft. – hozzácsatolja az 1520/9 hrsz.-ú ingatlanához. (3. sz. melléklet: megosztási
vázrajz) Az ingatlanrész szerződés szerinti vételára 800.000,-Ft, így fajlagos ára (120,-Ft/m2) azonos a
támogatási szerződés szerinti fajlagos árral. Az adásvételi szerződéshez az önkormányzat hozzájárulása
szükséges az elidegenítési tilalomra tekintettel.
A NAV adatszolgáltatása alapján a vállalkozás a fenntartási időszak első 19 hónapjában teljesítette a
foglalkoztatási kötelezettségét: a vállalt 10 fős statisztikai átlaglétszám helyett 16 fő teljes állású
munkavállalót, emellett részmunkaidős alkalmazottakat is foglalkoztatott.
A foglalkoztatási kötelezettség teljesítésére és az átcsatolással érintett ingatlanrész viszonylag kis méretére
figyelemmel a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének biztosítását nem veszélyezteti az adásvételi
szerződéshez való hozzájárulás. A vevő KALATHERM Kft. egyébként telephely és technológia fejlesztést
tervez a területen, ami szintén egybevág önkormányzatunk gazdaságfejlesztést támogató stratégiájával. Az
ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog a visszamaradó ingatlanon
továbbra is fennmaradna.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és a Gazdasági és településfejlesztési
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével hozza meg
határozatát!
Határozati javaslat:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Hozzájárulás a BENKALA
KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződéshez” című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a BENKALA Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1., cg.: 01-09-965926)
és a KALATHERM Kft. (7300 Komló, Nagyrét u. 4., cg.: 02-01-067702) között 2019. május 3-án létrejött,
a Komló 1520/27 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában létrejött adásvételi szerződéshez, a mellékelt vázrajz
szerinti 6745 m2 nagyságú részének eladásához hozzájárul azzal, hogy a Komló 1520/27 hrsz.-ú ingatlan
terhei a visszamaradó ingatlanon is fennmaradnak.
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