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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2021. november 18-i ülésére 
 
Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről 
Ikt.sz.: LMKOH/12708-7/2021. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Lajosmizse, belterület 
2388 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1349 m2 területű ingatlan, mely 
természetben 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 155. szám alatt található. A tárgyi ingatlan 
önkormányzatunk kizárólagos tulajdonába az 1997-es évben a Magyar Államtól 
önkormányzati tulajdonba vétel jogcímen, a 42337/2/1997.02.25. számú bejegyző határozat 
alapján került. A tárgyi ingatlant -annak tulajdoni lapja, valamint az Önkormányzat 
tulajdonszerzése alapjául szolgáló okiratok alapján - elidegenítési és terhelési tilalom nem 
terheli.  
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) 
bekezdés 18. pontja szerint üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik 
az állami vagyon esetén a kincstári vagyonba, az önkormányzati vagyon esetén a 
törzsvagyonba. Tárgyi ingatlan önkormányzatunk üzleti vagyonába tartozik, továbbá az 
önkormányzatunk ingatlanvagyon kataszterében is forgalomképes üzleti vagyonként van 
nyilvántartva. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása esetében az Nvtv. 13. § (1) 
bekezdése alapján törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti 
vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Nvtv. 14. § (2) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási 
jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értékhatár (25 millió forint) 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése 
esetén. 

(5) Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben 
még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 
megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával 
az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén 
az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától 
kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyi ingatlan vonatkozásában 

jelenleg bérleti szerződés nem áll fenn.  
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról szóló 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) 5. § (3) 
bekezdés a) pontja értelmében az 1 millió forint egyedi értéket meghaladó vagyont 
értékesíteni a Képviselő-testület általi kijelölést követően nyilvános árverés útján lehet. 
Az árverési hirdetményt a honlapon és a hirdetőtáblán közzé kell tenni.  

Az Vagyonrendelet 7. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati vagyon körébe 
tartozó vagyontárgy tulajdonjogának átruházására irányuló döntést megelőzően az adott 
vagyontárgy forgalmi értékét bejegyzett, ingatlanközvetítő és értékbecslő végzettséggel 
rendelkező által elkészített forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni. Ezen 
értékbecslés az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 

A tárgyi értékbecslés az értékelés alá vont ingatlan becsült forgalmi értékét 
14.800.000,- Ft-ban, azaz tizennégymillió-nyolcszázezer forintban határozta meg. 
Önkormányzatunk ingatlanvagyon-kataszterünkben a tárgyi ingatlan összesített értéke: 
3.736.063,- Ft.   
 

A jelen pontban írtakat összefoglalva javaslom a tárgyi ingatlan értékesítésre történő 
kijelölését, továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kikiáltási ár meghatározására, 
melynek érdekben I. számú határozat- tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény VII. fejezet az elidegenítésből származó 
bevételek felhasználása tekintetében az alábbiakról rendelkezik:  
 
„62. § (1) Az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került 
lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. 
napját követően befolyó - az (5) bekezdés szerint csökkentett - teljes bevételét a 
számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni.   
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség az állami tulajdonú lakóépületek (a 
bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, önkormányzatot megillető bevételekre is 
vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy az elidegenítésről a megszűnt tanácsi szerv vagy az 
önkormányzat döntött-e. 
(3) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben említett bevételeit lakáscélokra és az 
ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen: 
a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására, 
b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére, 
c) városrehabilitációra, 
d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására, 
e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására, 
f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére, 
g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész 
finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől 
átvállalt önrészt is, 
h) a 34. § (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatás nyújtására, 
továbbá 
i) az állampolgár tulajdonában álló lakásra - ideértve az államosított lakást is - 1953. 
április 1. napja előtt bármilyen jogcímen, illetőleg azt követően a lakásügyi hatóság 
kiutaló határozata alapján létrejött lakásbérlet (a továbbiakban: kényszerbérlet) 
felszámolására 
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használhatja fel. A felhasználás részletes szabályait önkormányzati rendeletben kell 
meghatározni. 
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik azokra az 
önkormányzatokra, amelyek e törvény alapján rendeletalkotásra nem kötelesek. 
(5) A lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételből az önkormányzat levonhatja 
a) az épület elidegenítésre való előkészítésével; 
b) a földrészlet megosztásával; 
c) a társasházzá való átalakítással; 
d) a forgalmi érték megállapításával; 
e) az elidegenítés lebonyolításával 
kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket. Az önkormányzat továbbá levonja az 1991. 
évi XXXIII. törvény 43. §-a alapján a szolgálati lakással, illetve a bérlőkiválasztási joggal 
rendelkező szervet megillető vételárrészt.” 
 
II.  

Tájékoztatom a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, Lajosmizse belterület 839/10 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 732 m2 területű ingatlanra, - mely természetben 6050 
Lajosmizse, Eötvös Loránd utca 60. szám alatt található – kiírt, és 2021. november 3. napján 
megtartott árverés eredményesen zárult, és a tárgyi ingatlan kikiáltási áron, azaz 7.500.000,- 
forintért elkelt.  

 
A jelen pontban írtakat összefoglalva javaslom ezen tájékoztatás elfogadását, melynek 

érdekben a II. számú határozat- tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
III. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Lajosmizse, 
belterület 839/11 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 844 m2 területű ingatlan, 
mely természetben 6050 Lajosmizse, Jókai utca 32. szám alatt található. A Lajosmizse, 
belterület 839/11 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 844 m2 területű ingatlan 
értékesítésére a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő testület tagjaival történt egyeztetés 
szerint szintén nyilvános árverés került kiírásra. A kikiáltási ár 5.900.000,- forint volt. A 
tárgyi árverés eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy a Lajosmizse, belterület 839/11 
hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 844 m2 területű ingatlanra nem volt érdeklődő. 
Jelen előterjesztésem I. pontban hivatkozott jogszabályok jelen pontban is megfelelően 
alkalmazandóak.  A Vagyonrendelet fentiekben hivatkozott 5. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tárgyi ingatlant ismételten jelölje ki 
értékesítésre, nyilvános árverés lefolytatása céljából. A Vagyonrendelet 7. § (2) bekezdése 
alapján a Lajosmizse, belterület 839/11 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 844 
m2 területű ingatlanra elkészített értékbecslés jelen előterjesztésem 2. mellékletét képezi. 
 

Jelen pontban foglaltakat összefoglalva javaslom a tárgyi ingatlan értékesítésre történő 
kijelölését, továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kikiáltási ár meghatározására, 
melynek érdekében az alábbi III. határozat- tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé:  
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I.  
Határozat-tervezet 

 
…../2021. (….) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse, belterület 2388 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse, Dózsa 
György út 155. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő 
kijelöléséről 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre 

jelöli ki az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Lajosmizse, 
belterület 2388 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1349 m2 területű 
ingatlant, mely természetben 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 155. szám 
alatt található.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
értékesítésre kijelölt ingatlan vonatkozásában a nyilvános árverés 
lefolytatásának alapját képező kikiáltási árat …..… Ft-ban határozza meg. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Basky András polgármestert, hogy a nyilvános árverést kitűzze, lefolytassa 
és a nyertes ajánlattevővel -vagy az elővásárlásra jogosult Magyar Állam 
elfogadó nyilatkozata esetén a Magyar Állammal- az adás-vételi szerződést 
megkösse, és az ehhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.  

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2021. november 18. 

 
II.  

Határozat-tervezet 
 

…../2021. (….) ÖH. 
Tájékoztató a Lajosmizse, belterület 839/10 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse, 
Eötvös Loránd utca 60. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan 
eredményes értékesítéséről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse 
belterület 839/10 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 732 m2 
területű ingatlan eredményes értékesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. november 18. 
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III.  

Határozat-tervezet 
 

…../2021. (….) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse, belterület 839/11 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse, Jókai utca 
32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten 

értékesítésre jelöli ki az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
Lajosmizse, belterület 839/11 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 844 m2 területű ingatlant, mely természetben 6050 
Lajosmizse, Jókai utca 32. szám alatt található.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
értékesítésre kijelölt ingatlan vonatkozásában a nyilvános árverés 
lefolytatásának alapját képező kikiáltási árat …..… Ft-ban határozza meg. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Basky András polgármestert, hogy a nyilvános árverést kitűzze, lefolytassa 
és a nyertes ajánlattevővel -vagy az elővásárlásra jogosult Magyar Állam 
elfogadó nyilatkozata esetén a Magyar Állammal- az adás-vételi szerződést 
megkösse, és az ehhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.  

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2021. november 18. 

 
 

Lajosmizse, 2021. november 12.  
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 

 


