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A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága 2015. július 29. napján 
tájékoztatásul megküldte részünkre a Belügyminisztérium által megküldött, az előterjesztéshez 
mellékelt levelet.  

A tájékoztató felhívja a helyi önkormányzatokat, hogy a 2011. évi CLXX. törvény alapján 
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (továbbiakban: NEK Zrt) kezelésében álló, állami tulajdonú, a 
területükön lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezhetik. 

Tekintettel arra, hogy a lakás- és helyiséggazdálkodás a helyi önkormányzatok kiemelt 
feladati közé tartozik, továbbá hogy visszatérő problémát jelent az, hogy a nagyszámú 
lakásproblémával küzdő családok elhelyezését nem tudjuk maradéktalanul megoldani, már tettünk 
néhány lépést ezzel kapcsolatban. 2015. április 8. napján kerestük meg a Magyar Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt-t, és tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel 
kerülhetnek az ingatlanok önkormányzati tulajdonba. Dr. Paár László ingatlanhasznosítási vezető 
a kért tájékoztatást megküldte. 

A tájékoztató alapján jelenleg 112 db ingatlan található Békés városában, melynél az 
állami tulajdonba vétel már megtörtént, továbbá 35 db ingatlanra vonatkozóan már elindult az 
eljárás. Az ingatlanok műszaki állapotfelmérésének időpontjáról tájékoztatást kaptunk, és néhány 
alkalommal részt is vettünk a felmérésen. Az állami tulajodba vett ingatlanok nagy része kertes 
családi ház, elhelyezkedése a város peremvidékére tehető, (Táncsics, Szabadkai, Pusztaszeri, stb.) 
leginkább rossz műszaki állapotban lévő ingatlanok.  

Az ingyenes önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatosan az önkormányzatot terhelő 
kötelezettségek:  

• az önkormányzat területén lévő összes ingatlant át kell venni, 
• két éven belül a bérlő számára a Net Zrt. által kötött bérleti szerződésben 

meghatározottaknál hátrányosabb feltételeket nem köthet ki,  
• az ingatlanokat bérlet útján kell hasznosítani, 
• 15 évig nem idegeníthetők el, 
• a törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn, 
• az ingatlanokon végzett beruházáshoz kapcsolódó hitelfelvételhez engedély kell, 
• kötelező az ingatlanok hasznosítása, az állagmegőrzés, 
• évente beszámolási kötelezettséget ír elő a Net Zrt. felé.  
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Az önkormányzati tulajdonba vétellel kapcsolatban az alábbi összegzést adjuk: az itt szereplő 
összegek csak fiktív számok, annak bemutatására szolgálnak, hogy meg tudjuk állapítani a 
döntéssel járó haszon, vagy veszteség nagyságrendjét. 
Pozitívumok:  

1. Az önkormányzati vagyon a 147 db ingatlannal gyarapodik (átlag 3.000.000,- forintos árat 
feltételezve, 441.000.000,- Ft). Ténylegesen felhasználható bevétel a 15 éves hasznosítási 
idő leteltét követően, az ingatlanok értékesítése után realizálható.  

2. A bérlők száma 147 családdal nő. Az általuk befizetett bérleti díjak az önkormányzat 
bevételei lesznek (nem tudjuk, hogy mennyi a szerződésükben rögzített bérleti díj, de ha 
10.000,- Ft/hó, akkor az összes éves bevétel: 17.640.000,- Ft).  

Negatívumok:  
1. A bérlők létszáma 147 családdal nő. (Az Otthonvédelmi akcióterv részére képezte a 

szociálisan legrászorultabb hiteladósok lakásának megvásárlása). Tekintettel arra, hogy a 
nehéz körülmények közötti adósok kerülhettek be a programba, sajnos számolnunk kell 
azzal, hogy nagy számmal lesznek olyan bérlők, akik az esedékes bérleti díjat, közüzemi 
tartozást nem tudják megfizetni, velük szemben el kell indítanunk a végrehajtási eljárást, a 
maga költségeivel és következményeivel együtt.  
Egy ingatlanra vonatkozóan: pénzkövetelés végrehajtási költségei: kb: 100.000,- Ft-ot 
tesznek ki (fizetési meghagyás kibocsátása, MOKK díja, végrehajtó díja), valamint az 
ingatlan kiürítése iránti eljárás szintén hasonló nagyságrendet képviselhet. Költségként 
jelentkezhet az esetleges közüzemi díjak megelőlegezése az eredményes végrehajtás 
reményében. Társadalmi következménye, hogy a kiköltöztetett bérlő újra 
lakásproblémával küzdő igénylő lesz, akinek nem tudjuk a lakhatását biztosítani.  

2. A legtöbb ingatlan állapota felújítást igényel, erre fedezetet kell biztosítanunk (tekintettel 
arra, hogy a legtöbb érintett ingatlan kertes családi ház, a felújításnál nagyobb összegben 
kell gondolkoznunk, mint pl.: tetőszerkezet, aláfalazás, vályog falazat megerősítése, 
nyílászárók cseréje). Egy ingatlannál a helyreállítás meghaladhatja a 2.000.000,- Ft-ot (ha 
csak az ingatlanok 10 %-át tesszük rendbe egy év alatt, akkor az 20.000.000,- Ft 
többletkiadást jelent). 

3. El kell döntenünk, hogy a Városgondnokság, vagy a Polgármesteri Hivatal kezelné a 
bérleményeket, (számlázás, végrehajtások, műszaki állapot figyelés, karbantartások, 
felújítások elvégzése) ezzel összefüggésben növelni szükséges a személyi állományt. Egy 
fő éves személyi kiadásai járulékkal együtt meghaladja a 2.500.000,- Ft-ot.  

4. Talán a legfontosabb, és nem költségvetésre kiható hatás, hogy sajnos a jelenleg is 
lakásproblémával küzdő, általunk nyilvántartott lakásigénylő problémája nem 
oldódik meg, ugyanis az ingatlanokat a bérlőkkel együtt tudjuk átvenni.  

 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által megküldött 
tájékoztatóról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester  
 
Békés, 2015. augusztus 18.      Izsó Gábor 

    polgármester 
Jogi ellenjegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyző 












