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Tisztelt Képviselő-testület! 

  Békés Város Önkormányzatához a Belügyminisztériumtól 2013. január 8-án érkezett 

megkeresésében a Magyar Állam tulajdonában Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt kezelésében 

található ingatlanokból egyedül a Békés, belterület 2073 helyrajzi számú 355 m2 területű 

ingatlant ajánlotta fel. Határidőben kezdeményeztük az állami vagyonátvételt.  A kivett töltés 

területű - árvízvédelmi körtöltést magánszemélyektől örökölte a Magyar Állam - annak ellenére, 

hogy önkormányzati feladat az árvízvédekezés. Önkormányzatunknak a 2013. évi CXVIII. 

törvény az állami vagyonba tartozó ingatlanok tulajdonjogának ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásával kapcsolatban a hatálybalépését követően a Képviselő-testületnek határozatot 

kell hoznia a törvény 1. sz. melléklete szerinti ingatlan (Békés, 2073 hrsz.) igényléséről, és azt az 

MNV Zrt. részére a Törvény hatálybalépését követő 60 napon belül meg kell küldenie.  

 

 Az átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-

átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére az Önkormányzat és az MNV Zrt. (1133 

Budapest, Pozsonyi út 56.) között létrejövő szerződések, megállapodások, jogügyletek 

aláírásához Békés Város Képviselő-testületnek meg kell hatalmaznia polgármesterét. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1. A Magyar Állam tulajdonát képező, Békés, belterület 2073 helyrajzi számú,  355 m2 

nagyságú kivett töltés ingatlan tekintetében Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének kifejezett szándéka a tulajdonjog ingyenes megszerzése, a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (11) bekezdésében 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV - lbj1param#lbj1param meghatározott 

árvízvédekezés, mint kötelezően végzendő önkormányzati feladatok ellátásának teljesítése 

érdekében. Az 1888. évben megépült töltést Önkormányzatunk jelenleg is fenntartja, 

karbantartja, üzemelteti.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

Magyar Állam tulajdonát kezelő vagyonkezelő országos szervet, az MNV Zrt.-t (1133 

Budapest, Pozsonyi út 56.), hogy az átadáshoz szükséges szerződések, megállapodások 

előkészítéséről gondoskodjon. 

2.  A 2013. évi CXVIII. törvény értelmében az  állami vagyonba tartozó ingatlanok 

tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban a Törvény 1. 

sz. mellékletében foglalt, jelenleg állami tulajdonban lévő Békés, belterület 2073 helyrajzi 

számú 355 m2 nagyságú kivett töltés ingatlan ingyenes önkormányzati  tulajdonba vételére 

vonatkozóan  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igényt nyújt be a 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj1param#lbj1param
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez, egyúttal  felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert 

az átruházással kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, a tulajdonjog 

átszállásához szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint szerződések, 

megállapodások aláírására, további jogügyletek megkötésére az MNV Zrt. (1133 Budapest, 

Pozsonyi út 56.)  országos szervvel. 

3. Békés Város Önkormányzata vállalja a tulajdonjog átruházás kapcsán felmerülő összes 

eljárási költség megtérítését. 

 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:          Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. augusztus 22. 

 

 

            Izsó Gábor 

    polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 




