
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről 
(kivonat) 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
tv. (továbbiakban Ltv.) 54.§ (1), (3) valamint 58.§ (2), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek értékesítéséről szóló 
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint alkotja meg. 

 
I. Fejezet 

A rendelet hatálya 

1.§ (1) A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában lévő határozatlan 
vagy határozott időre bérbe adott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint 
az üresen álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat törzsvagyonához tartozó 
forgalomképtelen ingatlanokra. 
(3) A törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak körét törvények, valamint 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete állapítja meg. 
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. számú törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 
rendelkezései az irányadóak. 
(5) A Képviselő-testület e rendelet szabályainak alkalmazásától – méltányossági okokból – 
különleges méltánylást igénylő körülmények fennállása esetén a város érdekeinek szem előtt 
tartásával az egyes kérelmek elbírálásánál eltérhet.  

 
II. Fejezet 

Az elidegenítés általános feltételei 

2.§ (1) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó önkormányzati tulajdonú lakás, illetve nem lakás 
céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről a Képviselő-testület határozatában dönt. 
(2) Az önkormányzati tulajdonú házingatlan elidegenítésére a polgármester jogosult bruttó 5 
millió forint egyedi forgalmi értékhatárig az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 
rendelkezéseinek figyelembe vételével. 
 
3.§ (1) Az önkormányzati házingatlanok vonatkozásában nem köthető adásvételi szerződés 
azzal a természetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal, 
akinek  
a) az önkormányzattal szemben köztartozása, vagy polgári jogi megállapodásból eredő egyéb 
lejárt határidejű tartozása van,  
b) az önkormányzat által alapított szolgáltatók felé lejárt határidejű tartozása van. 
(2) Nem köthető adásvételi szerződés az Lt. rendelkezései alapján elővásárlási jog 
gyakorlására jogosult bérlővel, akinek  
a) az önkormányzattal szemben köztartozása, vagy polgári jogi megállapodásból eredő egyéb 
lejárt határidejű tartozása van; 
b) az önkormányzat által alapított szolgáltatók felé lejárt határidejű tartozása van; 



c) bérleti díj vagy azzal egy tekintet alá eső hátraléka van; 
d) használatbavételi díj, bérleti óvadék, vagy üzemeltetési költség tartozása van; 
e) ha a bérlői kötelezettség elmulasztása miatt bírósági eljárás van vele szemben folyamatban.  
 
4.§ Az ingatlan értékesítése előtt az épülethez tartozó, azzal egy önálló ingatlant alkotó 
földrészletet a hatályos szabályozási terv előírásainak megfelelően a természetben és az 
ingatlan-nyilvántartásban meg kell osztani, ha a telek a szabályozási terv szerinti 
területfelhasználási övezet előírt telekméretét meghaladja és abból új telek alakítható ki. 
 
5.§ A lakás vagy helyiség vételárának megfizetéséhez helyi önkormányzati támogatás nem 
vehető igénybe. 

 
III. Fejezet 

Lakások elidegenítése 

Elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése 

6.§ (1) A lakás vételárát a Pénzügyi, Jogi Bizottság átruházott hatáskörben jogosult 
megállapítani. A vételárat a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján, 
különösen 
a) az épület településen belüli fekvése; 
b) az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös használatra 
szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága; 
c) az épület felszereltsége, műszaki állapota, építése, a felújítás óta eltelt idő; 
d) a lakás alapterülete és komfortfokozata; 
e) a lakottság ténye 
figyelembe vételével kell megállapítani.  
(2) A bérlő az értékbecslés költségét köteles az önkormányzatnak megelőlegezni. Amennyiben 
a bérlő az adásvételi szerződést megköti, úgy a vételárba az értékbecslés megelőlegezett 
költségét be kell számítani. 
(3) A lakottság tényét a bérleti időszakból még hátra lévő egész évekkel számolva évi 4 %, de 
legfeljebb összesen 20 % értékcsökkenésként kell figyelembe venni. 
(4) A vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított 
és meg nem térített értéknövelő beruházásainak az értékét. 
(5) Az elidegenítésre kijelölt lakás az elővásárlásra jogosult részére a vételár egy összegben 
vagy részletfizetéssel történő megfizetésével idegeníthető el. 
(6) A bérlő kérelmére részletfizetési kedvezmény esetében a szerződés megkötésekor a 
megállapított vételár legfeljebb 10 %-át egy összegben, a fennmaradó vételár hátralékot 15 év 
törlesztési idő alatt havonta egyenlő részletekben kell megfizetnie. 
(7) Részletre vétel esetén az elővásárlásra jogosult meghatározott mértékű kamatot köteles 
fizetni. A kamat mértéke azonos a Polgári Törvénykönyvben pénztartozásokra megállapított 
kamattal.  
(8) Ha a vevő 
a) a szerződés megkötésekor a vételárat egy összegben megfizeti a vételárból 15 % engedmény 
illeti meg; 
b) a vételár hátralékot a törlesztési idő lejárata előtt egy összegben megfizeti, akkor a törlesztési 
időből még hátra lévő egész évekkel számolva évente 1 % engedmény illeti meg a vételár 
hátralékból; 
c) a vételár hátralékból többletbefizetést teljesít, akkor a többletbefizetés 1 %-a kedvezmény 
illeti meg. 
(9) A határidőben be nem fizetett törlesztő részletek után a vevő a Ptk. szerinti pénztartozás 
esetén megállapítható késedelmi kamatot köteles megfizetni. 
 
 


