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Tárgy: Javaslat a Luppa szigeten található ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló határozatok módosítására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

203/2012.(VI.28.) KT határozat
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budakalász közigazgatási területén levő, természetben a
Luppa-sziget 2632 helyrajzi számú 1622 m2 területű, kivett udvar
gazdasági épület megnevezésű ingatlan – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 107.§ (1)
bekezdésének a) pontja, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
tv. 36. §. (2) bekezdésének c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § alapján, a tulajdonjog
átruházásának részletes szabályait tartalmazó az állami vagyonnal
való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
figyelembe vételével – ingyenes önkormányzati tulajdonba adását
kérelmezi a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től, az alábbi felhasználási
célok megvalósítása érdekében:

 A budakalászi és más települések közoktatási intézményei számára
turnusszerűen erdei iskola szervezése. (Az erdei iskola az iskolától különböző
helyszínű, a környezet adottságaira építő többnapos tanulásszervezési forma. A
terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti.)

 Tanítás nélküli munkanapokon a gyermekeknek játékos keretek között, a
környezetvédelem fontosságának tudatosítását szolgáló foglalkozások,
programok megszervezése.

 A nyári szüneti időszakban napközis tábor működtetése. 
 Képzőművészeti táborok (rajz, festészet), a hely adottságait kihasználva

sporttáborok szervezése, valamint szorgalmi időszakban összevont testnevelés
órák tartása a vízi sportokkal való megismerkedéssel, evezésoktatással, segítve
ezzel az evezősportok utánpótlásának nevelését. 



 Budakalász testvérvárosaiból – németországi Kahl am Main, romániai
(Székelyföld) Lövéte, szerbiai (Vajdaság) Ada - érkező gyermekek, valamint
vezetői delegációk fogadása, elszállásolása. 

 A pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, továbbá az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal dolgozói számára tréningek, konferenciák, szakmai
továbbképzések tartása.

Az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében a
települési önkormányzat feladatai közé tartozik a gyermek és
ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása;
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport
támogatása. Ezen feladatok ellátása érdekében kívánjuk a fenti
ingatlant önkormányzati tulajdonba kérni.

Budakalász Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlant 15
évig nem idegeníti el, a juttatás céljának megfelelően hasznosítja,
állagát megóvja, a vagyont átadó szervezet felé évente beszámol a
vagyon hasznosításáról.

Budakalász Város Önkormányzata saját költségvetése terhére
vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség
esetén kármentesítését, a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek – ideértve, amennyiben szükséges, a művelési ág
megváltoztatásának költségét – megtérítését. Az ingatlan
vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely
követeléséről.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
kérelmezze az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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