






















































Kérelem 

 
Tárgy: Édesanyák u. 29. szám alatti ingatlan megvásárlása  

 

Sellye Város Önkormányzat  

Képviselő Testülete 

 

Sellye Város Polgármestere 

részére 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Ezúton kérelmezem Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületénél, mint a 7960 Sellye, 

Édesanyák u. 29. szám alatti, 849/1 helyrajzi számon lévő ingatlan tulajdonosánál az 

alábbiakat: 

 

Alulírott Patkó László jelen kérelmem benyújtásával a 7960 Sellye, Édesanyák u. 29. szám 

alatti, 849/1 helyrajzi számon lévő ingatlan iránti, lakástörvény és lakásrendelet alapján 

meglévő elővásárlási jogommal szeretnék élni, amely alapján a vásárlási szándékomat jelzem 

ezúton a képviselő testület felé.  

 

Kérelmem indoklása: 

 

Nevezett ingatlan 7960 Sellye, Édesanyák u. 29. szám alatti, 849/1 helyrajzi számon 

elhelyezkedő ingatlan Sellye Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában áll. 

 

Nevezett ingatlan jelenleg önkormányzati szolgálati lakásként funkcionál, amellyel 

kapcsolatosan lakásbérleti joggal rendelkezek 2017. április 13. napja óta, azaz 1 hónap híján 5 

éve. A bérleti jogviszonyom jelenleg 2025. június 30. napjáig tart, de a határozatlan idejű 

munkaviszonyom alapján folyamatosan jogosult vagyok a lakásbérleti jogra. A nevezett 

ingatlanon 2 db lakás van kialakítva egy házban. Másik lakás jelenleg üres, és nincs is 

lakhatási kérelem benyújtva. 

 

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének hatályban lévő 26/2013 (XII.18.) számú 

lakásrendelete alapján, és az 1993 évi LXXVIII. számú lakástörvény harmadik részében lévő 

45.-61.§. rendelkezéseivel is összhangban nyújtom be kérelmemet. 

 

A Lakástörvény alapján, amennyiben bérlő bérleti jogviszonya eléri az 5 évet, úgy 

lakásvásárlási jog illeti meg. Továbbá a lakásrendelet 14.§. (1) bekezdése alapján a bérlőt 

elővásárlási jog illeti meg. 

 

Kérelmemet annak alapján nyújtom be, hogy a lakástörvény és a helyi lakásrendelet szerint is 

jogosult vagyok a 7960 Sellye, Édesanyák u. 29. szám alatti lakásként funkcionáló ingatlan 

megvásárlására. 

 

Lakásvásárlási kérelmemet az alapozta meg, hogy letelepedni szándékozok Sellye 

településen. Az elmúlt hónapokban több lakóingatlant is megtekintettem a településen, ám 

nem találtam olyat, amely megfelelt volna. Emiatt merült fel bennem, hogy a szolgálati lakás 

megvásárlásához folyamodok a Testület felé.  



A lakás műszaki állapotát illetően több hiányosság is fennáll, amelyek kiküszöbölését, 

kijavítását bérlőként nem látom megvalósíthatónak, ugyanis a lakásgazdálkodást ismerve egy 

nagy költségű tetőszerkezet felújításra nincs fedezet, az önkormányzatnak pedig nem áll 

módjában felújítani a lakásokat. Ráadásul több lakás is tetőcserére szorul a 

lakásgazdálkodásban, így egyáltalán nem látok esélyt arra, hogy szolgálati lakásként 

felújításra kerülne. A régi tetőszerkezet okozta folyamatos beázás problémák, és további 

műszaki hiányosságok miatt a lakhatási körülmények nem ideálisak ebben a lakásban.  

Emiatt is jutottam arra az elhatározásra, hogy ha a saját tulajdonom lenne, akkor felújítanám, 

és ideális lakhatási körülményeket teremtenék a lakásban.  

 

A lakásrendelet és a lakástörvény szerint is az ingatlan megvásárlása forgalmi értéken 

történhet. 

 

Amennyiben a Testület nyitott a kérelmem befogadására, és elfogadja vásárlási szándékomat, 

úgy kérem mielőbb a forgalmi érték megállapítását. Ez azért lenne sürgős számomra, mert a 

vásárlást „falusi csok” konstrukció igénybe vételével tudom csak megfinanszírozni, amely 

már csak 2022. június 30. napjáig igényelhető. 

 

Az ingatlan megvásárlása és a meglévő műszaki hiányosságainak kijavítása együttesen, de 

külön-külön is várhatóan jelentős ráfordítással jár számomra, amelyet vállalok, annak 

érdekében, hogy Sellyén telepedhessek le. 

 

Ezt a letelepedési lehetőséget megragadva látom annak lehetőségét, hogy továbbra is a 

településen éljek, és a településért dolgozzak. Már 2005 óta, azaz 17 éve dolgozok Sellye 

Város kötelékében, és remélhetőleg még sokáig tehetek így. Jelen kérelmem pozitív elbírálása 

is számomra ezt segítené elő. 

 

Bízok benne, hogy a tisztelt Képviselő Testület részemre kedvezően bírálja el jelen 

kérelmemet, és támogatja az ingatlan általam történő megvásárlását. 

 

Várom mielőbbi válaszukat kérelmemre! 

 

 

Sellye, 2022. március 16. 

 

 

     Tisztelettel:  

 
          Patkó László 

                           bérlő 


