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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 21. napi ülésén 

tárgyalta a Jánossomorja, Dózsa György utcai bérlő kijelölési joggal terhelt ingatlanok ügyét. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 107/2020. (X.21.) Kt. határozatával 

döntött arról, hogy a Jánossomorja, belterület 1736/1 helyrajzi számú, természetben 9242 

Jánossomorja, Dózsa György utca 28/A., 28/B., 28/C. sz. alatti ingatlanokat értékesítésre 

kijelöli.   

 

 
 

 

Felkérte a polgármestert, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 

hozzájárulását kérje ki az akkori előterjesztés mellékletét képező kérelmek vonatkozásában. 

A hozzájárulást Jánossomorja Város Önkormányzata megkapta az érintett állami 

szervtől. 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakás tv.) 51. § (1) bekezdése alapján az első 

adásvételi szerződés megkötését, illetve - vételi jog gyakorlása esetén - az első forgalmi érték 

közlésére a Lakás tv. 47. § (1) bekezdésben előírt határidő lejártát megelőzően - az egylakásos 

vagy az egy helyiségből (helyiségcsoportból) álló épület kivételével - az épületet társasházzá 

kell alakítani. A társasházalapítás késedelméből eredő kárért a tulajdonos állam, illetve 

önkormányzat felel. Az 51. § (2) bekezdése alapján a társasház alapító okirat tervezetének 

előkészítésébe a leendő tulajdonostársakat be kell vonni. Az alapító okirat tervezetének meg 

kell felelnie a leendő tulajdonostársak többségi akaratának. 

 

Az értékesítés előtt fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel az érintett ingatlant 

társasházzá kell alakítani, illetve az alapító okiratot el kell készíteni/készíttetni, majd az 

ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (II.17.) Kt. 

határozata 

 

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

Jánossomorja, belterület 1736/1 helyrajzi számú, természetben 9242 Jánossomorja, 

Dózsa György utca 28/A., 28/B., 28/C. sz. alatti ingatlant társasházzá nyilvánítja. 

  

2. Felkéri az önkormányzat állandó megbízással rendelkező ügyvédjét, hogy 1. pontban 

meghatározott társasház alapító okiratát készítse el. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert az a szükséges eljárást lefolytatására, alapító okirat 

aláírására. 

 

 

Felelős: 1., 3. pont vonatkozásában Lőrincz György polgármester 

  2. pont vonatkozásában dr. Vajda Attila ügyvéd 

Határidő: 2022. március 31. 

  

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

szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2022. február 9. 

 

Lőrincz György s.k. 

     polgármester 


