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A Képviselő-testület 2015. december 16.-i ülésére 
 

Tárgy:  Magyar Államtól tulajdonba kapott ingatlanok tekintetében vállalt kötelezettségek 
teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása 

 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület/ Bizottság! 

I. 
 
A 2011. május 23-án kelt Kistarcsa 378/5, és 378/6 hrsz alatt felvett „út” természetben 2143 
Kistarcsa, Völgy utca megnevezésű ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 
szóló megállapodás V.4. pontja szerint az Önkormányzat a szerződés aláírásától számított 15 
évig nem idegenítheti el, vagy apportálhatja a megállapodásban meghatározott ingatlanokat, az 
Önkormányzat köteles továbbá az ingatlanokat a megállapodásban hivatkozott 
Kormányhatározatban megjelölt célnak megfelelően hasznosítani. 
A megállapodás V.5. pontja értelmében: 
„Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen megállapodásban előírt kötelezettségei teljesítéséről 
minden év december 31-ig meghozott testületi határozatában foglalt nyilatkozatával, a határozat 
meghozatalának időpontját követő 30 napon belül, legkésőbb a tárgyévet követő január 31. 
napjáig tájékoztatja az MNV Zrt.-t.” Amennyiben az Önkormányzat a fenti nyilatkozattételi 
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az ingatlanok becsült forgalmi értékének 5%-át 
köteles - az MNV Zrt. felszólítását követő 30 napon belül,- mint késedelmi kötbért megfizetni 
az MNV Zrt. számára. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti az Önkormányzatot 
tájékoztatási kötelezettsége alól. 
 
A fent említett - évtizedek óta közútként használt - két ingatlant továbbra is a megjelölt célra a 
közúthálózat részeként/közútként üzemelteti önkormányzatunk. 
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II. 

A 2014. december 4. napján kelt Kistarcsa belterület 1237/11 hrsz. alatt felvett, 
természetben 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 3/B. szám alatt elhelyezkedő „kivett 2 épület, 
udvar” megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás 
V.4. pontja szerint az Önkormányzat a szerződés aláírásától számított 15 évig nem idegenítheti 
el az ingatlant és egyéb más olyan tranzakciót (pl. apportálás) sem végezhet, amelynek 
eredményeképpen az ingatlan kikerül az Önkormányzat tulajdonából. Az Önkormányzat köteles 
továbbá a megállapodás I.3. pontja alapján az ingatlant a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott – 
kulturális szolgáltatás - önkormányzati feladatok elősegítése érdekében, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; új közösségi színterek, és kulturális intézmények kialakítására 
hasznosítani. 
A megállapodás V.7. pontja rögzíti, hogy:  
„Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen megállapodásban előírt kötelezettségei teljesítéséről 
(az átruházott vagyon hasznosításáról) – a megállapodás hatályba lépését követő évtől számított 
– jelen megállapodás IV.2. pontjában meghatározott elidegenítési tilalom fennállásának ideje 
alatt, minden év december 31. napjáig írásban tájékozatja az MNV Zrt.-t. Az MNV Zrt. 
előzetesen felhívja az Önkormányzatot kötelezettsége teljesítésére.” 
Amennyiben az Önkormányzat a fenti nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, 
akkor az ingatlan forgalmi értéke 5%-át köteles mulasztásonként az MNV Zrt. felszólítását 
követő 30 napon belül, mint késedelmi kötbért megfizetni az MNV Zrt. számára. A késedelmi 
kötbér megfizetése a beszámolási kötelezettség teljesítése alól nem mentesít. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évben a meglévő internáló tábor volt parancsnoki 
épületének pincéjében emlékszobát alakított ki a táborról szóló fényképekkel, 
dokumentumokkal és tárgyakkal. Az emlékhely bejelentkezés alapján látogatható. 
Továbbá a KisZugló Kft. Mérnöki Irodával elkészíttette a 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 
3/B. szám alatt meglévő épület nyilvános könyvtárrá és emlékhellyé történő átalakításának 
építési engedélyezési tervdokumentációját. Az épületben a könyvtáron és az emlékhelyen kívül 
tánc próbaterem, valamint az intézmény fenntartásához kapcsolódó irodák - és kiszolgáló 
helyiségek is helyet kapnak. Az engedélyezési eljárás folyamatban van, a finanszírozási 
lehetőségek felkutatása a felmerülő költségek ismeretében megindult. Az ingatlan 
lőszermentesítését is elvégeztette az önkormányzat. 
 
A fent említett ingatlant a megjelölt célra használja önkormányzatunk. 
 

III. 
 
A 2014. február 21. napján kelt Kistarcsa külterület 0249/2, és 0249/3 hrsz alatt felvett 
„kivett vízm ű” megnevezésű ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
megállapodás V.4. pontja szerint az Önkormányzat a szerződés aláírásától számított 15 évig 
nem idegenítheti el, vagy apportálhatja a megállapodásban meghatározott ingatlanokat, az 
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Önkormányzat köteles továbbá az ingatlanokat a megállapodásban hivatkozott 
Kormányhatározatban megjelölt célnak megfelelően hasznosítani. Az Önkormányzat köteles 
továbbá, a megállapodás I.3. pontja alapján az ingatlant a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott – 
környezet-egészségügy, helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 
víziközmű-szolgáltatás - önkormányzati feladatok elősegítése érdekében, egészséges ivóvíz-
ellátás, Kistarcsa város ivóvízbázisának növelése és a kutak vízellátó rendszerbe történő 
bevonása céljából hasznosítani. 
A megállapodás V.7. pontja rögzíti, hogy:  
„Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen megállapodásban előírt kötelezettségei teljesítéséről 
(az átruházott vagyon hasznosításáról) – a megállapodás hatályba lépését követő évtől számított 
– jelen megállapodás IV.2. pontjában meghatározott elidegenítési tilalom fennállásának ideje 
alatt, minden év december 31. napjáig írásban tájékozatja az MNV Zrt.-t. Az MNV Zrt. 
előzetesen felhívja az Önkormányzatot kötelezettsége teljesítésére.” 
Amennyiben az Önkormányzat a fenti nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, 
akkor az ingatlan forgalmi értéke 5%-át köteles mulasztásonként az MNV Zrt. felszólítását 
követő 30 napon belül, mint késedelmi kötbért megfizetni az MNV Zrt. számára. A késedelmi 
kötbér megfizetése a beszámolási kötelezettség teljesítése alól nem mentesít. 
Kistarcsa Város Önkormányzata a 0248/2 hrsz-ú (VI. számú kút), és a 0249/3 hrsz-ú (IX. 
számú kút) kutakat felújítatta, és a KEOP-2009-1.3.0 számú Kerepes Nagyközség és Kistarcsa 
Város ivóvízminőség javító programjához kapcsolódva termelésbe állította. 
 
A fent említett ingatlanokat a megjelölt célra használja önkormányzatunk. 
 

1. Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistarcsa 378/5 és 378/6 hrsz.-ú, 
Völgy utca megnevezésű ingatlanokra vonatkozó, az MNV Zrt. és Kistarcsa Város 
Önkormányzata között létrejött 2011. május 23. napján kelt, állami vagyonba tartozó 
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás V. 5. 
pontjában meghatározott nyilatkozattételi kötelezettségre tekintettel ezúton nyilatkozik, 
hogy a fenti megállapodás V. 4. pontjában foglalt kötelezettségeinek (célnak megfelelő 
hasznosítás, elidegenítési tilalom betartása) az elmúlt időszakban eleget tett. 
 
 
Határid ő: azonnal, illetve 2016. január 31. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

2. Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistarcsa 1237/11 hrsz.-ú, 
természetben 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 3/B. sz. megnevezésű ingatlanra 
vonatkozó, az MNV Zrt. és Kistarcsa Város Önkormányzata között létrejött 2014. 
december 4. napján kelt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 
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tulajdonba adásáról szóló megállapodás V. 7. pontjában meghatározott nyilatkozattételi 
kötelezettségre tekintettel ezúton nyilatkozik, hogy a fenti megállapodás V. 4. pontjában 
foglalt kötelezettségeinek (célnak megfelelő hasznosítás, elidegenítési tilalom betartása) az 
elmúlt időszakban eleget tett. 
 
 
Határid ő: azonnal, illetve 2016. január 31. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

3. Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistarcsa külterület 0249/2, és 
0249/3 hrsz alatt felvett „kivett vízmű” megnevezésű ingatlanokra vonatkozó, az MNV 
Zrt. és Kistarcsa Város Önkormányzata között létrejött 2014. február 21. napján kelt, 
állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
megállapodás V. 7. pontjában meghatározott nyilatkozattételi kötelezettségre tekintettel 
ezúton nyilatkozik, hogy a fenti megállapodás V. 4. pontjában foglalt kötelezettségeinek 
(célnak megfelelő hasznosítás, elidegenítési tilalom betartása) az elmúlt id őszakban eleget 
tett. 
 
 
Határid ő: azonnal, illetve 2016. január 31. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 

 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Kistarcsa, 2015. december 2. 
 

    Solymosi Sándor 
  polgármester 
 


