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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 30-án tartandó ülésére az 
önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Dózsa Gy. u. 496/1. és 496/4. hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon; a 
nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a 
követelményeit, valamint az állam kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységek körét, 
továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének korlátait és 
feltételeit sarkalatos törvény határozza meg. 

A törvényben a nemzeti vagyon 4 fő kategóriába került besorolásra, e csoportok a nemzeti vagyon 
védelmének kereteit adják. 

• Kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdon
A törvény taxatíve sorolja fel, ezen vagyonelemek nagyon szigorú védelem alá esnek. 
Teljes terjedelmükben forgalomképtelenek, a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve nem 
idegeníthetőek el, nem terhelhetőek meg, rajtuk osztott tulajdon nem létesíthető. Hasznosításuk 
kizárólag állami, vagy önkormányzati gazdálkodó szervezet által, vagy koncesszióban történhet 
(kerékpárút, közutak, közparkok, köztemető, stb.) 

• Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
Jogszabály (törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet) határozza meg. 
Az ekként meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és - 
vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével - terhelési 
tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. (Pl. iskola, óvoda) 

• Korlátozottan forgalomképes vagyon
Elidegenítésük és hasznosításuk a külön jogszabályban (törvény vagy az önkormányzat rendelete) 
meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetséges. 
(pl. intézményi épületek, lakások, víziközművek, stb.) 

• Az üzleti vagyon
Megkötés, engedély nélkül elidegeníthető, hasznosítható a jogszabályi keretek, előírások szerint 
(versenyeztetés stb.). 

Törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár felett a nemzeti vagyon 
tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellen-szolgáltatás értékarányosságával lehet. 

Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 

A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesenátruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon 
lehet azzal, hogy  a tulajdonjogot megszerző félnek eleget kell tennie a következő feltételeknek: 

- a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el az ingatlant, és a 
juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni, 
- az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. 



Az Nvtv.14. § (2) bekezdése értelmében „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése 
esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási 
jog illeti meg…” 
 
Az Nvtv. 14.§ (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése 
esetén, amennyiben annak értéke nem haladja meg a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott 
értékhatár, azaz 5 millió Ft 20 %-át - jelen esetben 1 millió Ft–ot-, úgy az Államot nem illeti meg 
elővásárlási jog.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 15/2012.(X.31.) önkormányzati rendeletének a vagyongazdálkodásra vonatkozó legfontosabb 
rendelkezései: 

„Az önkormányzat üzleti vagyona 
7.§ 

 
(1) Önkormányzati üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a 5. §-ban és  
a 6. §-ban rögzített törzsvagyon körébe. 
 
(2) Az üzleti vagyon tulajdoni viszonyának bármilyen változását eredményező jogügyletről  
       a képviselőtestület dönt a 15. §-ban foglalt rendelkezési joggyakorlás szabályainak  
figyelembe vételével. 
 
(2) A vagyontárgyak elidegenítése során a vételárat elsősorban a szerződés aláírásával  
      egyidejűleg pénzben kell megfizetni. Amennyiben a vételár vagy annak egy része  
megfizetése nem a szerződéskötéssel egyidejűleg, hanem később történik, úgy a  
tulajdonjogot a vételár teljes kiegyenlítéséig fenn kell tartani, egyidejűleg elállási jogot  
kikötni arra az esetre, ha a vételár megfizetésére határidőben nem kerül sor.  
 
Naptári éven túli részletfizetés szabályait, feltételeit a körülmények vizsgálata alapján  
egyedi döntéssel a képviselőtestület állapítja meg. 
 
(3)  vagyonértékesítésből származó bevételek az önkormányzat mindenkori költségvetésének   
céltartalékát képezi. A képviselőtestület határozza meg e céltartalék konkrét feladatokra  
történő felhasználását az éves költségvetési rendeletében. 

 
(4) Az ötmillió értékhatárt meghaladó önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak 
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlattevő részére, a szolgáltatás és   
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  
       A versenykiírás konkrét feltételeit a képviselőtestület esetileg határozza meg.  
 
(5) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 
 
(6) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal, valamint használati joggal való 

megterheléséről, valamint az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a képviselő-testület 
dönt.  

 
(7) Kivételesen, ellenszolgáltatás nélkül lehet szolgalmi jogot alapítani olyan közművezeték lefektetése 

céljából, amelynek során a szolgáltató kötelező önkormányzati feladatot valósít meg, valamint közművek 
csatlakozó vezetékének kialakítására (egyedi bekötések).” 

 

 
 
 
 



 
„Az üzleti vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlása 

13. § 
 

(1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető üzleti vagyonnal vállalkozás  
végezhető. 
 
(1) Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem    
haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. 
 
(3) Az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan, ingóvagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről, az 
önkormányzat tulajdonában lévő ugyanezek elidegenítéséről, bérbeadásáról, egyéb módon történő 
hasznosításáról, megterheléséről, gazdasági társaságba történő beviteléről egymillió forint értékhatárig a 
polgármester, az ezt meghaladó érték felett a képviselő-testület dönt.” 

„Az önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározása 
1. § 
 

Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték fejében 
történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy 
forgalmi (piaci) értéke 

a.) ingatlan és ingó vagyon esetében 6 hónapnál nem régebbi összehasonlító  
értékbecsléssel; azönkormányzat által vásárolt ingatlan vagyon esetén a beszerzési  
érték alapulvételével; vagy azaktuális, helyben érvényes forgalmi értékek alapján; 
indokolt esetben 6 hónapnál nem régebbi,ingatlanforgalmi szakértő által készített  
értékbecsléssel.” 
 
A mellékelt vázrajz alapján látható, hogy az érintett önkormányzati ingatlanok természetes személyek 
tulajdonában álló ingatlanokhoz kapcsolódnak, a tulajdonszerzést a földhivataltól beszerzett korabeli 
tulajdonlap nem tartalmazza, ehhez iratanyaggal – a levéltári átadás okán – nem rendelkezünk. 
 
Kéthely Község Önkormányzata 2014-2016. években vásárolt belterületi ingatlanokat a településen, 
700-1000 Ft/m2 vételáron. Indítványozom a testületnek, hogy az ingatlanok vételárát ettől eltérően, 
alacsonyabb összegben határozza meg. 
 
Kérem a képviselő-testületegyetértésé az előterjesztésben szereplő, az önkormányzat üzleti vagyonát 
képező kéthelyi 496/1. (220 m2) és 496/4. (298 m2 )hrsz-ú számú ingatlan elidegenítéséről, az ingatlanok 
vételárának10 Ft/m2 összegben való meghatározásáról. 

 

Határozati javaslat: 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testületea Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 15/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi 
határozatot hozta: 
1. A Képviselő-testületnek egyetérta Kéthely Község Önkormányzata tulajdonát képező kéthelyi496/1. és 

496/4. helyrajzi számú, valóságban Kéthely, Arany János u. 3 és Kéthely, Dózsa György u. 2. sz. alatti 
beépítetlen belterületi terület megnevezésű ingatlanok értékesítésével. 

 
2. Az ingatlan eladási ára: 10 Ft/m2.  
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi-szerződést az Önkormányzat 

képviseletében írja alá. 
 

 



 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
Kéthely, 2017. március 22. 

Molnár Balázs 
polgármester 
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