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Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. július 18-i rendkívüli ülésének
4. napirendi pontjához
Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) FE/02-804-1/2022.
ügyiratszámon, 2022. június 24-én a Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
törzsvagyonként nyilvántartott ingatlan átsorolásáról szóló 86/2021. (XI.11.) határozatával (a
továbbiakban: Határozat1.) és a Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az
ingatlanrész értékesítéséről szóló 87/2021. (XI.11.) határozatával (a továbbiakban:
Határozat2.) szemben törvényességi felhívást bocsátott ki. A törvényességi felhívás az
előterjesztés 1. mellékletét képezi.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1)
bekezdése szerint: „Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet
körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak
megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott
határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a
kormányhivatalt írásban tájékoztatni.”
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012.
(VI. 26.) Korm. rendelet 7. § a) pontja alapján a törvényességi felhívás tartalmáról a
polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
A Kormányhivatal álláspontja szerint a Határozat1. és a Határozat2. jogszabálysértő, mert
önkormányzati rendeletet kizárólag önkormányzati rendelettel lehet módosítani, véleményük
szerint a Határozat1. és a Határozat2. elfogadásával a képviselő-testület önkormányzati
rendeletet módosított.
A Kormányhivatal – korábbi törvényességi felhívásaiból már ismert - álláspontja szerint Szár
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és az
önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2016. (V.27.) önkormányzati
rendeletben (a továbbiakban: Ör.) az Nvtv. 5. §-ával ellentétesen került szabályozásra a
kizárólagos önkormányzati tulajdonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak felsorolása, a
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felsorolása, és az üzleti vagyonba tartozó
vagyonelemek felsorolása, mert az Ör. nem tartalmazza tételes módon az önkormányzat
vagyonelemeit. A kormányhivatal álláspontja szerint a fentiekkel mulasztásos törvénysértést
idézett elő.
A korábbiakban is megfogalmazott (itt meg nem ismételt) álláspontunk szerint téves a
Kormányhivatal azon álláspontja, amely szerint az önkormányzat egyes vagyonelemeit
tételesen fel kell sorolni az Ör.-ben.
A Határozat1. és a Határozat2. meghozatalát követően több alkalommal is módosításra került
az Ör.

Az Ör. új, hatályos 4/A. §-a szeint:
„(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagy tulajdonába kerülő vagyon a rendeltetése vagy
tervezett rendeltetése alapján az Nvtv.-ben és a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével
sorolandó be az ott meghatározott vagyoni körbe.
(2) Amennyiben az üzleti vagyon valamely eleme közvetlenül a kötelező önkormányzati
feladatkör ellátásához vagy hatáskör gyakorlásához válik szükségessé, az adott vagyoni elem
a 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a törzsvagyonba sorolandó át.
(3) Amennyiben a törzsvagyon valamely eleme már nem szolgálja közvetlenül a kötelező
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását, az adott vagyontárgy a
törzsvagyon köréből – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - kivonható, és az üzleti
vagyonba átsorolható.
(4) Az ingatlan vagy ingatlanrész korlátozott forgalomképessége e rendelet erejénél fogva
megszűnik, ha a helyi építési szabályzat végrehajtása céljából az erre vonatkozó jogszabály
alapján lefolytatott telekalakítási eljárásban hozott végleges határozat alapján
végrehajtható telekalakítás során kialakuló vagy másik ingatlanba beolvadó ingatlan vagy
ingatlanrész kötelező önkormányzati feladatkör ellátásához vagy hatáskör gyakorlásához
nem szükséges. Az ingatlan vagy ingatlanrész a telekalakítási határozat alapján kialakult
megnevezése vagy rendeltetése szerint üzleti vagyonba sorolandó át.
(5) A vagyon (3) bekezdés szerinti átsorolásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
(6) A vagyon (1) és (2), valamint (4) bekezdés szerinti besorolás nyilvántartásban történő
átvezetéséről a jegyző gondoskodik.”
Az Ör. a korábbi felhívásoknak megfelelően már tartalmazza a korlátozottan forgalomképes
vagyonelemek felsorolását.
Az Ör. felülvizsgálata jelenleg a Kúria előtt folyamatban van.
Javaslom, hogy a felhívás alapján a Határozat1. és a Határozat2. kerüljön hatályon
kívül helyezésre, és a képviselő-testület hozzon - a módosított Ör.-nek megfelelő - új
döntést az ingatlanrész átsorolásáról és értékesítéséről.
A Szár 6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai megkereséssel fordultak önkormányzatunkhoz, hogy a
Szár Községi Önkormányzat tulajdonában álló Szár 5 hrsz. (természetben a Szár, Rákóczi
Ferenc utca 53. szám alatti) kivett közösségi ház, udvar és játszótér megnevezésű, 1315 m2
alapterületű ingatlanból a Geoszféra 74 Bt. által készített 38/2021. munkaszámú
telekalakítási vázrajz szerinti 30 m2 nagyságú területet megvásárolna a Szár 6. hrsz.-ú
ingatlanhoz csatolás érdekében.
A megkereséséhez csatolásra került az érintett ingatlanrész Kardos Marianna független
ingatlanvagyon érékelő (nyilvántartó hatóság, nyilvántartási szám: Székesfehérvár MJV
Jegyzője 1086) által készített értékbecslést, amely az ingatlanrész piaci értékét 82.000.- Ftban állapította meg.
A kérelemhez utóbb csatolt „telekcsoport újraosztásra vonatkozó szerződés, valamint
ajándékozási szerződés és adásvételi szerződés” tervezet alapján a kérelemmel érintett
ingatlanrészt a Szár 6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, Matuza Orsolya vásárolná meg, majd a
telek megosztásával Baranyai-Balázs Adriennek ajándékozná.
A kérelmező szándéka szerint a Szár 6 hrsz.-ú telek tulajdonosa (Matuza Orsolya) a Szár 6.
hrsz.-ú ingatlan keresztirányú megosztásával önálló építési telket alakítana ki, amelynek Helyi
Építési Szabályzatban előírt kötelező legkisebb teleknagyságához és a közúti kapcsolat
kiépítéséhez nélkülözhetetlen a fenti ingatlanrész megvásárlása.

A telekalakítást a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali
Osztálya a 825082/6/2021. számú határozatával (2. melléklet) engedélyezte.
A Szár 5 hrsz.-ú ingatlan jelenleg közösségi házként civil szervezeteknek és a települési
nemzetiségi önkormányzatnak biztosít lehetőséget tevékenységük gyakorlására, ezáltal az
önkormányzat kötelező közművelődési feladatait szolgálja.
A Szár 5 hrsz. alatti ingatlan megkereséssel érintett 30 m2-es része természetben az
ingatlan hátsó, beépítetlen udvarán lévő háromszög alakú területet jelenti, amelyet
önkormányzatunk érdemben nem tud hasznosítani, az az önkormányzati kötelező
feladatok ellátását nem szolgálja.
Az ingatlanrész értékesítéséhez az ingatlanrészt törzsvagyonból ki kell vonni, és át kell
minősíteni üzleti vagyonná.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.
Szár, 2022. július 18.
Tisztelettel:
Németh Norbert
polgármestert helyettesítő jogkörömben eljárva

Szoboszlai Zoltán
alpolgármester s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (VII. ….) határozata
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02-804-1/2022. számú törvényességi felhívásáról
1. Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/02-300-1/2022. számú törvényességi felhívását megvizsgálta és a felhívással nem
ért egyet az előterjesztésben foglaltak szerint.
2. Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a törzsvagyonként nyilvántartott
ingatlan átsorolásáról szóló 86/2021. (XI.11.) határozatát és az ingatlanrész
értékesítéséről szóló 87/2021. (XI.11.) határozatát visszavonja, hatályon kívül
helyezi.
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2022. (VII. ….) határozata
törzsvagyonként nyilvántartott ingatlan átsorolásáról
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztálya telekalakítási eljárásban hozott, 825082/6/2021. számú
végleges határozata alapján, a Szár 5 hrsz. alatti ingatlannak a Geoszféra 74 Bt. által készített
38/2021. munkaszámú telekalakítási vázrajz és a szerinti 30 m2 területű részét átsorolja
törzsvagyonból üzleti vagyonba.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Berkovics Gergely jegyző
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
… /2022. (VII. ….) határozata
ingatlanrész értékesítéséről
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szár 5 hrsz. alatti ingatlan a Geoszféra 74
Bt. által készített 38/2021. munkaszámú telekalakítási vázrajz szerinti 30 m2 területű részét
Matuza Orsolya (2066 Szár, József Attila utca 1/b.) vevő részére 82.000.- Ft vételár ellenében
eladja, és felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással egybekötött adásvételi szerződés
véglegesítésére és jóváhagyására, valamint az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges
valamennyi dokumentum aláírására.
Határidő: 2022.07.31.
Felelős: Németh Norbert polgármester

