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                                                  E L Ő T E R J E S Z T É S  

                        
                         a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                              2013. október 30-án tartandó ülésére  

 

 

 Napirend: Állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele  

 

 Előadó    : Zsombok Lajos polgármester  

 

 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

  A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 13.§-a és az állami vagyonról szóló 2007.évi 

CVI. törvény 36.§(2) c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára-

törvényben törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése 

érdekében ingyenesen átruházható.  

 

  START program keretein belül szükségünk van minél több olyan ingatlan tulajdonra melyet a 

közfoglalkoztatásban hasznosítani tudunk.  

  A Lengyeltóti Petőfi Sándor utca végén található 65/2 hrsz.-ú 5099 m2 nagyságú beépítetlen 

terület, 65/3 hrsz.-ú 1153 m2 nagyságú beépítetlen terület, 65/5 hrsz.-ú 1119 m2 nagyságú 

beépítetlen terület és a 65/7 hrsz.-ú 3455 m2 nagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 

tulajdonosa a Magyar Állam, a vagyonkezelő a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.  

 

 A 2011.évi CXCVI. törvény 13.§ szerint a nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása 

esetén a tulajdonjogot megszerző félnek eleget kell tenni a következő feltételeknek:  

 

a) a tulajdonjog megszerzését követően 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának 

megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni.  

 b) átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.  

Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll 

fenn.  

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tulajdonjogot szerző fél a célhoz kötött hasznosításra 

vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget köteles a vagyont átadó 

szervezet felszólítására az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni. A 

jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén a tulajdonjogot megszerző fél 

köteles az átadási megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének 

napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét a vagyont átadó szervezet 

felszólítására, az abban meghatározott határidőig nem teljesítési kötbérként megfizetni.  

 A vagyont átadó szervezet a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása 

esetén a nemteljesítési kötbér követelése helyett az ingyenes tulajdonjog átruházást eredményező 

szerződéstől elállhat.  

 

 

 

 



 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet állásfoglalását az ingyenes tulajdonba vételről.  

 

Határozati javaslat:  

 

1) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a lengyeltóti 65/2,65/3, 65/5,65/7 hrsz.-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmét támogatja  és vállalja a tulajdonba 

adás érdekében felmerült költségek megtérítését.  

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy az ingyenes tulajdonba adási eljárás során 

jognyilatkozatot tegyen.  

2) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete nem támogatja a lengyeltóti 65/2,65/3,65/5 és 65/7 

hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét.  

   

 

          

Lengyeltóti 2013. október 22.  

 

                                                                                            Zsombok Lajos  

                                                                                              polgármester  

 

 

Az előterjesztést készítette:                                           Jóváhagyta:  

 

 

Bándiné Matucza Erika                                           dr. Szatmári Ibolya  

           főelőadó                                                                    jegyző 

                             

                         

 

 

 


