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H A T Á R O Z A T
TÁRGY: Horváth Tibor szerencsi lakos lakásfenntartási támogatása 

Szerencs  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Horváth Tibor  Szerencs,  Huszárvár  u.  7.
szám  alatti  lakos  lakásfenntartási  támogatás  iránti  kérelmének  elutasítása  tárgyában  a
Polgármester 2011.12.20. napján kelt 3716-7/2011/KÖZIG. számú határozata ellen törvényes
határidőn belül benyújtott fellebbezését. 

A Képviselő-testület  Horváth Tibor fellebbezését  elutasítja,  az I.  fokú határozatot  helyben
hagyja. 

A  Képviselő-testület  határozata  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs.  Jogszabálysértésre
hivatkozással a határozat felülvizsgálatát lehet kérni a B-A-Z. Megyei Bíróságtól, a közléstől
számított 30 napon belül. 

I N D O K O L Á S 

Horváth Tibor szerencsi lakos törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt a lakásfenntartási
támogatás iránt benyújtott kérelmét elutasító határozat ellen. 
Fellebbezésében arra hivatkozik, hogy a jelenlegi állapot alapján a tulajdon nem tekinthető
vagyonnak, mivel azt hasznosítani nem tudja, forgalomképtelen. 
A Szerencsi Városi Bíróságon peres eljárás folyik a tulajdonjog megállapítása ügyében. 

A  vagyoni  helyzet  vizsgálata  során  beszerzett  bírósági  jegyzőkönyvek  alapján  a
Képviselőtestület megállapítja :  
- a Piactéri felépítmény tárgyában 2007 óta folyik tulajdonjog megállapítása ügyében bírósági
per, mivel a földterület az Önkormányzat tulajdonát, a felépítmény Horváth Tibor családja
tulajdonát képezi. 

-  a  Szerencsi  Városi  Bíróság  3.P.20.075/2010/4.  számú  jegyzőkönyve  szerint
ingatlanforgalmi értékbecslő által készített értékbecslés alapján a szóban forgó ingatlan értéke
1.800.000,-Ft, Horváth Tibor elismeri tulajdonjogát, és nem vitatja az összegszerűséget.  

Tekintettel  arra,  hogy  a  felépítmény  forgalmi  értéke  –  az  értéket  növelő  és  csökkentő
tényezőket figyelembe véve – meghaladja a törvényben meghatározott értékhatárt,  ezért az
vagyonnak minősül. 

A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  kérelmező  családja  tulajdonát  képező  –  a  lakott
lakáson  kívüli   -  Szerencs,  Piac-téri  felépítmény  becsült  forgalmi  értéke  (1.800  000,-Ft)
alapján vagyonnak minősül. 

Fentiekre tekintettel Horváth Tibor lakásfenntartási támogatás igénybevételére nem jogosult. 
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Képviselő-testület határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  11.
§.  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében,  valamint  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109.§ (1) bek.  alapján hozta.

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. február 15.

K.m.f.

(dr. Ináncsi Tünde sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                                jegyző                        polgármester

(dr. Bobkó Géza sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 
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