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Kiskunhalas Város Polgármesterének  

 

ELŐTERJESZTÉSE 
 

a Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére 

Egyes közutak tulajdonjogának megszerzése tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében vannak 

a 4577 hrsz alatti, országos közút megnevezésű, 2864 m2 területű, a 4579 hrsz alatti, országos közút 

megnevezésű, 29.598 m2 területű és a 10001/1 hrsz alatti, országos közút megnevezésű, 3880 m2 

területű ingatlanok. Ezek természetben a Szent Imre utca, a Szabadkai út és a Tinódi utca vásártértől 

távolabbi szakasza. 

 

Önkormányzatunk beruházásában részben zajlik, részben előkészítés alatt vannak útfelújítási 

beruházások, melyek üzembe helyezéséhez szükséges, hogy az adott ingatlanok önkormányzati 

tulajdonban legyenek. Mindhárom útszakasz több évtizede Önkormányzatunk kezelésében van, 

minden közterület fenntartási tevékenységes mi végzünk. A terület állami tulajdonlásával 

kapcsolatban számunkra előny nem jár, hiszen a fenntartási feladatokban a Magyar Állam nem 

vállal szerepet. Fenti okok miatt javaslom az ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére irányuló 

eljárás megindítását. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 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, 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 tartalmazza. A tulajdonba adásra vonatkozó 

igényt meg kell jelölni a kérelemben – illetve az igénylésről szóló határozatban – továbbá ismertetni 

kell a konkrét felhasználási célt, az adott ingatlanra vonatkozó, egyedileg meghatározott pontos 

célkitűzést, valamint a segítendő feladatot is közölni kell. Ez pl. a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Ötv.) meghatározott valamely konkrét 

önkormányzati feladat lehet. Az Ötv.-ben, annak 13.§-ban a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladat egyrészt a településüzemeltetés, ennek keretében 

helyi közutak kialakítása és fenntartása. Tárgyi ingatlanok a helyi közúthálózat részei, ezért 

megalapozottan nyújthatjuk be igényünket a térítésmentes tulajdonjog-megszerzésre. 

 

Az eljárás első lépéseként a Képviselő-testületnek a tartalmi és formai követelményeknek is 

megfelelő határozatot kell benyújtania az MNV Zrt. felé. A döntés nyomán, a terület megszerzése 

esetén annak fenntartása többlet anyagi terhet nem ró a költségvetésre. Az ingatlanok megszerzése 

során vállalni kell a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket (művelési ág változás, ingatlan-

nyilvántartási eljárási díjak) azonban ezek kis összegek, a költségvetésben rendelkezésre áll ezek 

fedezete. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXVI. 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 

a) Kiskunhalas, belterület 4577 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, 

2864 m2 területű  

b) Kiskunhalas, belterület 4579 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, 

29.598 m2 területű  

c) Kiskunhalas, külterület 10001/1 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút 

megnevezésű, 3880 m2 területű 

ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

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

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. Az igényelt ingatlanokat a helyi 

közutak kialakítása és fenntartása feladatellátásához kívánja használni. A megszerzendő 

tulajdon a helyi közlekedés biztosítását, mint kötelező önkormányzati feladatot segíti. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és Natura 2000 

védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunhalas, belterület 4577 

helyrajzi számon felvett, Kiskunhalas, belterület 4579 helyrajzi számon felvett és a 

Kiskunhalas, külterület 10001/1 helyrajzi számon felvett ingatlanok ingyenes önkormányzati 

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

valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunhalas, belterület 4577 

helyrajzi számon felvett, Kiskunhalas, belterület 4579 helyrajzi számon felvett és a 

Kiskunhalas, külterület 10001/1 helyrajzi számon felvett ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

7.A Képviselő-testület a terület tulajdonjogának megszerzését követően költségvetésében 

biztosítja a fenntartáshoz szükséges forrásokat. 

 

 

Határidő:   2019. szeptember 30. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető, általa: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

    Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2019. május 20. 

 

 

 

        Fülöp Róbert s.k. 

 

 

 

 


