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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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jegyzőkönyvből

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:

204/2012.(VI.28.) KT határozat
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budakalász közigazgatási területén levő, természetben a
Luppa-sziget 2620 helyrajzi szám alatt található 318 m2 területű,
kivett beépítetlen terület 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:

 Tárgyi ingatlan összevonása a mellette elhelyezkedő – szintén önkormányzati
tulajdonba kért – 2621 és 2622 helyrajzi számú ingatlanokkal. 

 A 2621 helyrajzi számú ingatlanon található építmény kemping kiszolgáló
épületként való működtetése, a szabad területen sátorhelyek kialakítása.

 A budakalászi Vidra Sport Egyesülettel együttműködve sátortáborok (pl.:
evezős-, kaland-, életmód-, alkotótáborok) szervezése, azok népszerűsítésére
külön facebook oldal létrehozása.

 A dunai evezőstúrák résztvevőinek elszállásolása.

Az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében a
települési önkormányzat feladatai közé tartozik a
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti
környezet védelme, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában;
az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, a gyermek és



ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása;
sport támogatása. Ezen feladatok ellátása érdekében kívánjuk 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

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző
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