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S z e n t e s 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 2005. évi CLXII. (Vhtm.) törvény által 
módosított egyes rendelkezéseinek alkotmányellenességét állapította meg az Alkotmánybíróság a 
31/2007. (V.30.) AB határozatával.  
A Vhtm. 1. §-ával a Vht. 136/A. §-át vezette be, mely 2006. január 9-én lépett hatályba és az ingatlan-
végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra az ingatlan fekvése szerint illetékes települési 
önkormányzat számára biztosított elővásárlási jogot, azt is előírva, hogy a települési önkormányzat az 
elővásárlási joggal megszerzett ingatlan hasznosításának feltételeit rendeletében szabályozza.  
 
A Vhtm. indoklása szerint a Vht. módosításának célja, hogy védelmet nyújtson az ún. „lakásmaffia” által 
az ingatlanuktól megfosztott állampolgárok számára. A települési önkormányzat számára biztosított 
elővásárlási jog bevezetését a Vhtm. 1. §-ához fűzött részletes indokolás a következőképpen indokolja: 
Az új § bevezetésével az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat számára biztosított 
elővásárlási jog megteremti annak a lehetőségét, hogy az ún. lakásmaffia áldozatává vált tulajdonos ne 
veszítse el végérvényesen az ingatlantulajdonát. A szabályozásnak köszönhetően az áldozattá vált adós 
nem kerül az utcára, nem gyarapítja a szociális ellátásra szorulók körét. Az árverésen így megvásárolt 
ingatlant az önkormányzatnak bérlakásként kell hasznosítani azzal a feltétellel, hogy az eredeti tulajdonos 
használatában marad, megoldva ezzel annak lakhatási problémáját.  
Az AB határozat indokolásában szerepel – többek között -, hogy e szabályozási célok tételes jogi 
megvalósítása során a jogalkotó az önkormányzati elővásárlási jogot a Vht. rendszerében az ingatlan-
végrehajtás általános szabályai között helyezte el. Ezzel az önkormányzati elővásárlási jogot kiterjesztette 
az ingatlan-végrehajtási eljárás egészére. E szabályozás következtében az elővásárlási jog kiterjed a 
végrehajtás alá vont valamennyi ingatlanra, az ingatlan-végrehajtás során történő értékesítés minden 
formájára, függetlenül attól, hogy mely okból kerül sor az ingatlan-végrehajtásra. A Vhtm. szabályozása 
alapján megállapítható, hogy az indoklásban kifejtett szabályozási cél és a tételes jogi szabályok nem 
állnak összhangban egymással. A Vht. 136/A. §-ában szabályozott elővásárlási jog több vonatkozásban is 
túlterjeszkedik azon a körön, amit a „lakásmaffia” áldozatainak védelme indokolna. A települési 



önkormányzatot, nem csak a lakásokra vezetett végrehajtás során, hanem minden – így termőföld, más 
gazdasági célú stb. – ingatlan-végrehajtás során megilleti az elővásárlási jog.  
A Vht. 136/A. §-ában az önkormányzat számára biztosított többletjogosítványok alkotmányos indoka 
nem állapítható meg, ilyen indokot a jogalkotó sem jelölt meg. 
Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a Vht.-nak az önkormányzati elővásárlási jogra vonatkozó 
szabályai sértik az Alkotmány 70/A. §-ában szabályozott jogegyenlőség elvét, és az Alkotmány 2. § (1) 
bekezdéséből levezett jogbiztonság követelményét. 
 
Az akkori törvénymódosításnak megfelelően az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának 
szabályairól szóló 13/2005. (V. 14.) ÖR rendelet 4. § (7), ill. a 14. § (4) bekezdése kiegészítésre került. 
 
A fenti alkotmánybírósági határozat következtében hatályon kívül kell helyezni a vagyonrendeletünk 
vonatkozó részeit, továbbá az 5/2006. (I.27.) Kt. sz. határozatot, melyben a Bírósági végrehajtásról szóló 
módosított 1994. évi LIII. törvény 136/A. §-ban biztosított elővásárlási jog indokolt eseteit határozza 
meg, másrészt adhoc bizottságot hozott létre e tárgykörben. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat a közszolgáltatások lehetőség szerinti legmagasabb színvonalon való biztosítása és a 
közhatalom gyakorlása feltételeinek megteremtése érdekében folyamatosan törekszik arra, hogy a 
tulajdonában álló törzsvagyont és egyéb vagyont a legcélszerűbb módon hasznosítsa, a vagyonnal -a 
lehetőségek kihasználásával- a leghatékonyabb módon gazdálkodjon. 
 
Az önkormányzatok vagyongazdálkodását az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és az ott 
adott felhatalmazás alapján maga az önkormányzat saját helyi rendelkezése határozza meg. A társadalmi 
és gazdasági élet változásai folyamatosan változó követelményrendszert eredményeznek. A 
vagyongazdálkodás törvényi szintű szabályozása elsősorban a törzsvagyont érinti, egyebekben főként a 
hasznosítás módjának bővítése, illetve bizonyos össztársadalmi érdek érvényesítése érdekében külön 
jogosítványok biztosítása fordul elő.  
A fentiekkel azt kívántam hangsúlyozni, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntő részben saját maga 
alkotta helyi rendeletben állítja fel vagyongazdálkodásának szabályait azzal a szándékkal, hogy az 
áttekinthető és felelősségteljes gazdálkodási szabályok egyben megfelelően rugalmasak legyenek, a 
túlzott szabályozással akaratlanul se gátolja önmagát érdekei érvényesítésében.  
Az önkormányzat tulajdonában szinte kizárólag önálló földrészletek, önálló ingatlanok állnak. Kisebb 
mértékben, egyedi esetekben előfordul, hogy gazdasági érdekből önállóan be nem építhető telek 
kialakítására kerül sor.  
 
Konkrét esetben a Petőfi szálló felújítási lehetőségeit, a célul tűzött magas színvonal, a komplex 
szolgáltatás minden reális igényt kielégítő biztosítását lehetővé tevő, értékesítés érdekében történő telek 
alakításról van szó (melynek részleteit külön előterjesztés tartalmazza). A telekalakítással válik lehetővé a 
szállodát kiszolgáló parkoló mélygarázs megközelítése, mindez egyben a megszűnő parkoló helyek 
áthelyezését is megoldja. A jelenleg 5600/1.hrsz. beépítetlen földrészlet önállóan nem beépíthető, 
szennyvízcsatorna vezeték teszi ezt lehetetlenné. A többi terület jelenleg közterület és parkoló. A posta 
megközelítését szolgáló út áthelyezésével és a megvalósuló mélygarázsban a megszűntetésre kerülő 
parkolóhelyek biztosításával hátrány senkit nem ér, ugyanakkor a Petőfi szálló területén komplexebb 
szolgáltatást nyújtó beruházás valósítható meg a nagyobb területen lényegesen esztétikusabb módon. 
 
A telekalakítási lehetőség  kapcsán merült fel az a probléma, hogy az önkormányzat vagyonrendelete 
bizonyos esetekben saját döntési lehetőségeit korlátozza jelenlegi formájában -eltérést nem engedve- 



értékhatárhoz köti az eljárás módját . Konkrét eset hívta fel tehát a figyelmet arra, hogy a rendelet 
felülvizsgálatára van e tekintetben szükség.  
 
A vagyonrendelet 14.§./2/ bekezdése 2.000 eFt feletti érték esetén az önkormányzati vagyon 
elidegenítését, gazdasági társaságba történő bevitelét, illetve a tulajdonjog változásával járó bármely 
döntést a Képviselő-testület hatáskörébe utalja, a döntéshez minősített többség szükséges. A 15.§./2/ 
bekezdésében megfogalmazott korlátozás, mely szerint a Képviselő-testület 20 millió Ft-os értékhatárig 
tekinthet el pályázat kiírásától. Nem dönthet érdekeinek megfelelő módon akkor sem, ha az ingatlan 
jellege és adottságai eleve meghatározzák a lehetséges vevőt, az idő múlása pedig esetlegesen 
érdekmúlást eredményezhet.  
Miután az értékesítés tényéről eleve a Képviselő-testület dönt célszerű és ésszerű annak előírása lenne, 
hogy értékhatártól függetlenül -az erről való döntéssel egyidejűleg- a város hosszú távú gazdasági 
érdekében a vállalkozói vagyon értékesítésének módját is meg kell határozni. Az erre vonatkozó döntés 
meghozatalához minősített többség lenne szükséges. Az ily módon történő szabályozás a Képviselő-
testület számára a konkrét ügyben várhatóan a város számára legkedvezőbb értékesítési mód kiválasztását 
tenné lehetővé.  
 
A fentiek miatt a többször módosított 13/2005./V.14./ÖR. 15.§./2/ bekezdésének megváltoztatását 
javasoljuk. 
 
Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően a deregulációs 
kötelezettségnek eleget téve az alábbiak szerint hozza meg határozatát és módosítsa rendeletét: 
 
…../2007. (IX. 28.) Kt. 
Tárgy: Önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásáról szóló  

határozat hatályon kívül helyezése 
 

H a t á r o z a t i – j a v a s l a t 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény 136/A. § alkotmány ellenességének -  31/2007. (V.30.) AB határozat -  megállapítása 
miatt az 5/2006. (I.27.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Szirbik Imre polgármester 
2. Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett Osztály- és Irodavezetők. 

 
 
Szentes, 2007.szeptember 13. 
 
 
        Dr. Sztantics Csaba 
         jegyző  
 
 
 
 
          
 



        1. sz. melléklet 
 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2007. (……) rendelete 

az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló 
13/2005. (V.14.) ÖR rendelet módosításáról 

 
 
1. § 
 
 

A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (7) A Képviselő-testület 5 millió Ft értékhatár alatt az elővásárlási jog, a gazdasági társaságban az 
önkormányzatot megillető tagsági jogok gyakorlását a polgármesterre bízza.” 
 
 

2. § 
 
 

A rendelet 14. § (4) bekezdése hatályát veszíti. 
 
 

3. § 
 

 
A 15. § /2/ bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 
 
/2/ A Képviselő-testület a város hosszú távú gazdasági érdekében a vállalkozói vagyon értékesítése esetén  
eltekinthet a pályázat kiírásától, egyidejűleg meghatározva a konkrét vagyontárgy értékesítésének módját. 
Az erre vonatkozó döntés meghozatalához minősített többség szükséges. 

 
4. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 Szirbik Imre sk.      Dr. Sztantics Csaba sk. 
 polgármester        jegyző 
 
 
 
 


