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Minősített többség!
Tisztelt Közgyűlés!
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elmúlt időszakban négy darab, alábbiakban részletezett
önkormányzati út ingatlanra benyújtott vételi kérelmet is tárgyalt, valamint egy, ugyancsak alább
részletezett, kivett saját használatú út már nem szolgálja az önkormányzati feladatkör ellátását,
amelyre 2019. június 18-án érkezett vételi kérelem. Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó út,
valamint útrészletek értékesítéséhez szükséges a forgalomképes üzleti vagyonba történő átsorolás,
amely a Szekszárdi Önkormányzat 31/2004 (XÍI.1.) önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendeletének 35. §. (9) bekezdése értelmében SZMJV Közgyűlésének hatáskörébe
tartozik.
1.
dr. B. István (7100 Szekszárd, Sárköz u. 43.) és R. László (7100 Szekszárd, Klapka ltp. 3.)
kérelmet nyújtottak be az Önkormányzat tulajdonát képező, Szekszárd 10740 hrsz-ú, kivett közút
megnevezésű ingatlan meghatározott részének vételére. SZMJV Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a 412/2018. (XII.11.) számú határozatában hozzájárult a Szekszárd 10740 hrsz-ú,
kivett közút mellékelt változási vázrajz (1. sz. melléklet) alapján történő megosztásához, majd a
megosztás után 10740/1 hrsz-ú, 323 m2 nagyságú út átminősítést követően kérelmezők részére
történő értékesítéséhez az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci
forgalmi értéken, amely nem lehet kevesebb 200 Ft/m2 + ÁFA összegnél. SZMJV Önkormányzata a
magánúttá minősítésre kérelmet nyújtott be a TMKH Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztályának Közlekedési és Útügyi Osztályához, amely TO-04/UT/255-6/2019.
határozatában a Szekszárd, zártkert 10740/1 hrsz-ú helyi közutat közforgalom elől elzárt magánúttá
nyilvánította.
2.
R. László (7100 Szekszárd, Klapka ltp. 3.) kérelmet nyújtott be az Önkormányzat tulajdonát
képező, Szekszárd 10730 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlan meghatározott részének vételére.
SZMJV Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 413/2018. (XII.11.) számú határozatában
hozzájárult a Szekszárd 10730 hrsz-ú, kivett közút mellékelt változási vázrajz (2. sz. melléklet) alapján
történő megosztásához, majd a megosztás után a 10730/1 hrsz-ú, 1156 m2 nagyságú út - átminősítést
követően - a kérelmező és édesanyja, Radványi Miklósné (7100 Szekszárd, Keselyűs 2.) részére
történő értékesítéséhez az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci
forgalmi értéken, amely nem lehet kevesebb 200 Ft/m2 + ÁFA összegnél. SZMJV Önkormányzata a
magánúttá minősítésre kérelmet nyújtott be a TMKH Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztályának Közlekedési és Útügyi Osztályához, amely TO-04/UT/299-6/2019
határozatában a Szekszárd, zártkert 10730/1 hrsz-ú helyi közutat közforgalom elől elzárt magánúttá
nyilvánította.
3.
P. Miklós (7187 Bonyhád-Majos, V.u.71.) kérelmet nyújtott be az Önkormányzat tulajdonát
képező, Szekszárd 5718 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlan meghatározott részének telekhatár
rendezés keretében történő megvételére. SZMJV Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
425/2018. (XII.11.) számú határozatában hozzájárult a Szekszárd 5718 hrsz-ú, kivett közút mellékelt
változási vázrajz (3. sz. melléklet) alapján történő megosztásához, majd a keletkező 5718/1 hrsz-ú, 59
m2 nagyságú út átminősítést követően kérelmező részére történő értékesítéséhez az előzetesen
elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem lehet
kevesebb 3000 Ft/m2 +ÁFA összegnél. SZMJV Önkormányzata a magánúttá minősítésre kérelmet
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nyújtott be a TMKH Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának
Közlekedési és Útügyi Osztályához, amely TO-04/UT/293-6/2019 határozatában a Szekszárd,
belterület 5718/1 hrsz-ú helyi közutat közforgalom elől elzárt magánúttá nyilvánította.
4.
H. Zoltán (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 4/b.) kérelmet nyújtott be az Önkormányzat
tulajdonát képező, Szekszárd 10355 hrsz-ú, 89 m2 alapterületű, 4. sz mellékleten jelölt, kivett közút
megnevezésű ingatlan vételére. SZMJV Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az 55/2019.
(II.19.) számú határozatában hozzájárult a Szekszárd 10355 hrsz-ú, kivett közút magánúttá minősítést
követő értékesítéséhez a kérelmező részére az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi
értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem lehet kevesebb 200 Ft/m 2 + ÁFA
összegnél. SZMJV Önkormányzata a magánúttá minősítés jóváhagyására kérelmet nyújtott be a
TMKH Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Közlekedési és
Útügyi Osztályához, amely eljárás jelenleg folyamatban van. A hatóság előzetes nyilatkozata alapján
az átminősítésnek nincs akadálya.
5.
Az 5. számú térképi mellékleten narancssárgával jelölt Szekszárd 10596/8 hrsz-ú út vételére
2019. június 18-án F. Richárd (7100 Szekszárd, Csötönyi völgy 10574/5 hrsz.) nyújtott be kérelmet. A
Polgármesteri Hivatal munkatársai megtekintették az ingatlant, ahol megállapították, hogy a vételi
szándékkal érintett ingatlan már nem szolgálja az önkormányzati feladatkör ellátását, mert az út
északi részén található 10596/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a területét északról, a 10591 kivett
vízmosás felől, illetve a 10597/2 hrsz-ú útról közelíti meg. A kérelmet a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a közgyűlés hetében bírálja el, de a Bizottság döntésétől függetlenül indokolt az ingatlan
átsorolása az üzleti vagyontárgyak közé, mivel az jelenleg is saját használatú útként szerepel az
ingatlan-nyilvántartásban.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint a helyi önkormányzat vagyona
törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön
része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör
gyakorlását szolgálja, és amelyet
a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,
b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon),
c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként
állapít meg.
Tekintettel arra, hogy a fenti ingatlanok közvetlenül már nem szolgálják a kötelező önkormányzati
feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását, ezért javaslom, hogy azok a továbbiakban az üzleti
vagyon részét képezzék, és az elidegenítésüket támogassa a Közgyűlés.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
Szekszárd, 2019. június 18.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../2019. (VII.4.) határozata
a Szekszárd, 10740/1, 10730/1, 5718/1 ,10355, valamint 10596/8 hrsz-ú ingatlanok átminősítéséről
és értékesítéséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő, szekszárdi 10740/1 hrsz-ú, 323 m2
alapterületű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 412/2018. (XII.11.) számú határozatában foglalt feltételek
szerint.
1.2. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő, szekszárdi 10730/1 hrsz-ú, 1156 m2
alapterületű, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 413/2018. (XII.11.) számú határozatában foglalt feltételek
szerint.
1.3. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő, szekszárdi 5718/1 hrsz-ú 59 m2 alapterületű,
kivett, közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság 425/2018. (XII.11.) számú határozatában foglalt feltételek szerint.
1.4. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő, szekszárdi 10355 hrsz-ú 89 m2 alapterületű,
kivett, közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság 55/2019. (II.19.) számú határozatában foglalt feltételek szerint.
1.5. hozzájárul a szekszárdi 10596/8 hrsz-ú, 157 m2 alapterületű, kivett saját használatú út
megnevezésű ingatlan üzleti vagyontárgyak közé történő átminősítéséhez.
Határidő: 2019. július 4.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. megállapítja, hogy a fent nevezett ingatlanok már nem szolgálják a kötelező önkormányzati
feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását, ezért azokat a forgalomképtelen törzsvagyonból
átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé.
Határidő: 2019. július 4.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.

felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a fenti
vagyontárgyak forgalomképessé minősítéséről.

Határidő: 2019. november 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
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3. sz. melléklet
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4. sz. melléklet
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5. sz melléklet
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