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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 18-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Liebhardt András képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Dunabogdányi állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Dunabogdányi állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Pályi Gyula ismertette a Belügyminisztérium megkeresését, miszerint a Kormány megvizsgálja annak
lehetıségét, hogy önkormányzat közigazgatási területén lévı, használaton kívüli állami tulajdonú
ingatlanokat térítésmentesen önkormányzati tulajdonba ad, ezzel is elısegítve az önkormányzati
feladatok ellátását. A Kormány döntésének végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium elsı lépésben
felméri az önkormányzatok igényeit. Az erre irányuló felmérés keretében kell az önkormányzati
nyilatkozatokat megtenni, feltüntetni benne, hogy az önkormányzat mely ingatlanokra tart igényt,
valamint azt is, hogy mely önkormányzati feladat ellátására kívánja az ingatlanokat használni.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. § (4) bekezdése szerint
nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerzı félnek - az állam
kivételével - eleget kell tennie a következı feltételeknek:
a) a nemzeti vagyoni körbıl ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétıl
számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelıen köteles hasznosítani, valamint
állagát megóvni;
b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.
Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon a törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll
fenn.
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése
alapján az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt (az adott ingatlanra vonatkozó
egyedileg meghatározott pontos célkitőzést), valamint a segítendı feladatot (konkrét önkormányzati
feladatot) és az azt elıíró jogszabályi rendelkezést (a megjelölt feladatnak megfelelı jogszabályi
hivatkozást),
b) a kezdeményezı Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülı költségek - ideértve a mővelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését,
c) a képviselı-testület határozatát, amely az állami vagyon igénylésérıl hozott döntést tartalmazza,
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d) védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén annak
megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását.
A kérdést végiggondolva arra jutottunk, hogy a kerékpárút kırakodó felıli végénél levı két a kerékpárút
miatt szolgalmi joggal érintett állami ingatlant, melyek a KDV-KÖVIZIG kezelésében vannak,
igényelhetnénk. A Bánátiék alatti ingatlan (990/1 hrsz.) a rendezési tervünkön ma is közpark, a másik, a
Schoblocher telep elıtti, az Árpád tér alatt elhelyezkedı ma elég rendezetlen ingatlan (990/2 hrsz.),
mely átsorolás után szintén közpark lehetne. Ezekkel és az Árpád térrel (991/3 hrsz.) együtt lehetıvé
válna, hogy a Duna-part buszforduló alatti szakasza is turisztikai szempontból sokkal szebben
kialakítható és hasznosítható legyen.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
8/2013. (I. 18.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 13. §-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdése
alapján – úgy dönt, hogy
1. Dunabogdány Község Önkormányzata kérelmezi a Dunabogdány 990/1 hrsz.-ú 2137 m2
nagyságú, kivett kırakás megnevezéső ingatlan (tulajdonos: Magyar Állam, vagyonkezelı: KDVKÖVIZIG), valamint a Dunabogdány 990/2 hrsz.-ú 3035 m2 nagyságú, kivett kırakás
megnevezéső ingatlan (tulajdonos: Magyar Állam, vagyonkezelı: KDV-KÖVIZIG) ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását, a következı felhasználási céllal: a településen kiépített és az
EuroVelo 6 Duna menti hálózat részét képezı kerékpárút környezetében rendezett közpark
kialakítása és fenntartása, a kerékpáros és a dunai vízi turizmus kiszolgálása érdekében. Az
ingatlanok ingyenes tulajdonba adással segítendı önkormányzati feladat: a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
településüzemeltetés, ezen belül közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása; ill.
turizmussal kapcsolatos feladatok.
2. vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülı költségek megtérítését;
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során a
szükséges jognyilatkozatokat az Önkormányzat nevében megtegye.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az igény bejelentésére: 2013. január 21.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 17:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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