
































































































A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges,  

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

 26. számú előterjesztés 
 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 22-én,  

15:00 órakor megtartandó ülésére 

 

Az állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának helyi önkormányzatok részére 

történő – az MNV Zrt. által bonyolított – ingyenes átruházásával kapcsolatos 

döntés 
 

 

 

Előterjesztő: Figler János polgármester 

 

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 

                       

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

 

 

 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyar Állam 1/1 tulajdonában van a 7145 Sárpilis, Béke tér 5. szám alatti, 38/2. 

hrsz-ú, „szociális otthon” elnevezésű ingatlan. Az épületben szociális otthon üzemelt, amely 

átszervezéssel 2019-ben megszűnt. Az ingatlan hasznosítására több érdeklődő is volt, azonban 

az egyeztetések nem vezettek eredményre, az ingatlan jelenleg is üresen áll, az állaga sajnos 

romlik.  

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 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.    

 

Az ingyenes átruházásra vonatkozóan az Nvtv. 13. § (4)-(5) bekezdése az alábbi 

megkötéseket tartalmazza:  

„Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző 

félnek - az állam kivételével - eleget kell tennie a következő feltételeknek: 

a) 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 
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érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állagmegóvási kötelezettség 

megszegésének; 

b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. 

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 a vagyont átruházó szerv kérelmezi.” 

 

Az ingyenes átruházást kérelmezni kell a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél, ennek 

érdekében az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a Képviselő-testülettől: 

 

 

          Határozati javaslat: 

 

A Sárpilis belterület, 38/2 hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada tulajdonjogának 

ingyenes megszerzésére  

 

1. Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 

7145 Sárpilis, Béke tér 5. szám alatti, 38/2. helyrajzi számon felvett, „kivett szociális 

otthon” megnevezésű, 5772 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában és 9. pontjaiban meghatározott 

kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; lakás- és 

helyiséggazdálkodás; feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

közösségi, kulturális és egyéb célra kívánja felhasználni. 

 

3. Sárpilis Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba vétel érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 

megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan helyi védettség alatt nem áll. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7145 Sárpilis, Béke tér 5. 

szám alatti, 38/2. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételével 

kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 

nyilatkozatot megtegyen. 
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 7145 Sárpilis, Béke tér 5. 

szám alatti, 38/2.hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére 

vonatkozó megállapodást aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Figler János polgármester 

                   (a határozat megküldéséért) 

 

Határozatról értesül: Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

                                   irattár  
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