
9.    

      
A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. május 21-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésre történő kijelölése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években már több 

alkalommal hozott döntést az értékesítésre kijelölt szociális bérlakások kapcsán.  

A bérlakások tekintetében az elmúlt 6 évben jelentős változások történtek. A 2012-ben 

elindított bérlakás-értékesítési program keretében 32 db szociális alapon kiadható és 2 

db piaci alapon kiadható bérlakás került eladásra, melyek vételára összesen 

23.489.200, - Ft volt. Az értékesítések közel fele részletfizetési kedvezménnyel 

történt. Az eladott lakásokból 11 esetben pályázati felhívás útján, versenyeztetéssel 

történt meg a vevő kiválasztása, míg a többi esetben az ingatlanban lakó 

bérlő/lakáshasználó az elővásárlási joga alapján szerzett tulajdont.  

 

A 2019. évi vagyongazdálkodási beszámoló javaslatként foglalkozott a bérlakás 

értékesítésekkel. Fontos lenne felmérni a további bérlakások eladását is olyan 

szempontból, hogy: 

• a vegyes tulajdonú ingatlanokban lévő lakások fenntartása milyen terheket ró 

az önkormányzatra 

• a jogcím nélküli lakáshasználók mely ingatlanokat használják 

• hol található az önkormányzat nevén olyan vízmérő főóra, ahol önkormányzati 

feladat a magántulajdonosok felé történő továbbszámlázás 

• a lakás felújítása erőn felüli kötelezettséggel járna. 

 

A fentiek alapján az alábbi ingatlanok értékesítéséről javasolt dönteni: Arany J. tér 15., 

16. és 26., Bajcsy-Zs. u. 3., Szabadság u. 15., Lucza hegyi u. 2/B., valamint a Baross u. 

6. szám alatti 3 lakás. 

A vagyongazdálkodási beszámolóban szereplő Erzsébet u. 2. szám alatti 3 lakás TOP-

os felújításra vár, így azokat értékesíteni nem lehet. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) pontja 

szerint az elidegenítésre kerülő lakásokat a képviselő-testület jelöli ki az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet 

szerint a bérbeadói feladatokat ellátó szervezet javaslatára. 

 

A lakástörvényben meghatározottak szerint a bérlőt és a vele egy tekintet alá eső 

személyt a lakástörvény szerinti elővásárlási jog illeti meg.  Amennyiben a lakást 

vagy helyiséget a lakástörvény szerint nem érinti elővásárlási jog, a jogcím nélküli 

lakáshasználónak biztosíthat elővásárlási jogot. A lakás és a helyiség forgalmi értékét 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 

4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) rendelkezései szerint kell 

megállapítani. Amennyiben a lakás vagy a helyiség üres, vagy a jogosult nem él 

elővásárlási jogával, a képviselő-testület ellenkező döntése hiányában az elidegenítést 

a vagyonrendelet szerint kell lebonyolítani.  

 

Amennyiben a lakásra elővásárlási jog áll fenn, a lakást először az elővásárlásra 

jogosultaknak kell felajánlani megvételre. Az elővásárlásra jogosulttal az ajánlatban 
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közölni kell: az ingatlan-nyilvántartási adatokat, a műszaki állapotra vonatkozó 

tájékoztatást, a forgalmi értéket, a vételárat és a fizetési feltételeket a 

kedvezményekkel együtt, az ajánlati kötöttség idejét. Az ajánlati kötöttség ideje 

harminc nap az ajánlat kézhezvételétől számítva.  

Ha a lakást a rendeleten alapuló elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételár a 

forgalmi érték, melyet egyösszegben kell megfizetni. Amennyiben az adott lakás 

tekintetében a bérleti jogviszony már legalább két éve folyamatosan fennáll és a 

jogosultnak nincs lakbértartozása, a vételár a forgalmi érték 80%-a.  

Ha a lakást a törvényen alapuló elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, abban az 

esetben a lakás vételára komfortos lakásnál az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet szerinti III. műszaki állapotú 

lakás esetében a forgalmi érték 80%-a, komfort nélküli lakás esetében a forgalmi érték 

70%-a, mely a bérlőnek a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő 

beruházásainak értékével csökken.  

 

Ha a szociális alapon kiadható lakást a törvényen alapuló elővásárlási jog jogosultja 

vásárolja meg, a vételárat egy összegben vagy kérelmére húsz évi részletfizetési 

kedvezménnyel fizetheti meg. A jogosult rövidebb időre is vállalhat kötelezettséget a 

vételárhátralék megfizetésére. Ha a lakást a törvényen alapuló elővásárlási jog 

jogosultja vásárolja meg, és legalább három éve folyamatos bérleti jogviszonya áll 

fenn az adott lakás vonatkozásában, továbbá vállalja a vételár egy összegben történő 

megfizetését és azt, hogy teljes vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg kifizeti, 

abban az esetben további kedvezmények illetik meg. Komfortos lakás esetében a 

vételár 15%-ának, komfort nélküli lakás esetében a vételár 30%-ának megfelelő 

összegű árengedmény illeti meg.  

Ha a lakást a törvényen alapuló elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, és 

részletfizetési kedvezménnyel kíván élni, abban az esetben – ha kéri – a szerződés 

megkötésekor a vételár 10%-ának egy összegben való megfizetése köthető ki. Ha a 

lakást a törvényen alapuló elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, és részletfizetési 

kedvezménnyel kíván élni, de vállalja azt, hogy a vételárhátralékot rövidebb idő alatt 

törleszti, abban az esetben a vételárhátralékból engedmény illeti meg. Az engedmény 

összege: amennyiben az elővásárlásra jogosult vállalja azt, hogy a vételárhátralékot a 

szerződés megkötésétől számított öt éven belül megfizeti, abban az esetben a 

vételárhátralék 10%-ának megfelelő összeg, 10 éven belül megfizetés esetén 5%.  

 

Részletfizetés esetében a vételárhátralék összege után a vevőnek kamatot kell fizetnie. 

A kamat mértéke a polgári törvénykönyv szerinti törvényes kamat 50%-a. A 

késedelmesen teljesített törlesztő részletekre késedelmi kamatot kell felszámítani.  

 

Természetesen nem cél az értékesítések miatt olyan városrészek létrehozása, ahol az 

önkormányzatnak már nincs ráhatása a környezet alakítására, a rend fenntartására.  
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Fentiek alapján az alábbi ingatlanok értékesítése javasolt 

 

Lakás címe 

  

Hrsz Terület 

m2 

Komfort fokozat Megállapított 

forgalmi 

érték Ft Vételár   Szorzó 

Arany János tér 16.** 

 

226/A/1 35 komfort nélküli 

III. 

2 000 000 

2 000 000 1 

Arany János tér 15.* 212/1 59 komfortos III.  3 100 000 3 100 000 1 

Arany János tér 26. 48/A/1 46 komfortos III. 3 000 000 2 400 000 0,8 

Bajcsy-Zs. utca 3. 1402/A/3 62 komfortos III. 5 700 000 
4 560 000 0,8 

Szabadság utca 15. 79/A/3 40 komfortos III. 4 300 000 3 440 000 0,8 

Lucza hegyi utca 2/B 291/14 57 komfortos III. 3 500 000 2 800 000 0,8 

Baross u. 6.  167/A/1-

2-3 

64+41+46 komfort nélküli 

IV. 

 

400 000 400 000 1 

Összesen 22 000 000   18 700 000    

* Jogcím nélküli lakáshasználó 

 

 

A fenti táblázatban szereplő lakások mindegyike szociális alapon kiadható bérlakás. 

Az Arany J. tér 15. és 16. alatti lakások esetében a lakáshasználó jogcím nélküli, így 

amennyiben a testület nem biztosít elővásárlási jogot, úgy a lakás eladására lakottan a 

vagyonrendelet szerint kerülhet sor. 

 

Arany J. tér 16. fsz. 1.: 6 lakásos társasház, a lakásnak nincs villanyórája és vízórája, 

közkútról vételez. Az épület a Helyi építészeti örökség része. A födémen több helyen 

beázás nyomai láthatóak a felső lakó felől, a burkolatok és felületek jelentős felújítást 

igényelnek. A lakásban élők száma: 2 fő (1 felnőtt, 1 gyerek). 

 

Arany J. tér 15.:  Bár nem társasház, de az oromzat és a tetőszerkezet közös. Az 

utcafronti lakószoba megsüllyedt. A burkolatok, nyílászárók részben felújítást, részben 

cserét igényelnek. A födém több helyen, és az épület DK-i sarkán statikai repedések 

láthatóak, a burkolatok felújítást igényelnek. A lakásban élők száma: 4 fő (1 felnőtt, 3 

gyerek). 

 

Arany J. tér 26.: 4 lakásos társasház. Víz főmérő a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nkft. nevén van, aki a díjakat továbbszámlázza az önkormányzat részére. A lakók által 

felhalmozott vízdíjhátralék jelentős. A födémen több helyen beázás nyomai láthatóak, 

a fürdőben falnedvesedés látható, a burkolatok és felületek felújítást igényelnek. A 

lakásban élők száma: 2 fő (idős felnőtt, unoka). 

 

Bajcsy-Zs. u. 3. fsz. 3.: 6 lakásos társasház. Magas belmagasság, a nyílászárók 

felújítást igényelnek. A lakásban élők száma: 3 fő (felnőtt). 
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Szabadság u. 15. I/3.: 6 lakásos társasház. A társasház víz-főmérő órája az 

önkormányzat nevén van. Így a magántulajdonosok felé az önkormányzat 

továbbszámlázza a díjakat. A lakók által felhalmozott vízdíjhátralék jelentős, a főmérő 

szűkítésre került. A lakásban élők száma: 2 fő (felnőtt). 

 

Lucza hegyi u. 2/B.: A Lucza hegyi utca 8 lakásának víz-főmérő órája a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nkft. nevén van, aki a díjakat továbbszámlázza az önkormányzat 

részére. Így a magántulajdonosok felé az önkormányzat továbbszámlázza a díjakat. A 

lakók által felhalmozott vízdíjhátralék jelentős. A födémen több helyen, az épület DK-

i sarkán statikai repedések láthatóak. A felületek, a burkolatok, valamint a villamos 

rendszer teljes felújítást igényel. A lakásban élők száma: 1 fő (felnőtt). 

 

A Baross u. 6. szám alatti társasházi ingatlan jelenleg használaton kívüli, üres. Nincs 

telken belüli víz (közkutas). Az épület déli sarokfala megsüllyedt. A tetőszerkezet 

felújításra szorul. A szobák falazata omladozó, nedves. Egy tavalyi felmérés szerint az 

ingatlan felújítása 12-13 millió Ft lenne, ami nem gazdaságos.  Az épület jelenleg nem 

életveszélyes, de jelenlegi állapotában rendeltetésszerű lakás céljára nem használható.  

Ebben az esetben nem célszerű a lakások külön-külön történő értékesítése, cél az 

egyben történő eladás olyan áron, amire érdeklődés mutatkozhat.  

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 

 

 

Határozati javaslat 

önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvás Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi döntést hozza: 

 

1.  Dombóvár Város Polgármestere az alábbi szociális alapon kiadható lakásokat jelöli 

ki értékesítésre:  

a) Dombóvár, Arany J. tér 16. fsz. 1. szám alatti, dombóvári 226/A/1 hrsz.-ú 

lakás;  

b) Dombóvár, Arany J. tér 15. szám alatti, dombóvári 212/1 hrsz.-ú kivett 

lakóház ; 

c) Dombóvár, Arany J. tér 26. szám alatti, dombóvári 48/A/1 hrsz.-ú lakás; 

d) Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 3. fsz. 3. szám alatti 1402/A/3 hrsz-ú lakás; 

e) Dombóvár, Szabadság u. 15. fsz. 3. szám alatti, dombóvári 79/A/3 hrsz.-ú 

kivett lakás; 

f) Dombóvár, Lucza hegyi u. 2/B. szám alatti, dombóvári 291/14 hrsz.-ú 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület; 
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g) Dombóvár, Baross G. u. 6. szám alatti dombóvári 167/A/ hrsz.-ú 3 lakásos 

társasházi ingatlanok.    

 

2. Dombóvár Város Polgármestere az 1. pontban szereplő bérlakások értékesítését 

az alábbiak szerint rendeli el:  

a. az értékesítésre az adott ingatlan vonatkozásában elővásárlási joggal 

rendelkezők részére van lehetőség, pályáztatás nem lehetséges a 

Baross G. u. 6. szám alatti társasház kivételével, 

b. társasház esetén a lakáshoz/helyiséghez tartozó társasházi közös 

tulajdonrész is értékesítésre kerül, 

c. a vevőnek az önkormányzat részére meg kell téríteni az értékbecslés, 

energetikai tanúsítvány és a szerződéskötés díját is beleértve, 

d. amennyiben az ingatlan korlátozottan forgalomképes, az adásvételi 

szerződésben ki kell kötni, hogy az ingatlan csak az ingatlan-

nyilvántartás szerinti funkcióra használható, a helyi építészeti értékek 

védelméről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá eső ingatlan 

esetében a használatnak összhangban kell lennie a rendelettel, 

e. ha az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés időtartama lejár, az 

ingatlan csak a tulajdonosváltás jogerős bejegyzése, mint feltétel 

bekövetkezéséig, de legfeljebb 2020. december 31-ig adható bérbe. 

Továbbá a jogcím nélküli lakáshasználók esetében intézkedni kell a 

lakás kiürítése iránt, 

f. amennyiben az ingatlan üressé válik, új bérlőkijelölés nem történhet, 

az ingatlant az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerinti árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján 

kell értékesíteni az értékbecslés szerinti áron, melyet áfa nem terhel. 

 

3.  Dombóvár Város Polgármestere az Arany J. tér 15. és 16. szám alatti ingatlan 

jogcím nélküli lakáshasználóinak elővásárlási jogot nem biztosít. 

 

4. Amennyiben a jogosult nem él elővásárlási jogával, a további értékesítési 

feltételekről a Képviselő-testület dönt. 

 

5.  Dombóvár Város Polgármestere támogatja a Dombóvár, Baross G. u. 6. szám 

alatti dombóvári 167/A/ hrsz.-ú 3 lakásos társasházi ingatlanok egyben történő 

értékesítését 500.000,- Ft vételáron az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak szerinti árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás 

útján. 

A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére a vételáron 

felül az értékbecslés, energetikai tanúsítvány és a szerződéskötés díját is. 

 

6.  Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ingatlanok értékesítését támogatja a 

lakások kiürítése után, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 
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4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti árveréssel egybekötött 

nyilvános pályáztatás útján: 

 

a)  Dombóvár, Arany J. tér 15. (212/1 hrsz.), szám alatti kivett lakóház 

megnevezésű ingatlan 3.100.000,- Ft-os    

b) Dombóvár, Arany J. tér 16. szám (226/A/1 hrsz.) szám alatti lakás 

megnevezésű ingatlan 2.000.000,- Ft-os   alatti induló licitáron, melyet 

áfa nem terhel. 

 

A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére a vételáron 

felül az értékbecslés, az energetikai tanúsítvány és a szerződéskötés díját is. 

 

A végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat Dombóvár 

Város Polgármestere teszi meg, továbbá jóváhagyja az ajánlatok és a pályázati felhívás 

tartalmát. 

 

Határidő: 2020. június 30. – ajánlat megküldésére, illetve pályázat kiírására 

A veszélyhelyzet megszűnését követő 90. nap – a jogcím nélküli 

lakáshasználók esetében a lakás kiürítés iránti intézkedésekre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

 

 

  Pintér Szilárd 

 polgármester 

 


