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12. Előterjesztés a Dunabogdányi 0246/2 hrsz. alatt felvett ingatlan térítésmentes   

Pilisszentlászló község önkormányzati tulajdonba adásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy a Dunabogdány 0246/2 hrsz. alatt álló, kivett Honvédelmi célra 

feleslegessé nyilvánított terület megnevezésű ingatlan vonatkozásában, az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az ingatlan térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba adását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés alapján a helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzatok feladatainak 

ellátásához, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, sport, ifjúsági 

tevékenység támogatása feladatok elősegítése érdekében, turista menedékház 

gyalogos és kerékpáros turisták számára felhasználási céljából; 

2. ennek megvalósulása érdekében nyilatkozik, hogy az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontjában 

előírtak szerint vállalja az 1. pontban írt ingatlan tulajdonba adása érdekében felmerülő 

költségek megtérítését; 

3. tudomásul veszi, hogy az 1. pontban írt ingatlan természetvédelmi terület, valamint 

Natura 2000 védettség alatt áll, ezért kijelenti, hogy vállalja az előzőekben írt 

védettségekhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását; 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatában foglaltak alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezze az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet VIII. fejezet, 50-51. §-ai alapján 

az 1. pontban meghatározott ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását; 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen; 

6. felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a térítésmentes tulajdonba adásról 

döntés születik, úgy az 1. pontban meghatározott ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja; 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

7. a tulajdonba adással kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, 2015-ös tulajdonba adás esetére 

felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos költségeket az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

K.m.f. 

 
 

 

 dr. Illés György  s. k. dr. Molnár Ildikó s. k. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Vagyongazdálkodási Iroda – intézkedésre 

4. Közgazdasági Iroda – intézkedésre 

 

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

 

A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2014. április 23. 

 

 

Simor Györgyné 

jegyzőkönyvvezető 

 


