
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. január 26-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
29/2017. Kth. 
A komlói 6167 hrsz-ú – sikondai – tábor ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
 

H a t á r o z a t  
 
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államtól ingyenesen 
önkormányzati tulajdonba kéri a komlói 6167 hrsz-ú ingatlan 16763/51278-ad tulajdoni 
hányadát. A Képviselő-testület a tulajdonba kért ingatlanrészt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 4. pontja 
szerinti, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások lakosság számára történő 
nyújtása, továbbá a törvény 15. pontja szerint sport és ifjúsági ügyek feladatainak ellátása 
érdekében kéri tulajdonba.  
 
A tulajdoni igényt a Képviselő-testület az alábbi feltételek ismeretében jelenti ki: 
 
a./ Az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan 
környezeti állapotának felmérését, kármentesítését, illetve ha az ingatlanon tervezett 
tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyek megszerzését, az ingatlan 
ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó 
megtérítését, 
 
b./ az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg, 
 
c./ az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában a Magyar Állammal szemben 
semmilyen követelést nem támaszt, 
 
d./ a bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított ingatlan esetében az önkormányzat 
vállalja a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben 
támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást, 
 
e./ az önkormányzat vállalja, hogy a szerződésben előírt kötelezettségek teljesítéséről – a 
szerződés hatályba lépését követő évtől számított – minden év december 31. napjáig írásban 
tájékoztatja az MNV ZRt-t,  amennyiben az önkormányzat e kötelezettségének nem tesz eleget, 
az ingatlan szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az MNV Zrt 
erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül, mint késedelmi kötbért 
megfizetni, 
 
f./ az ingatlant az önkormányzat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem 
idegenítheti el, és az ingatlant a birtokbavételtől számított 15 évig a Kormányhatározat 1.sz. 
mellékletében és a szerződésben meghatározott, az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási 
célnak megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni,  ha az önkormányzat e 
kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles az MNV Zrt. felszólítására, a 
felszólításban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni, a jogsértő állapot 
megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén az önkormányzat köteles a 
szerződésben rögzített forgalmi értéknek a  kötelezettség megszegésének napjától számított  



 

 

mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét nem teljesítési kötbérként az MNV Zrt-nek 
megfizetni a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül, az MNV Zrt a jogsértő 
állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén a nem teljesítési kötbér 
követelése  helyett a szerződéstől elállhat, 
 
g./  az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a vagyonkezelő, 
annak felügyeleti szerve vagy a sportigazgatási szerv az ingyenes tulajdonba adáshoz 
szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte. 
 
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az önkormányzat képviseletében teljes jogkörrel eljárjon, a tulajdonjog átruházásáról 
szóló megállapodást ( szerződést ) aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 
3./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
illetve az általa delegált személyt, hogy a szerződéskötéshez szükséges további egyeztetések 
során a vagyonátruházással kapcsolatos eljárásban részt vegyen. 
 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Horváth Nóra ügyvezető, Vakáció Np. Kft 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Kuris István László sk.     Váradi Krisztián sk. 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. január 27. 


