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 Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester 

jogosult döntést hozni. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Vecsés út 37. szám 1. ajtó alatt 

található társasházi albetét ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képezi. A tárgyi lakás már régóta 

üresen áll. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az 

állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének 

c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben vagy 

törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében – 

ingyenesen átruházható. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) célszerű lenne kezdeményezni a tárgyi ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott „lakás- és helyiséggazdálkodás” feladatainak 

ellátása érdekében, lakásállományának bővítése, újabb krízislakás kialakítása céljára. 

 

Az ingyenes tulajdonba adás jelentős – a későbbiekben nem módosítható –, alább ismertetett 

főbb kötelezettségekkel jár az önkormányzatok számára a Nvt. 13. § alapján: 

 

a) 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, azzal, hogy a juttatási cél 

megvalósítása érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állagmegóvási 

kötelezettség megszegésének; 

b) az önkormányzat az átruházott vagyonhasznosításáról évente köteles beszámolni a vagyont 

átadó szervezet felé (jelen esetben az MNV Zrt.) felé. 

c) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési 

tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba 

történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV 

Zrt. kérelmezi. Az elidegenítési tilalom azon személlyel szemben nem áll fenn, aki az ingatlant 

az ingatlan tulajdonosára ingyenesen átruházta. 

d) A c) pont szerinti elidegenítési tilalmat az a) pont szerinti határidő leteltét követően a 

tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. 

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. 

 

Az ingyenesen átruházott vagyon juttatási célnak megfelelő felhasználását a térítésmentes 

tulajdonba adásról szóló szerződés és a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között 

az MNV Zrt. vizsgálhatja. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tulajdonjogot megszerző fél 

a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz 

eleget, köteles az MNV Zrt. felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő 

állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén 

a tulajdonjogot megszerző fél köteles az átadásról szóló szerződésben rögzített forgalmi 

értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal 

növelt összegéta vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidőig 

nemteljesítési kötbérként megfizetni. Az MNV Zrt. a jogsértő állapot határidőre történő 

megszüntetésének elmulasztása esetén a nemteljesítési kötbér követelése helyett az ingyenes 



tulajdonjog átruházást eredményező szerződéstől elállhat. Amennyiben a szerződéskötést 

követően a jogszabályban és a vagyonátruházást tartalmazó szerződésben előírt feltételeknek 

az önkormányzat nem tud eleget tenni, a szerződésszegés akár az ingyenesen tulajdonba adott 

vagyontárgy becsült forgalmi értékének kamattal növelt összegének megfizetését is maga után 

vonhatja. 

 

A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Vtv. 

36. § (3) bekezdése alapján a Kormány hoz döntést. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 51. § (7) bekezdése értelmében az MNV Zrt. – az állami 

vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján – negyedévente tesz ingyenes tulajdonba adásra 

vonatkozó javaslatot a Kormány részére, azzal, hogy az előterjesztésben csak azon igények 

tüntethetők fel, amelyekre vonatkozóan a hiánytalan kérelem legkésőbb az adott negyedév 

utolsó napját hatvan nappal megelőzően megérkezett az MNV Zrt.-hez. 

 

A tárgyi ingatlan albetétet magába foglaló 186129 helyrajzi számú társasházi ingatlan régészeti 

lelőhely (azonosító: 66796), régészeti védelem alatt áll, ezért szükséges a kérelemben erről a 

tényről is nyilatkoznia az Önkormányzatnak, valamint arról, hogy vállalja a védettséghez 

kapcsolódó kötelezettségeket. 

 

Fentiek figyelembevételével mérlegelni szükséges, hogy a tisztelt Képviselő-testület kívánja-e 

kezdeményezni a szóban forgó ingatlan ingyenes tulajdonba adását – vállalva az ezzel járó 

kötelezettségeket is. Az ingyenes tulajdonba adással járó költségek – mint pl. eljárási díjak – 

fedezéséhez szükséges összegek a 2021. évi költségvetés K-355-002 „egyéb szolgáltatások” 

során rendelkezésre állnak. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően 

készült. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntését 

meghozni. 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE 

ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

……./2021. (III. 16.) határozata a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest 

XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

kéréséről 



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 

186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. 

ajtó alatti ingatlantulajdonjogát, ennek érdekében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. 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, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetnél kezdeményezi 

és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában álló, Budapest XXIII. ker. 186129/0/A/1 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan 

tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

II. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata az I. pont szerint 

ingyenesen tulajdonba kérendő ingatlant, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott „lakás- és 

helyiséggazdálkodás” feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

krízislakás kialakításának céljára kívánja felhasználni. 

 

III. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő költségek – amennyiben szükséges, ideértve a művelési ág 

szükséges megváltoztatásának költségét is – megtérítését. 

 

IV. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az 

igényelt ingatlan régészeti lelőhely (azonosító: 66796), régészeti védelem alatt áll, és 

arról, hogy vállalja a védettséghez kapcsolódó kötelezettségek teljesítését. 

 

V. a Budapest XXIII. ker. 186129/0/A/1 helyrajzi számon felvett, „lakás” megnevezésű 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 

MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljár, és valamennyi szükséges nyilatkozatot megtesz. 

 

VI. aláírja a Budapest XXIII. ker. 186129/0/A/1 helyrajzi számon felvett, „lakás” 

megnevezésű, 52 m2 területű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 

vonatkozó megállapodást. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. december 31. 

 

Budapest, 2021. március 01. 

 

 

 dr. Török-Gábeli Katalin Kisné Stark Viola 

 osztályvezető-helyettes osztályvezető 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 

Mellékletek: 


