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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok elidegenítésére vonatkozó közös
szabályok:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.
4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) önkormányzati vagyon
elidegenítésére vonatkozó közös szabályai szerint az ingatlan, vagy annak egy része és
a vagyonrendelet 3. § 8. pontja szerint 1 millió Ft piaci értéket meghaladó ingó
vagyontárgy visszterhes elidegenítése, használatba adása és hasznosítása – a
vagyonrendeletben meghatározott kivételekkel – versenyeztetéssel történik, az
ellenérték megállapítása 6 hónapnál nem régebbi, független értékbecslő által készített
forgalmi értékbecslés alapján történhet a vagyonrendelet 27. §-ban meghatározott
kivételekkel. Ha rendelkezésre áll 2 évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés, annak
felülvizsgált változata is elfogadható.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló
9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet és a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVII.
törvényben (a továbbiakban: lakástörvény) meghatározottak szerint:
• a lakás és a helyiség forgalmi értékét a 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.
• a lakottan értékesített lakás vételára határozatlan idejű bérleti szerződés
esetén a forgalmi érték 80%-a, határozott idejű bérleti szerződés esetén a
forgalmi érték 90%- a.
I. Dombóvár, Szabadság u. 15. fsz. 3. szám alatti bérlakás
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években már több
alkalommal hozott döntést az értékesítésre kijelölt szociális bérlakások kapcsán. Az
58/2020. (V. 29.) Kt. határozattal döntött a Dombóvár, Szabadság u. 15. fsz. 3. szám
alatti (79/A/3 hrsz.-ú) szociális alapon kiadható 40 m2-es (1 szobás) lakás értékesítésre
való kijelöléséről. A határozat 4. pontja szerint, amennyiben a jogosult (bérlő) nem él
az elővásárlási jogával, a további értékesítési feltételekről a képviselő-testület dönt.
A bérlő nyilatkoztatása még 2020-ban megtörtént, de nem vállalták az ingatlan
megvásárlását és nem éltek az elővásárlási jogukkal.
A Szabadság u. 15. alatti ingatlan egy 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 közel 800 eFt,
emiatt a főmérő szűkítésre került. A lakásban 2 felnőtt él.
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Az önkormányzathoz vételi szándék érkezett, mely szerint akár lakottan is
megvásárolnák az ingatlant.
Megtörtént az ingatlan értékbecslésének megrendelése, a 2020. május 4-i szakértői
vélemény szerint 4,3 millió Ft, a friss felmérés szerint 6,6 millió Ft a bérlakás forgalmi
értéke. Lakottan történő értékesítés esetén a vételár 5.940.000,- Ft. A bérlők
szerződése 2022. december 31-ig szól, lakbérhátralékkal nem rendelkeznek.
Javaslom, a pályázati felhívásban a birtokbaadás határidejét a bérlők más
önkormányzati bérlakásban való elhelyezése után, de legkésőbb 2023. január 5. nappal
meghatározni. Az ingatlan lakottan történő érékesítése esetén a vevőnek vállalnia kell
a fennálló bérleti szerződés lejáratig történő fenntartását. A bérleti díj 8.735,- Ft/hó, a
közös költség: 500,- Ft/hó, a lakáskezelői alapdíj 600,- Ft/hó. A villanyóra a bérlő
nevén van, a lakás önálló mellékvízmérő órával nem rendelkezik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
I. Határozati javaslat
a Dombóvár, Szabadság u. 15. fsz. 3. szám alatti bérlakás értékesítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.)
önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet
alapján árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre jelöli ki
a szociális alapon kiadható, Dombóvár, Szabadság u. 15. fsz. 3. szám alatti (79/A/3
hrsz.-ú) lakást az alábbi feltételekkel:
1. az értékesítésre lakottan kerül sor,
2. a vételár legalább az értékbecslés szerinti nettó forgalmi érték 90%-a, azaz
5.940.000,- Ft induló licitár, melyet áfa nem terhel,
3. az ingatlan birtokbaadására 2023. január 5. napja után kerülhet sor, a jelenlegi
bérlők lakásbérleti szerződése nem kerül meghosszabbításra, az önkormányzat
részükre cserelakást biztosít,
4. a nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az értékesítéssel
kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéskötési díj, értékbecslési díj,
ingatlan-nyilvántartási díj) is.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás jóváhagyására
és a legmagasabb összegű vételárat ajánló ajánlattevővel az adásvételi szerződés
megkötésére, továbbá felkéri a bérlőknek az ingatlan értékesítéséről való
tájékoztatására.
Határidő: 2022. július 20. – a pályázati felhívás kiírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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II. Dombóvár, Arany János tér 10. fsz. 4-5. alatti bérlakás
A Dombóvár, Arany János tér 10. alatti társasházi ingatlanban 6 magánlakás, valamint
egy-egy önkormányzati tulajdonú üzlet és raktár megnevezésű ingatlanrész található.
Az önkormányzat a jelenleg szükséglakásnak kijelölt bérlakást korábban megpróbálta
átminősíteni lakássá, de azt a Kormányhivatal megtagadta a rossz műszaki állapota
miatt.
Az évek óta jogcím nélküli lakáshasználó 2022 június elején az ingatlanból önként
kiköltözött, így lehetőség van annak értékesítésére, mivel az ingatlan felújítása nem
rentábilis.
A 221/A/4 hrsz-ú, 36 m2-es raktár és a 221/A/5 hrsz-ú, 21 m2-es üzlethelyiség
egybenyitott, egy egységként funkcionál.
A bérlakás annak értékesítésre való kijelölése után a vagyonrendelet szerint
értékesíthető.
Az ingatlanok együttes forgalmi értéke az aktuális értékbecslés alapján: 900.000,- Ft.
II. Határozati javaslat
a Dombóvár, Arany János tér 10. fsz. 4-5. szám alatti bérlakás értékesítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.)
önkormányzati rendelet szerint értékesítésre jelöli ki, és az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet alapján
árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján értékesíteni kívánja a Dombóvár,
Arany János tér 4-5. szám alatti (221/A/4-5 hrsz.-ú) szükséglakást az alábbi
feltételekkel:
1. a vételár legalább az értékbecslés szerinti nettó forgalmi, azaz 900.000,- Ft
induló licitár, melyet áfa nem terhel,
2. a nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az
értékesítéssel kapcsolatos felmerülő költségeket (szerződéskötési díj,
értékbecslési díj, ingatlan-nyilvántartási díj) is.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás jóváhagyására
és a legmagasabb összegű vételárat ajánló ajánlattevővel az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: 2022. július 20. – a pályázati felhívás kiírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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III. Dombóvár, Kakasdombi köz 6. szám alatti ingatlan
A Dombóvár, Kakasdombi köz 6. szám alatti ingatlan korábban TOP-os forrásból
megvalósuló felújításra volt kijelölve, de annak műszaki állapota miatt az
önkormányzat nem vállalta annak felújítását, így a támogatási szerződés módosítása
iránti kérelmet 2022. június 15-én beadtuk, a jóváhagyási eljárás folyamatban van a
Magyar Államkincstárnál.
Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
szóló 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet lakásjegyzékéből kikerült 2022.
május 1-jétől, így annak értékesítésére a vagyonrendelet szerint kerülhet sor.
Az ingatlan adatai:
• 190/1 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület,
• területe 556 m2, melyből az épület hasznos alapterülete: 63 m2,
• műszaki állapota: teljes felújítást igényel, az épület D-Ny-i sarka
megsüllyedt, a beltéri falak penészesek. A padozat alatti talaj roskadt, a
teherhordó falak eltörtek az alapok süllyedése miatt. Az épület állapota
„veszélyes” minősítésű.
Az ingatlan forgalmi értéke az aktuális értékbecslés alapján: 650.000,- Ft.
III. Határozati javaslat
a Dombóvár, Kakasdombi köz 6. szám alatti ingatlan értékesítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet
alapján árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre jelöli ki
a Dombóvár, Kakasdombi köz 6. szám alatti (190/1 hrsz.-ú) kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű ingatlant az alábbi feltételekkel:
1. az induló nettó licitár 650.000,- Ft, melyet áfa nem terhel,
2. az ingatlan birtokbaadására csak a támogatói okirat módosításának elfogadása
után kerülhet sor,
3. a nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az értékesítéssel
kapcsolatos felmerülő költségeket (szerződéskötési díj, értékbecslési díj,
energetikai tanúsítvány díja, ingatlan-nyilvántartási díj) is.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás jóváhagyására
és a legmagasabb összegű vételárat ajánló ajánlattevővel az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: 2022. július 20. – a pályázati felhívás kiírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

5

