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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE 
                                           1. változat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Kaposvár, Szigetvári u. 117/b. szám alatti 6941/12 hrsz-ú ingatlan 
átjárási szolgalmi joggal való terheléséről 

 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Kaposvár, Szigetvári u. 
117./b. szám alatti, 6941/12 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű 
5769 m2 területű ingatlan. Az ingatlan a valóságban beépítetlen terület, a korábban rajta álló 
rossz műszaki állapotú bérlakások elbontásra kerültek. 
 
Az önkormányzati tulajdonú ingatlantól keletre található 6941/11 hrsz-ú, „kivett beépítetlen 
terület” megnevezésű, 3614 m2 térmértékű ingatlan magánszemély tulajdonosa azzal a 
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a zárványtelkének megközelíthetősége 
érdekében járuljon hozzá a 6941/12 hrsz-ú ingatlan, az előterjesztéshez csatolt változási 
vázrajzon sárga színnel jelölt 76 m2-nyi területére átjárási szolgalmi jog bejegyzéséhez.  
 
Telki szolgalom létrejöhet az érintett ingatlanok tulajdonosai közötti szerződés útján, 
amelyhez szükséges a szolgalom ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is. A telki 
szolgalom alapítása történhet ingyenesen vagy ellenérték fejében. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:160. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, bírósági ítélet alapján a 
szomszédok kötelesek tűrni, hogy az ingatlan mindenkori birtokosa földjeiken átjárjon 
(úgynevezett „szükségbeni út”).  
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv., illetve az önkormányzati 
vagyongazdálkodásról szóló 59/2012.(X.03.) önkormányzati rendeletünk nem teszi lehetővé, 
hogy önkormányzati tulajdonon vagyoni értékű jog ellenszolgáltatás nélkül kerüljön 
alapításra. 
A kérelmező által becsatolt változási vázrajz szerint az önkormányzati ingatlan déli 
telekhatárával párhuzamosan került kijelölésre a telki szolgalommal érintett terület, mely az 
önkormányzati ingatlan hasznosítását minimális mértékben korlátozza, ezért javaslom, hogy a 
Tisztelt Közgyűlés járuljon hozzá a szerződésen alapuló átjárási szolgalmi jog alapításához. 
Az Illetékekről szóló XCIII. törvény 72. § (1) bekezdése alapján a vagyoni értékű jog egy évi 
értékéül az ezzel terhelt dolog terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének egyhuszad részét 
kell tekinteni, a 72. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján a bizonytalan időre terjedő vagyoni 
értékű jog esetében a jog értéke az egy évi érték ötszöröse.  
Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 2. §. és 13. §. rendelkezései alapján 
a telki szolgalom ellenértékét 27 % mértékű adó terheli.  
Fentiek figyelembevétel a szolgalmi joggal érintett területrész forgalmi értéke 25 %-os 
mértékével azonos az ellenszolgáltatás összege, mely az 5.000,- Ft/m2 fajlagos értéket és az 
átjárási szolgalmi joggal érintett 76 m2 területnagyságot figyelembe véve a szolgalmi jog 
ellenértéke 95.000,- Ft + Áfa, összesen 120.650,- Ft. 
    
Kaposvár, 2019. április 02. 
        Szita Károly  
                   polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a Kaposvár, 
Szigetvári utca 117./b. szám alatti, 6941/12 hrsz-ú ingatlan, az előterjesztéshez csatolt 
változási vázrajz szerinti  76 m2 nagyságú területére a 6941/11 hrsz-ú ingatlant illető átjárási 
szolgalmi jog bejegyzéséhez 95.000,- Ft + Áfa, összesen 120.650,- Ft ellenérték fejében. Az 
átjárási szolgalmi jogot alapító szerződés és változási vázrajz elkészíttetése és ingatlan-
nyilvántartási átvezettetése a 6941/11 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kötelezettsége és 
költsége. A 6941/11 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát terheli az ingatlan 18.000,- Ft értékbecslési 
díja.  
A Közgyűlés az átjárási szolgalmi jogot alapító szerződés és változási vázrajz aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                            2019. május 31. (határozat közlése) 
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