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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Jánossomorja, Óvoda utca 14. szám alatt található 6. sz. alatti lakás (Jánossomorja, 

1113/1/A/6 hrsz.), komfort fokozatú, 20 négyzetméter nagyságú önkormányzati bérlakás 

bérlője az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti vételi szándékot nyújtotta be Jánossomorja 

Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jánossomorja Város 

Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 

12/2014 (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 5.§ (1) bekezdése alapján, ha az önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlan elidegenítését megelőzően az adott ingatlan forgalmi (piaci) értékét 

a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján, a 

vagyonnyilvántartás szerinti értéken, vagy - 6 hónapnál nem régebbi - forgalmi értékbecslés 

alapján, vagy a Képviselő-testület értékarányosságra figyelemmel hozott egyedi döntésével 

megállapított értéken kell meghatározni. 400 m2 terület feletti beépítetlen ingatlan és bármely 

beépített ingatlan esetében hivatalos forgalmi értékbecslés beszerzése kötelező. A Képviselő-

testület döntéséhez szükséges értékbecslés beszerzésre került, mely jelen előterjesztés 2. sz. 

mellékletét képezi. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó szabályokról szóló 14/2017. (VII.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 

40. § (1) bekezdése alapján az elővásárlási joggal érintett lakások vételára a beköltözhető 

forgalmi érték 90%-a. Amennyiben az elővásárlásra jogosult lakbérhátralékkal rendelkezik, 

akkor az a lakás vételárához hozzá kell számítani. A szerződés megkötésekor a lakás 

vételárának 20 %-a egy összegben fizetendő. 

 

Az Ör. alapján az elővásárlásra jogosult vevő a vételár hátralékát 15 évig havonta egyenlő 

részletekben törlesztheti. A szerződéses kamat a jegybanki alapkamattal megegyező. 

Amennyiben a lakás vételárát egy összegben fizeti meg, a vételár 20 %-ának megfelelő 

árkedvezményre vagy amennyiben az előírtnál rövidebb törlesztési időt vállal, akkor a 

vételárhátralékból 1 % engedményre jogosult. 

 

Az Ör. értelmében a bérbeadó az általa elidegenített lakásra a vételár maradéktalan 

megfizetésének teljesítéséig elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről gondoskodik. A 

vételár maradéktalan megfizetését követő 30 napon belül az elidegenítési és terhelési tilalom 

törlését kezdeményezni kell. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az államot 

minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg a 14. § (3)-(4) bekezdésében 

foglalt kivételekkel. A Törvény 14. § (4) bekezdése alapján azonban a (2) bekezdés 

rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 

20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. Fenti rendelkezésekre tekintettel az 

önkormányzati bérlakás vonatkozásában elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó felhívást a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére nem kell megküldeni.  

 
 



3 
 

Határozati javaslat I. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.1.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorja, Óvoda utca 14. sz. alatti önkormányzati bérlakás 6. sz. lakását 

(1113/1/A/6 hrsz.) értékesítésre kijelöli. 

 

2. Döntött továbbá arról, hogy a Jánossomorja, Óvoda utca 14. sz. alatti önkormányzati 

bérlakás 6. sz. lakását (1113/1/A/6 hrsz.) ….. Ft vételáron értékesíteni kívánja a 

kérelmező részére. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a kérelmezőt. 

 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2021. július 15. 

 

Határozati javaslat II. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.1.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorja, Óvoda utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakás 6. sz. lakását 

(1113/1/A/6 hrsz.) nem kívánja értékesíteni a kérelmező/bérlő részére. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a kérelmezőt. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2021. július 15. 

  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntést 

meghozni szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2021. június 15. 

 

                   Lőrincz György s.k. 

                         polgármester 


