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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2021. június 30-ai ülésére 

 
Tárgy: LAVET Kft. közérdekű felajánlása az Eperjesi úton lévő sportpálya felújítása 
érdekében 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
Az Önkormányzat ajánlatot kért be a Kistarcsa, Eperjesi úton elhelyezkedő, 3144/29 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő, az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében álló sportpálya 
felújításának megvalósíthatósága céljából. Az ajánlatok az előterjesztés leadási határidejét 
követően kerülnek benyújtásra és felbontásra, a nyertes ajánlat ennek megfelelően az 
előterjesztéshez pótanyagként kerül csatolásra. A felújítási költség összege várhatóan 
legfeljebb bruttó 22,5 millió forint. A LAVET Kft. (2143 Kistarcsa, Batthyány utca 6.) az 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező levele alapján felajánlotta, hogy az Önkormányzat 
által beszerzett nyertes ajánlatban szereplő vállalkozási díj 50%-ának megfelelő összeget az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsát a fent hivatkozott sportpálya felújíthatósága, mint 
közérdekű cél érdekében. A LAVET Kft. kérése, hogy a felújítást követően tábla kerüljön 
kihelyezésre a sportpálya közvetlen környezetében, amely a lakosság tájékoztatása érdekében 
jelzi, hogy a LAVET Kft. közérdekű kötelezettségvállalásként a felújítási költség 50%-a 
értékében támogatást nyújtott a felújításra. 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 16. 
§ (4) bekezdése értelmében az Önkormányzat számára felajánlott ingó vagyon tekintetében a 
felajánlott vagyon tulajdonjogának elfogadásáról, amennyiben annak forgalmi értéke az 
1.000.000,- Ft-ot nem haladja meg a polgármester, 1.000.000,- Ft-ot meghaladó forgalmi 
érték esetében pedig a Képviselő-testület jogosult dönteni. A felajánlott pénzeszköz ingó 
vagyonnak minősül, így mivel annak értéke az 1.000.000,- Ft összeget meghaladja, ezért a 
tulajdonba vételről, vagyis a pénzeszköz elfogadásáról a Képviselő-testület jogosult döntést 
hozni.  
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 16.§ 
(3) bekezdése értelmében a felajánlott vagyon tulajdonjoga, vagy használati joga nem 
fogadható el, ha a vagyon 
 

a.) olyan ingatlan vagy ingatlanrész, melyben az Önkormányzat számára 
használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs, 
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b.) ismert terhei elérik vagy meghaladják a kapott vagyon értékét, 
c.) az önkormányzat, vagy költségvetési szerv nem tudja teljesíteni a 

vagyonfelajánlással kapcsolatos kötelezettségeket, 
d.) a vagyonfelajánlás elfogadása az Önkormányzatnak, vagy költségvetési 

szervnek likviditási problémát okoz, vagy zavarja az önkormányzati feladatok 
ellátását,  

e.) a vagyont felajánló szerv nem minősül átlátható szervezetnek a nemzeti 
vagyonról szóló törvény rendelkezései értelmében. 

 
Mivel a fenti körülmények egyike sem áll fenn, így jogszabályoknak nem mond ellent a 
felajánlott pénzeszköz átvétele.  
 
A fentiek alapján a vagyonfelajánlással kapcsolatos megállapodás előkészítésre került, melyet 
az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolok.  
 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a LAVET Kft.-nek 
(2143 Kistarcsa, Batthyány utca 6.) a Kistarcsa, Eperjesi úton elhelyezkedő, 3144/29 
hrsz.-ú ingatlanon lévő, Kistarcsa Város Önkormányzata tulajdonában és 
üzemeltetésében álló sportpálya felújításának megvalósíthatósága céljából tett, a 
beszerzett nyertes ajánlatban szereplő vállalkozási díj 50%-ának megfelelő összegű 
közérdekű kötelezettségvállalását. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező, közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2021. június 16. 
                                                                                                                          Juhász István  

                                                                                                                     polgármester 
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