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                                                             I.

                             Javaslat a lakók elköltöztetésével kapcsolatban.

A képviselő-testület 2011. november 29-i ülésének döntése alapján Galó Erzsébet , 
Galó János és Galó László a 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 9. I. emelet 4 szám 
alatti  önkormányzati  bérlakást  elhagyták  és  december  folyamán  beköltöztek  az 
önkormányzat tulajdonában álló Pannonhalma, Petőfi Sándor utca 1. I. emelet 3. 
szám alatti bérlakásba.

A Petőfi utca 9.szám alatti épületben jelenleg már csak ketten laknak, határozatlan 
idejű bérleti szerződés alapján:

− a földszinten: Tanács Mihály egyedül álló, 30 m2-es, komfortos lakásban
− az  emeleten:  Nemes Zsigmondné egyedül  álló,  81  m2-es,  összkomfortos 

lakásban
    
Önkormányzatunk  a  lakók  elköltöztetésének  esetére  az  alábbi  cserelakásokkal 
rendelkezik:

− Petőfi Sándor utca 1. szám alatti, I. emeleti, 64 m2-es, összkomfortos, 2012 
január 31-én megüresedő lakás

− Dózsa György út 35. szám alatti, földszinti, 80 m2-es, összkomfortos, üresen 
álló lakás, mely felújításra szorul

− Dózsa  György  út  35.  szám  alatti,  földszinti,  54  m2-es,  komfortos,  2012. 
március 31-ig bérbe adott,  lakott lakás, mely felújításra szorul

− Arany János utca 34. szám alatti, földszinti, 25 m2-es, komfortos, üresen álló 



lakás
 
                                            A bérlők igényei         

A bérlőkkel történt előzetes egyeztetés szerint nevezettek a részükre felajánlható 
lakások közül az alábbiakat fogadnák el cserelakásként az önkormányzattól :

− Nemes Zsigmondné a Petőfi utca 1. szám alatti, I. emeleti, 64 m2-es lakást 
fogadná el cserelakásként.

− Tanács  Mihály  az  Arany  János  utca  34.szám  alatti,  földszinti  az  épület 
végében található 25 m2-es lakást fogadná el cserelakásként.   

    
                     A lakástörvény cserelakásra vonatkozó rendelkezései       
 
A határozatlan  időre  bérbe  adott  önkormányzati  lakások  bérleti  jogviszonyának 
felmondásával  kapcsolatban  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény az 
alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

„ 26. § (1)  A bérbeadó a határozatlan időre szóló, szerződést írásban felmondhatja, 
       ha a bérlő részére egyidejűleg, ugyanazon a településen, cserelakást   
        ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére. A felmondási idő azonban 3  
        hónapnál rövidebb nem lehet.

(2) A cserelakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét lakás
                    a.) komfortfokozatát,
                    b.) alapterületét,
                    c.) műszaki állapotát, 
                    d.) lakóhelyiségeinek számát,
                    e.) településen és épületen belüli fekvését,
                    f.)  lakbérét.

(3) Ha a felmondással érintett lakásra a bérleti jog határozatlan időre szólt, 
ezt  a  cserelakás  megfelelőségénél  is  figyelembe  kell  venni.  A 
felajánlott  lakás  akkor  is  megfelelő,  ha  a  lakások  közötti  eltérést  a 
felajánlott lakás más előnye kiegyenlíti. A bérlő kevesebb szobaszámú, 
kisebb alapterületű lakást csak akkor köteles elfogadni, ha ez reá vagy 
a  vele  együtt  lakó  személyekre  nézve  nem  jár  jelentős 
érdeksérelemmel.

(4) A bérbeadó nem köteles cserelakást felajánlani, ha a bérlőnek a bérelt 
lakással azonos településen megfelelő és beköltözhető lakása van.

(5) A  bérbeadó  a  határozatlan  időre  szóló  szerződést  –  ha  a  felek 
másképpen nem állapodnak meg – írásban, cserelakás és e törvény 
24.§ (1) bekezdésének a.) - d.) meghatározott okok fennállása nélkül is 



felmondhatja a hónap utolsó napjára, a felmentési idő azonban nem 
lehet rövidebb 3 hónapnál.

(6) Önkormányzati,  illetve  állami  lakás  esetén  a  bérbeadó  az  (5) 
bekezdésben említett cserelakás felajánlása nélkül a felmondás jogát 
érvényesen nem gyakorolhatja.

(7) A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás esetén az 
(1) bekezdés szerinti felmondásra csak az épület ( a benne levő lakás) 
átalakítása, korszerűsítése, lebontása vagy társbérlet megszüntetése 
céljából kerülhet sor.

                                                                            
27. § (1) A bérbeadó a 26. § (1) bekezdés szerinti felmondás esetén a bérlővel     

   megállapodhat, hogy lakás felajánlása helyett részére pénzbeli térítést    
   fizet.

  
(2) Önkormányzati lakás esetén a pénzbeli térítés mértékét és fizetésének  
      feltételeit önkormányzati rendelet határozza meg.

         (3) A 26. § (1) bekezdése szerinti felmondás esetén a bérlő igényt tarthat arra, 
   hogy a bérbeadó térítse meg a lakás változással kapcsolatban felmerült  
    indokolt költségeit.”

                                          
                      A lakástörvény a bérbeadó és a bérlő karbantartási és          

felújítási kötelezettségére vonatkozó rendelkezései  

Tekintettel arra, hogy a bérlők részéről felmerülhet, olyan indokolt vagy indokolatlan 
igény, mely arra vonatkozik, hogy az általa beköltözendő lakásban milyen felújítási 
munkákra  tartanának  igényt  beköltözésük  esetére,  szükséges a fent  hivatkozott 
törvény arra vonatkozó rendelkezéseit is felidézni, mely e tekintetben a bérbeadó 
és a bérlő kötelezettségeit rögzíti.

„ 13. § (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek   
       karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével      
      kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó és bérlő megállapodása 
       irányadó, megállapodás hiányában a karbantartással és felújítással  
       kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos    
       költségek a bérbeadót terhelik.

 
         (2) Az (1) bekezdésben említett munkák elvégzése a szociális helyzet alapján 
               bérbe adott és az állami lakás esetén a bérlőt terheli, a szerződés      

     megkötésekor azonban  a fizetendő lakbér összegét ennek figyelembe 
    vételével kell megállapítani. Állami lakás esetén a felek ettől eltérően is 
     megállapodhatnak.

        (3) Ha a lakásban, a lakás berendezésekben, továbbá az épületben, az épület 
    központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek  
   magatartása miatt kár keletkezik, a bérbeadó a bérlőtől a hiba kijavítását  



    vagy a kár megtérítését követelheti.
 

(4) Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer meghibásodása miatt  a 
lakáson  belül  szükséges  munkák  elvégzéséről  a  bérbeadó  köteles 
gondoskodni.

                                       
15.§ (1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a bérlő a lakást átalakítja, 

   korszerűsíti. A megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a munkák 
    elvégzésének költségei melyik felet terhelik.

   
         (2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett munka elvégzése következtében

   a lakás komfortfokozata is megváltozik, az eredeti szerződés módosítására 
   akkor kerülhet sor, ha a felmerülő költségeket a bérbeadó viseli.”

           
Véleményem az, hogy Nemes Zsigmondné esetében a Petőfi utca 1.szám, Tanács 
Mihály  esetében pedig  a  az  Arany  János  utca  34.  szám hivatkozott  lakása   a 
lakástörvény   fentebb  leírt  rendelkezései  alapján  megfelelő  és  elfogadható 
cserelakás  mindkét  igénylő  számára,  mert  mind  komfortfokozata,  alapterülete, 
műszaki állapota, lakóhelyiségeinek száma, településen és épületen belüli fekvése, 
illetve  lakbére  tekintetében  olyan  szintet  jelent,  amely  a  méretükben  ugyan 
nagyobb  elhagyandó   lakásokhoz  képest  megfelelő  minőségű  váltást  jelentene 
mindkét kérelmező számára. 

                                                            II.

      Javaslat az önkormányzati tulajdonú épület értékesítésére

A képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy a Petőfi utca 9. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú épületet értékesíteni kívánja, mivel komoly kiadással járó 
felújításra, korszerűsítésre szorul s ennek fedezete önkormányzatunknak nem áll 
rendelkezésére s ezzel kapcsolatos pályázati kiírásról sincs tudomásunk. 
Az ingatlan eddig, lakott állapotára tekintettel meghirdetésre nem került s csupán 
két érdeklődő tekintette meg, utóbbi egy héttel ezelőtt s ígérete szerint még vissza 
kíván térni alaposabb szemrevételezés felmérés céljából.

Ezen túlmenően, javaslatom az, hogy ha a képviselő-testület a két utolsó lakó, a 
fent jelzett cserelakásokba való átköltöztetésével egyetért, az üresen álló épületet 
a másik négy meghirdetésre kerülő ingatlannal együtt versenytárgyalásra  kellene 
bocsátani, hogy mielőbb gazdára találhasson.

Az ingatlant 2008  július 14-én a Várhegyi-Trade Kft. (  9026 Győr, Kertész utca 
36/B  )  31.700.  000.  Ft-ra  értékelte,  melynek  alapján  javaslom,  hogy  legalább 
30.000.000. Ft-os értéken kerüljön versenytárgyalási kiírásra.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatokat vitassa meg s hozza 
meg döntését.

     



Pannonhalma, 2012. január 31.
                                                          Tisztelettel: 

                                                                                  dr. Szabó György sk.
                                                                                          aljegyző
 Határozati javaslat:

…...../2012. ( I.31. ) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
Pannonhalma, Petőfi utca 9.szám alatti önkormányzati bérház leromlott állapotára 
tekintettel  az  abban  lakó  bérlőket  az  ingatlan  értékesítése  céljából  el  kívánja 
költöztetni az épületből.

Fentiek alapján Tanács Mihály a Petőfi utca 9. földszint 1. szám alatti  30 m2-es 
félkomfortos  lakás  egyedülálló  bérlője  részére  cserelakásként  felajánlja  a 
Pannonhalma,  Arany  János  utca  34.  földszint  4.  szám  alatti  önkormányzati 
tulajdonú 25 m2 alapterületű komfortos bérlakást. Az önkormányzat a lakáscserét a 
bérlővel  történt  előzetes  egyeztetés  alapján  2012  február  1-i  hatállyal  kívánja 
megvalósítani.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felajánlásról értesítse a bérlőt és 
annak elfogadása esetén gondoskodjék a lakás cseréjének lebonyolításáról.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  lakásbérleti  szerződés 
megkötésére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő:  azonnal

Határozati javaslat:

…...../2012. ( I.31.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
Pannonhalma, Petőfi utca 9. szám alatti önkormányzati bérház leromlott állapotára 
tekintettel  az  abban  lakó  bérlőket  az  ingatlan  értékesítése  céljából  el  kívánja 
költöztetni.

Fentiek alapján Nemes Zsigmondné Petőfi utca 9. I. emelet 1.szám alatti 81 m2-es 
komfortos  lakás  egyedülálló  bérlője  részére  cserelakásként  felajánlja  a  Panno 
nhalma, Petőfi utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú I. emelet 4. szám alatti 
64  m2  alapterületű  összkomfortos  bérlakást.  Az  önkormányzat  a  lakáscserét  a 
bérlővel 2012 március 1-i hatállyal kívánja megvalósítani.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felajánlásról értesítse a bérlőt és 
annak elfogadása esetén gondoskodjék a lakás cseréjének lebonyolításáról.



A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  lakásbérleti  szerződés 
megkötésére.

Felelős : Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

…....../2012.( I.31.) képviselő-testületi határozat   

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonával való rendelkezésről szóló 12/1996.( X.30.) rendelete 9. 
§  (4)  bekezdése  alapján  versenytárgyalás  útján  kívánja  értékesíteni  az 
önkormányzat  tulajdonát  képező,  469/12  hrsz.-ú,  természetben  a  Pannonhalma 
Petőfi utca 9. szám alatt található, lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, 
1782 m2 alapterületű ingatlanát a rajta található egyemeletes lakóépülettel együtt.
A képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 30 millió forintban határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  az ingatlan a 2011 december 
14-i  ülésen  meghatározott  négy  másik  önkormányzati  tulajdonú  ingatlannal 
együttesen történő versenytárgyalásának lebonyolítására.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  arra,  hogy   a 
versenytárgyaláson nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződést megkösse.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő. azonnal     


