Iktató szám: 6/2013.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére

Tárgy:

állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele

Előterjesztő:
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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
X egyéb

X
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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbi képviselő-testületi határozat szerint 2009-ben kezdeményeztük az állami tulajdonban lévő Budapest
38229/9 helyrajzi számú 1873 m2 alapterületű, kivett (saját használatú út) művelési ágú, a Magyar Állam
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását közút kialakítása céljából.
45/2009. (II. 04.) sz. határozat
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Bp. IX.
38229/9 helyrajzi számú 1873 m2 alapterületű, kivett művelési ágú, a Magyar Állam tulajdonában és a
Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő földterületnek a 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c)
pontja alapján térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását.
2./ A tulajdonba adást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt
közútfenntartás kötelező önkormányzati feladat elősegítése érdekében, közút céljára igényli.
3./ A tulajdonba adással felmerülő valamennyi költséget – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét is- vállalja.
4./ Felkéri a Polgármester urat a kezdeményezés MNV ZRT-hez történő benyújtására és a további szükséges
iratok becsatolására.
5./ A 209/2007. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: 90 nap a kezdeményezés benyújtására
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester
A területre a Mester utca folytatásában a Ferde utca KSZT szerinti kialakításhoz van szükség.
A tulajdonba vétel kezdeményezését követően a Honvédelmi Minisztérium hozzájárult a kezelői joga
megszüntetéséhez és megtörtént a terület átminősítése közúttá.
Az MNV Zrt. értesített, hogy a kezdeményezés érdemi elbírálásra alkalmas, egyben kérte annak új határozattal
történő megerősítését, fenntartását.
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Budapest, 2013. január 21.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a 45/2009. (II.04.) számú határozatában foglaltakra tekintettel fenntartja a Budapest, IX. kerület 38229/9
helyrajzi számú, 1873 m2 alapterületű, kivett, közút művelési ágú, a Magyar Állam tulajdonában lévő földterületre
nézve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez benyújtott ingyenes tulajdonba vétel iránti igényét,
2. Az ingatlan tulajdonba adását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 2. pontjában foglalt településüzemeltetés önkormányzati feladat elősegítése érdekében, közút
céljára kéri.
3. A tulajdonba adással felmerülő valamennyi költséget vállalja.
4. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati igény fenntartásáról tájékoztassa az MNV Zrt-t.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2014. január 31.

