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A Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésére 
 
 

Tárgy:  A Városi Sportközpont rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok 
Önkormányzati használatára vonatkozó használati szerződés megkötése, az ingóságok 
önkormányzati tulajdonba kérése 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
1) Kistarcsa Város Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK)  
között 2015. május 21. napján kötött együttműködési megállapodás 1.1.3. pontja alapján a 
Kistarcsa, Ifjúság tér 3. szám alatt található ingatlanon megvalósult köznevelési infrastruktúra 
bővítő beruházás (Városi Sportközpont építés) keretében a létesítmény rendeltetésszerű 
használatához szükséges, az NSK által beszerzendő tartozékok, ingóságok Önkormányzat 
részére történő átadása tárgyában a Felek – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően – külön megállapodást kötnek. 
 
Az NSK előkészítette a Sportközpont részére beszerzett ingóságok ideiglenes, az MNV Zrt. 
által az ingóságok Önkormányzat tulajdonába adásáig terjedő időszakra vonatkozó Ingó 
használati megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás), melyben az 1. számú melléklet 
szerint módosítási javaslatokat tettünk. 
 
Jelenleg a Megállapodás szövegének véglegesítése folyamatban van, az NSK jóváhagyó 
válasza az előterjesztés készítésének időpontjában még nem érkezett meg. 
 
 
2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a és az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 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.  
 
Az NSK által beszerzett, Városi Sportcsarnokban található ingóságok jelenleg állami 
tulajdonban vannak. A Megállapodás 1.1.6. pontjában az Önkormányzat vállalta, hogy a 
vonatkozó jogszabályoknak és a Megállapodásnak megfelelően – a Megállapodás 5.2 pontja 
alapján az aláírást követő 60 napon belül – kezdeményezi az Ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. Az ingóságok önkormányzati tulajdonba kerülése 

 

 



   

érdekében kérelmet kell benyújtani a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. felé. 
 
Az ingyenes tulajdonba adás kezdeményezésének feltételeit az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 04.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó 
szakaszai határozzák meg, az alábbiak szerint. 
 
A Vhr. 50. § (2) bekezdése szerint az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás érdekében 
benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges: 

a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a 
segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, 

b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - 
megtérítését, 

c) helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselőtestület határozatát, amely az 
állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza.  

d) védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén 
annak megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását. 

 
A 2. számú melléklet pontosítása szintén folyamatban van az NSK-val. Pótanyagként kerül 
csatolásra. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását. 
 

I.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt, Kistarcsa Város Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpontok között 
létrejövő, a Városi Sportközpont rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok 
használatára vonatkozó Ingó használati megállapodás tervezetében foglaltakat és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az Ingó használati megállapodás 
szövege a folyamatban lévő egyeztetések során a tervezethez képest jelentősen, 
érdemben nem változik, az Ingó használati megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 

II.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél (MNV Zrt.) kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a 
Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.) vagyonkezelésében 
lévő, az előterjesztés 2. számú mellékletében felsorolt ingóságok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 
Az ingóságokat Kistarcsa Város Önkormányzata a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 



   

meghatározott kulturális szolgáltatás és 15. pontjaiban meghatározott sport, ifjúsági 
ügyek körébe tartozó feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és sport 
valamint kulturális eseményekhez kapcsolódó célokra kívánja felhasználni. 
Kistarcsa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését.  
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az igényelt ingóságok nem állnak örökségvédelmi 
vagy egyéb védettség alatt.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: az Ingó használati megállapodás aláírását követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. június 14. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 

 


