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Napirend tárgya: Állami tulajdon önkormányzatra történő ingyenes átruházá-
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JEGYZŐI ZÁRADÉK 
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Maglód, 2012. november 21. 

 Margruber János 
 jegyző 
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ELŐTERJESZTÉSELŐTERJESZTÉS   

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 29-ei ülésére 

8. napirend:  Állami tulajdon önkormányzatra történő ingyenes átruházásának igénye. 

Előadó:  dr. Visnyay Noémi aljegyző 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A Maglód belterület 1136. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2234 Maglód 
Móricz Zsigmond utca 26. szám alatt található, 1079 m2 alapterületű, „kivett lakóház, 
udvar” megjelölésű ingatlan 1/8-ad tulajdoni hányadban néhai Bori Józsefné ( 
született: Göcsei Anna, an.: Tóth Anna, szül.hely:,idő: Kaposvár, 1961.08.06.) 
tulajdona volt, aki 2010. június hó 13-án örökös és végintézkedés hátrahagyása nélkül 
hunyt el. 

Az elhunyt temettetéséről – örökösök hiányában – a maglódi önkormányzat 
gondoskodott. A gyömrői közjegyző 14037/Ü/363/2011/7. számú teljes hatályú 
hagyatékátadó végzésében a hagyatékot törvényes öröklés jogcímén a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Bp., Pozsonyi út 56.) által képviselt Magyar 
Államnak adta át. Az ingatlan tulajdoni részének örökhagyóra eső értéke a kiállított 
adó- és értékbizonyítvány tanúsága szerint 1.500.000,-Ft. 

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 törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt 
feladatai elősegítése érdekében ingyenesen átruházható. A tulajdonjog átruházásának 
részletes szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza. 

A Vhr. 50. § (2) bekezdése értelmében az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási 
kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia, illetve azokhoz csatolni szükséges: 
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a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt [vagyis határozott kérelmet], megjelölve a 
konkrét felhasználási célt [az adott ingatlanra vonatkozó, egyedileg 
meghatározott célkitűzést, amely nem egyenlő a segítendő feladat fogalmával], 
valamint a segítendő feladatot [ helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvényben (a továbbiakban: Ötv. ) vagy egyéb vonatkozó jogszabályban 
meghatározott valamely konkrét önkormányzati feladatot] és az azt előíró 
jogszabályi rendelkezést [a megjelölt feladatnak megfelelően pl. az Ötv. 8.§ (1) 
vagy (4) bekezdésére történő hivatkozást]; 

b) az Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében, 

c) a képviselő-testület vagy közgyűlés határozatát, amely az állami vagyon 
igényléséről hozott döntést tartalmazza [tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 
nevében a képviselőtestület jár el, az a), b) és d) pontban írtakat is a képviselő-
testületi határozatban szükséges feltüntetni]; 

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

A kérelmet a Vhr. 50. § (1) bekezdése alapján a vagyonelem vagyonkezelőjéhez 
(használójához) is be lehet nyújtani, aki a benyújtott kérelmet véleményével, 
javaslatával együtt továbbítja az MNV Zrt-hez. 

Mivel a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások javára 
ingyenesen átruházható vagyonelemek összesített bruttó forgalmi értéke a Vtv. 36. § 
(4) bekezdése szerint nem haladhatja meg Magyarország 2012 Köztársaság 2011. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.törvény 5. § (3) d) pontjában 
meghatározott éves keretösszeget (5 milliárd Forint), a döntéshozatalt megelőzően az 
MNV Zrt. az ingatlanok forgalmi értékét is megállapítja. Az eljárás megkönnyítése 
érdekében az önkormányzatnak is lehetősége van arra, hogy az ingatlan értékelését 
szakértővel elvégeztesse (és kezdeményezését az értékbecsléssel együtt nyújtsa be), 
azonban ezt az MNV Zrt. is felülvizsgálja. 

A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek 
tárgyában a Vtv. 36. § (3) bekezdése alapján a Kormány hoz döntés. A Vhr. 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 negyedév utolsó napjáig 
beérkezett kérelmet ugyanakkor nem kötelező az adott negyedév utolsó napjáig a 
miniszter részére megküldeni, ha a szükséges előkészítés lebonyolítására ezen időszak 
alatt nem volt lehetséges). 



A Kormány döntése alapján ingyenesen átruházott vagyon juttatási célnak 
megfelelő felhasználását a térítésmentes tulajdonba adásról szóló megállapodás által 
biztosított keretek között az MNV Zrt. is vizsgálja. 

A megjelölt ingatlan jelenleg lakásként funkcionál ezért megvalósítandó 
önkormányzati feladatként a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. ( a 
továbbiakban régi Ötv.) 8.§ (1) bekezdésében rögzített szociális ellátás keretében téli-
nappali melegedőként kívánja hasznosítani a településen életvitelszerűen tartózkodó 
hajléktalanok részére. A helyiség átalakítást követően a törvényi előírásnak 
megfelelően biztosítanánk:  

– a közösségi együttlétre, 
– a pihenésre, 
– a személyi tisztálkodásra, 
– a személyes ruházat tisztítására, 
– az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására való lehetőséget. 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat 
elfogadását. 

Maglód, 2012. november 21. 

 Dr. Visnyay Noémi 
 aljegyző 
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Határozati javaslat

Maglód Város Önkormányzat Képviselő‐testülete úgy dönt, hogy a Maglód belterület 
1136 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2234 Maglód Móricz Zsigmond utca 26. 
szám  alatt  található,  „kivett  lakóház,  udvar”  megjelölésű  összesen  1079  m2 
alapterületű    ingatlan állami  tulajdonban  lévő 1/8–ad  tulajdoni hányadának  ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényt terjeszt elő. 

Felhasználási célként a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok emberek 
nappali  téli  melegedőjének  létrehozását  jelöli  meg,  melyet  a  vonatkozó  törvényi 
előírások szerint kíván működtetni. 

Maglód  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  vállalja  a  tulajdonba  adás 
érdekében  felmerülő  költségek  ‐  ideértve  a  helyiség  átalakításával  járó  költségek  – 
megtérítését. 

Felkéri a Polgármestert és az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  2013. ______________ 
Felelős:  Tabányi Pál polgármester 

dr Visnyay Noémi aljegyző 
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