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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A Széchenyi tér 4/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan földszintjén lévı 
üzlethelyiségek bérlıi közül Hamza Jánosné, Juhász Zoltán és Csáky Józsefné azzal a kéréssel 
fordultak Békés Város Képviselı-testületéhez, hogy tegye lehetıvé számukra az általuk bérelt 
ingatlan megvásárlását. Az ingatlan jelenlegi státuszáról a következı áttekintést adjuk a képviselı-
testületnek. 

Az ingatlan jelenleg a LISZ Kft. kezelésében van, miután Békés Város Önkormányzata 10 
évre (1998. február 9-tıl 2008. december 31-ig, 5.000 Ft/m2/év+ÁFA bérleti díjért) bérbe adta a 
LISZ KFt-nek. A LISZ Kft. a testület felhatalmazása alapján az emeleten lévı 3 db lakást (piaci 
lakbérő), valamint a földszinten lévı 4 db üzlethelyiséget bérbe adja a testület által jóváhagyott és 
az infláció mértékével évente növelt bérleti díj ellenében. A négybıl három üzlethelyiség bérlıje 
2006-ban kérte bérleti jogviszonyának meghosszabbítását, melyet a testület a 201/2006. (VIII. 31.) 
határozatában 2011. augusztus 31-ig jóváhagyott. A negyedik üzlethelyiség bérleti jogviszonya a 
képviselı-testület 219/2004. (IX. 30.) határozata alapján 2009. 11. 30-ig érvényes. 

Az ingatlan bérbeadására vonatkozó elsı döntést az épület teljes felújítása elızte meg 1997-
98-ban. A jelenlegi bérlık akkor pályázat útján nyerték el az üzlethelyiségek bérleti jogát. Az épület 
felújítását az önkormányzat saját forrásból valósította meg, a földszinti üzlethelyiségekre jutó 
beruházás összegébıl az ÁFÁ-t visszaigényelte. Az épületre vonatkozóan az ÁFA akkor 
igényelhetı vissza, ha annak hasznosítására bérleti jogviszony keretében kerül sor. Az akkori 
jogszabály szerint az APEH 10 éves idıtartamra visszamenıleg vizsgálhatta az ÁFA visszaigénylés 
jogosságát, ami miatt az Önkormányzat 10 évre kötött az egész ingatlanra vonatkozólag bérleti 
szerzıdést a LISZ Kft-vel. 

A földszinti ingatlanok értékesítésnek jogi akadálya nincs, mert a beruházás ÁFA-jának 
visszaigénylésre vonatkozó 10 évre szóló bérleti jogviszonyban történı hasznosítási kötelem 2008. 
december 31-én megszőnik, valamint az ingatlan a kataszteri nyilvántartásban forgalomképes 
vagyonként van nyilvántartva. Az értékesítésnek azonban feltétele lenne az ingatlan társasházzá 
alakítása, ami eddig nem történt meg, mert a társasház alapítására eddig kényszerítı körülmény nem 
mutatkozott. Ugyanakkor a bérleti jogviszony további fenntartása a LISZ Kft-nek biztos bevételi 
forrást jelent. 

Az ingatlanok sikeres értékesítésével várhatóan 45-50 MFt bevételhez juthatna az 
Önkormányzat, az értékesítés módját (versenyfelhívás útján vagy anélkül) pedig csak akkor lehet 
megállapítani, ha értékbecslı megállapította azok forgalmi értékét. A kérelmezık anyagi helyzetét 
és hitelképességét nem ismerjük, arról nem nyilatkoztak. Az ingatlan jelenleg tehermentes, ezért a 
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bérleti jogviszony fenntartásával szükség esetén alkalmas lehet arra, hogy önkormányzati érdekbıl 
jelzálogjogot lehessen rá jegyeztetni (pl. fejlesztési hitel stb.). 

Minden szempontot figyelembe véve van alternatívája az értékesítésnek is és a bérleti 
jogviszony további fenntartásának is. Az üzlethelyiségek bérleti jogviszonyának további 
fenntartásának legfontosabb indoka, hogy az Önkormányzatnak hosszú távú fejlesztési tervei 
kapcsán szüksége lehet olyan tehermentes ingatlanra, amelyre jelzálogjogot lehet bejegyeztetni. 
Mindent mérlegelve az Önkormányzat nem zárkózik el az üzlethelyiségek értékesítésétıl, de 
jelenlegi  tervei közt nem szerepel az értékesítés.  

 

A határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül megfogalmazásra. 

 
 

Békés, 2008. december 8. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


