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A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán, belterület 714 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzata 2016-ban felülvizsgálatot indított a kezelésében álló ingatlanok
tulajdonjogainak rendezése és az önkormányzati vagyonkataszteri rendszer adatainak pontosítása
érdekében.
A vizsgálat eredményéből kiderült, hogy az Őrbottyán, Bartók Béla utca 714 hrsz. kivett közterület a
Magyar Állam tulajdonában áll. A földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint az ingatlan kezelője a
Nagyközségi Közös Tanács VB Őrbottyán. A vagyonkezelői jog a kezelő címének helytelensége miatt
nem került átvezetésre Őrbottyán Város Önkormányzatának nevére.
A Bartók Béla utca rossz minőségű földút. Állapota és az állandósult lakossági panaszok miatt kiemelt
fontosságú lenne az út fejlesztésének megkezdése a közeljövőben. Az önkormányzat ezt önerőből
finanszírozni nem tudja, viszont pályázatot nem nyújthat be a tulajdonjog híján.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel történt többszörös levélváltás nyomán megkaptuk hozzájárulásukat,
hogy a Bartók Béla utca önkormányzati tulajdonba kerülhessen, miután az országos közúthálózattal
kapcsolatos kezelői-és üzemeltetési feladataik ellátása továbbra is akadálytalanul valósulhat meg.
Szintén levélben kerestük meg a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-t. A Társaság tájékoztatása szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (továbbiakban Nvt.) 13. §-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban
Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára –
törvényben, törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése
érdekében – ingyenesen átruházható. A tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.)
tartalmazza.
A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Vtv. 36. § (3)
bekezdése alapján a Kormány hoz döntést. A Vhr. 51.§ (7) bekezdése értelmében az MNV Zrt. – az
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján – negyedévente tesz ingyenes tulajdonba adásra
vonatkozó javaslatot a Kormány részére.
Az Nvt. 13.§-a alapján az önkormányzat a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott
ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el és a juttatás céljának
megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni. Az önkormányzat az átruházott vagyon
hasznosításáról évente köteles beszámolni az MNV Zrt. felé. Továbbá az MNV Zrt., a Kormány vagy
az ingyenes tulajdonba adáshoz hozzájárulását adó vagyonkezelő a vonatkozó jogszabályi
előírásokban rögzített feltételeken túl további, az ingyenes vagyonátadás jogosultja által teljesítendő
kötelezettségeket is előírhat.

1

A tulajdonba vétellel érintett ingatlan (piros sraffozással jelölve)
Az ingyenes tulajdonba vételi kérelem benyújtásához a Képviselő-testület
Képvisel testület döntése szükséges. Kérem
a Képviselő-testületet,
testületet, hogy az előterjesztést
előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN
TÉMAKÖ
HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Az ingatlan hasznosítására, fejlesztésére vonatkozóan a képviselő-testület
képvisel testület korábban döntést nem
hozott.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- az állami vagyonról
gyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT
FED
BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI
TSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az ingatlan becsült forgalmi értékének megállapítása és a földhivatali ügyintézés költsége a
kérelmezőt terheli.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG
G VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek
testületnek elfogadásra javasolja.
Az Ügyrendi Bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek
képvisel
elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán
rbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2019.
/2019. (IV. 24.)
24
határozata az
Őrbottyán, belterület 714 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának
kérelmezéséről
1. Őrbottyán
rbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Képvisel
úgy határoz, hogy
a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában
§ ában foglaltak valamint az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő
ő Zrt-nél
Zrt nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a
Nagyközségi Közös Tanács VB Őrbottyán kezelésében levő Őrbottyán, belterület,
belterület Bartók Béla
utca, 714 helyrajzi számon felvett, kivett közterület megnevezésű,
megnevezés , 5222 m² területű ingatlan
1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
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b) az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott helyi közutak és tartozékaik
kialakítása és fenntartása feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és
közterület célra kívánja felhasználni.
c) Őrbottyán Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek –
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a rendelkezésére
álló dokumentumok alapján, az igényelt ingatlan nem áll semmilyen védettség alatt.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Őrbottyán, belterület, Bartók Béla
utca, 714 hrsz. alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Őrbottyán, belterület, Bartók Béla
utca, 714. hrsz. alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.

Őrbottyán, 2019. április 10.
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