
ELŐTERJESZTÉS 

 önkormányzati vagyonhasznosításra 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel bevezetett 

különleges jogrend miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint 

Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.  

A hatályban lévő jogszabályok figyelembevételével az alapvetően képviselő-testületi 

hatáskörébe tartozó vagyonhasznosításról szóló kérelmeket az alábbiak szerint terjesztem elő: 

 

1. Földhasználati jog 

Tass Béla, 2278/5/J hrsz, garázs 

Tényállás:  

Tass Béla Sátoraljaújhely, Munkácsi u. 26. 2/7. sz. alatti lakos az alábbi kérelemmel fordult 

önkormányzatunkhoz.  

Kérelmező a Martinovics utcai garázs-soron 1974-es jogerős építési engedéllyel garázst 

létesített. A garázsok alatti 2278/5 hrsz-ú földingatlan előbb állami tulajdonban volt, majd 

később önkormányzati tulajdonba került.  Jelenleg az ingatlannak többségi tulajdonosa az 

Önkormányzat, de még van benne két másik magánszemély tulajdonos is. A felépítmény 

ábrázolása az ingatlan-nyilvántartási térképen megtörtént, de a tulajdonjoga nem rendeződött. 

A kérelmező beadványában kéri önkormányzatunkat, hogy mint az egyik tulajdonos, járuljon 

hozzá a 2278/5 hrsz-ú 416 m2 térmértékű „kivett, beépített terület” megnevezésű ingatlanon 

lévő garázsának 2278/5/J hrsz alatti önálló kiemeléséhez, valamint a garázs alatti földterületen 

földhasználati jog bejegyzéséhez.  

Tass Béla kérelméhez mellékelte a változási vázrajzot és a jogerős hatósági bizonyítványt. 

Szakmai állásfoglalás:  

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:145§-a rendelkezik a földhasználatról, 

miszerint ha a föld és a rajta lévő épület tulajdonjoga más-más személyt illet meg az épület 

tulajdonosát az épület fennállásáig a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértékben 

földhasználati jog illeti meg. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése szabályozza azt az 

esetkört, mikor lehet a nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemet ingyenesen használatba adni. 

Ezek a közfeladat ellátása, lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, tehát ezen esetben nem 

lehetséges az ingyenes földhasználati jog alapítása. 



Földhasználati jogról akkor beszélhetünk, ha a föld és az épület tulajdonjoga elválik egymástól, 

és az épület tulajdonosát az épület fennállásáig a földre (földrészletre) használati jog illeti meg 

(a föld használatának joga például egy haszonbérleti szerződés alapján létesülhet). 

 

Ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a személyt illeti meg, az épület 

tulajdonosát az épület fennállásáig az épület rendeltetésszerű használatához szükséges 

mértékben a földre földhasználati jog illeti meg. Minden olyan esetben tehát, amikor az épület 

tulajdonjoga más személyt illet meg, mint annak a földnek a tulajdonjoga, amelyen az épület 

áll, az épület tulajdonosát a törvény erejénél fogva illeti meg a használati jog arra a földre, 

amelyen az épület áll. Földhasználati jogánál fogva az épület tulajdonosa az épület használathoz 

szükséges mértékben jogosult a föld használatára és hasznai szedésére, valamint a használat 

arányában köteles viselni a föld fenntartásával járó terheket. 

 

A földhasználati jogért természetesen ellenszolgáltatás jár, amelynek összegét a felek 

megállapodása határozhatja meg. A földhasználati díj fizethető létesítéskor egy összegben vagy 

folyamatosan. 

 

Az épület tulajdonjogának örökléssel vagy átruházással történő megszerzése esetén az épület 

új tulajdonosát a földhasználati jog változatlan feltételekkel illeti meg (a földhasználati jog nem 

a tulajdonoshoz, hanem az épülethez fűződik, azt önállóan nem is lehet átruházni). 

 

A földhasználati jog megszűnik az épület megszűnésével vagy a föld és az épület 

tulajdonjogának egyesülésével. 
 

Javasoljuk bruttó 5000,- Ft/m2  egyszeri földhasználati díj megállapítását. 

Határozati javaslat: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020. (        ) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tass Béla (3980 

Sátoraljaújhely, Munkácsi u. 26. 2/7.) az önkormányzat részbeni tulajdonát képező 

sátoraljaújhelyi 2278/5 helyrajzi számú, „kivett beépített terület” megnevezésű ingatlanon a 

csatolt vázrajz alapján - földhasználati jog bejegyzéséhez való hozzájárulásra vonatkozó 

kérelmét és egyszeri földhasználati díjat állapít mega 18 m2 alapterületre, melynek értéke bruttó 

5000,- Ft/m2, azaz 90.000,- Ft. 

  

 

 

 

 

 



Mellékletek:  

kérelem  

 

tulajdoni lap 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



változási vázrajz 

 

 

 

 



Hatósági bizonyítvány 

 



 

  



 

  



 

  



 

 

 



II. Önkormányzat részére felajánlott ingatlan önkormányzati ingatlanra történő cseréje 

– Sátoraljaújhely, Barátszer utca 26. szám alatti ingatlan (172. hrsz.) és Sátoraljaújhely, 

Nefelejcs utca 1. fsz. 2. (109/39/A/2. hrsz.) 

Tényállás: 

A sátoraljaújhelyi 172. helyrajzi számú, Sátoraljaújhely, Barátszer utca 26. szám alatti, kivett 

lakóház, udvar megjelölésű, 840 m2 alapterületű, osztatlan közös tulajdonú ingatlan 2/3 részben 

az önkormányzat tulajdonában áll, 1/3 részben pedig Pukti Viktória (szül: 2005.09.07.) a 

tulajdonosa. A valóságban három lakás található az ingatlanon, ebből a két önkormányzati 

tulajdonú rész egybenyitott, a harmadikban Pukti Róbert és családja lakott. A kiskorú 

tulajdonos szülei, Pukti Róbert és Pukti Róbertné 2020. tavaszán felajánlották a tulajdonrészt 

az önkormányzat részére megvásárlásra, vételárként 4.000.000.-Ft-ot jelöltek meg. 

Az épület rossz műszaki állapotban van, annak tetőszerkezete életveszélyes állapotú, az 

önkormányzati lakások tetőszerkezete beszakadt, a magántulajdonban lévő rész tetőszerkezete 

is hasonló műszaki állapotú. Az illetékes építéshatóság az ingatlanon található lakóépületre 

2020. március 28-án kelt határozatában kötelezte a tulajdonosokat, hogy a jókarbantartási és 

helyreállítási munkákat végezzék el. A munkálatokat nem végezték el a tulajdonosok, így a 

lakóépület műszaki állapota tovább romlott. A 2020. május 28-án kelt tartószerkezeti szakértői 

nyilatkozat alapján a lakóépület életveszélyessé vált, lakhatásra alkalmatlan. A hatóság 2020. 

augusztus 27-én kelt határozatában bontási engedélyt adott az épület teljes egészére. 

Pukti Róbert és családja számára az önkormányzat a Sátoraljaújhely, Nefelejcs utca 1. fsz. 2. 

szám alatti 63 m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú lakását utalta ki szociális 

alapon, hogy az életveszélyes ingatlanból el tudjanak költözni. 

Pukti Róbert 2020. október 29. napján érkezett újabb kérelmében módosította álláspontját, a 

Barátszer utca 26. szám alatti ingatlanban lévő tulajdoni hányadukat szeretnék elcserélni az 

általuk jelenleg bérelt, önkormányzati lakás tulajdonjogára.  

Pukti Viktória 172. helyrajzi számú ingatlanban lévő 1/3 tulajdoni részének értékét az 

értékbecslő 2020. április 28-án 2.940.000.-Ft-ban állapította meg. 

Az önkormányzat tulajdonát képező 109/39/A/2. helyrajzi számú ingatlan értéke 2020. 

november 2020. december 7-ei értékbecslés alapján 2.920.353,- Ft. 

Szakmai javaslat: 

Az ingatlanon található épület tetőszerkezete közös szerkezetnek minősül, a jelenlegi vegyes 

tulajdoni viszonyok mellett meglehetősen nehéz mind a felújítási munkák elvégzése, mind a 

bontási munkálatok elvégzése, indokolt lenne az önkormányzat számára a maradék 1/3 

tulajdoni hányad megvásárlása, cseréje. Ezen kívül a cserélni kívánt ingatlanok értéke közel 

azonos, az ingatlanok cseréje javasolt. 

 

Határozati javaslat: 

 

 

 

 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020. (        ) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata elcseréli a tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 

109/39/A/2. helyrajzi számú, Sátoraljaújhely, Nefelejcs utca 1. fsz. 2. szám alatti, 2.920.353,-

Ft forgalmi értékű ingatlanát a sátoraljaújhelyi 172 helyrajzi számú, Sátoraljaújhely, Barátszer 

utca 26. szám alatti ingatlan 1/3 arányú, Pukti Viktória tulajdonában lévő 2.940.000.-Ft 

forgalmi értékű tulajdoni hányadra értékkülönbözet megfizetésével. 

Felhatalmazza a jegyzőt az adásvételi szerződés megkötésére.  

Mellékletek: 

Értékbecslés:  



 

  



Feljegyzés: 

 

  



Tulajdoni lap 

 

Fotódokumentáció 

 

 



 

II. Önkormányzati ingatlan elidegenítése – Sátoraljaújhely, Kossuth tér 26. fsz. 5. szám 

alatti ingatlan, 2848/A/5 helyrajzi szám 

Tényállás: 

Fodor Andrea béreli a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata tulajdonában álló sátoraljaújhelyi 

2848/A/5. helyrajzi számú, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 26. fsz. 5. szám alatti másfél szobás 47 

m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást 2013 óta. Legutóbbi bérleti szerződése 

2021. október 31. napjáig szól. 

Fodor Andrea 2020. november 3. napján érkezett kérelmében jelezte, hogy az általa bérelt lakást 

meg kívánja vásárolni, a bérlőként őt megillető részletfizetési kedvezmény igénybevételével. 

Szakmai javaslat: 

A Kossuth tér 26. szám alatti társasház 11 lakás és egy üzlethelyiség albetétből áll, az összes 

lakás önkormányzati tulajdonú, szakmailag az a cél, hogy amennyiben az önkormányzat 

költségvetése a jövőben lehetővé teszi, az üzlethelyiség megvásárlásával 100%-os 

önkormányzati tulajdonú ingatlannal rendelkezhetne az Önkormányzat. Az lemúlt másfél év 

során az önkormányzat több felújítást is elvégeztetett a társasházon, az épület egy részének 

tetőszerkezetét felújították, és a lakások komfortfokozatát is megemelték, mivel kiépítették a 

távfűtést a lakásokban, így azok értéke jelentősen megemelkedett. 2019. szeptemberében az I/5. 

szám alatti lakást bérlő Lakatos Béla és Lakatos Józsefné szintén kérelmezték a bérlakásuk 

megvásárlását, a Képviselő-testület akkor úgy döntött, nem idegeníti el a lakást. 

A Kossuth tér 26. alatti lakások elidegenítése továbbra sem javasolt. 
 

 

 

 

Határozati javaslat: 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020. (        ) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata nem idegeníti el a tulajdonában álló 2848/A/5. helyrajzi 

számú, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 26. fsz. 5. szám alatti ingatlant. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2020. december 7. 

 

 

 

       Bartus Tímea  

                  osztályvezető  

 

 

 


