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, GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-én tartandá ülésére 

Tárgy: . Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és 
·.kötelezettségek joggyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati 
rendelet 5. §-a alapján. 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György 
polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Gödöllő város nemzeti vagyonáról szóló 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 
4. § (3) bekezdése tartalmazza, hogy a képviselő-testület mely tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek joggyakorlására lÍ~talma.zta fel a polgármestert. A rendelet 5. §-a alapján a 
költségvetés féléves és éves beszámolójának tárgyalásakor kell beszámolnom a képviselő
testületnek a rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló tevékenységről. 

Legutóbb 2017. április 27-én számoltam be ·a 8/2012. (III. 8.) számú rendelet alapján 
.végzett tevékenységemről. Beszámolómat a képviselő-testület a 88/2017. (IV. 27;) számú 
önkonnányzati határo;zatával fogadta el. 

·Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a 8/2012. (III. 8.) ·számú önkormányzati rendélet 
idevonatko;zó előírásainak sorrendjében, az alábbiakban számolok be az előző beszámolóm 
óta eltelt időszakban végzett, ·a város nemzeti "vagyonát érintő tulajdonosi j oggyakorlási 
tevékenységemről. 

1) A rendelet 4. § (3) bekezdés ~) pontja hatalmaz fel a képviselő-testület által 
szövegszerűen elfogadott szerződések.aláírására. 

A 93/2017. (IV.27.) sz. önkormányzati határozattal szövegszerűen fogadtuk el a Lear 
Corporation Hungary Kft.-vel kötendő „önkormányzati tulajdonú ingatlanrész használatáról" 
című. szerződést. A szerződés 2017. május 15-énjött létre .. 

A 118/2017. (V. 25.) sz. önkormányzati határozattal arra kaptam felhatalmazást, hogy 
aláírjam. a Sky Escort Hungary Aero Club sportegyesülettel a gödöllői repülőtér üzemben 
tartásáról szóló szerződést. A szerződés 2017. június 1-énjött létre. 

A 153/2017. (VII. 18.) sz. önkormányzati határozattal- fogadtuk el a MEOESZ-el a 
gödöllői 0124/6 hrsz.-ú ingatlanra, kinológiai bázis kialakítása érdekében kötendő szerződés 
szövegét. A szerződésköt.és előzményeként a 154/2017. ( VII. 18.) sz. önkorm.ányzati 
határozat alapján az ingatlan „vásártér" megnevezését „telep" megnevezésre kellett 
módosíttatnunk az ingatlan "nyilvántartásban. A megnevezésbeli módosításról a Gödöllői 
Járási Hivatal Földhivatali Osztályának határozata 2017. szeptember 8-án érkezett be 
hozzánk. Így sor kerülhet a szerződés megkötésére. Az ügy előzményeként a 92/201 7. (IV. 
27.) sz. önkormányzati határozattal arról döntöttünk, hogy a 0124/4 és· a .0124/3' hrsz.-ú 
ingatlanokat összevonjuk. Ezzel rendelkezésre fog állni az a közút terület és kapcsolat, amely 
a kinológiai bázis felépítményeinek építési engedély megadásához .szükséges lesz. A 
telekalakítás még folyamatban van. 

2) A rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja hatalmaz fel arra, hogy a képviselő-testület 
szerződéskötésről szóló. döntése alapján, amennyiben a testület a szerződést nem 
szövegszerűep_ fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a szerződés szövegét 
megállapítsam, elfogadjam, a szerződést aláírjam. A szerződéskötésekről és a ·tulajdonosi 
döntések végrehajtásáról a következőkben számolok be. · 

A 83/2017. (III.23.) sz. önkormányzati határozatával értékesítésre jelöltük ki a Kör utca 
21. szám alatti 1497 helyrajzi számú tehermentes ingatlan 2/4 tulajdoni hányadát bruttó 4,6 
millió forintos ·vételáron, Ádám László Imre (2100 Gödöllő, Kiss Emő utca 10.) 
tulajdonostársnak. Ádám L~szló Imre a vételárat 2017. június 14-én a Polgármesteri Hivatél:l 
pénztárában készpénzben, egy összegben megfizette, majd az adásvételi szerződést 

előkészítettük. Az eljárás során vevő az adásvételtől visszalépett, hivatkozással arra, hogy 
továbbértékesítés során az ő vevője a beépíthetőségi korlátozás (patak parti ingatlan) miatt 
riem kívánj'a megvásárolni az ingatlant. A közös tulajdonú területre Ádám László Imre saját 
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tulajdonát képző 2/4 tulajdoni részét továbbra is eladásra kínálja, ezért várható,· hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2/4 tulajdoni részre újabb vevő jelentkezik. 

További határoza~ók végrehajtása: 

A Z-144/2017. (VI.22.) számú önkormányzati határozatban a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy kétfordulós versenytárgyalásos pályázaton történő értékesítésre jelöli ki az 
önkormányzat tulajdonát képző, 4427 /9-44_27 /32 helyrajzi számú, ún. „Meggyes" ingatlanból 
kialakuló, vezetékes gáz közművel, valamint építés alatt lévő szennyvízcsatorna közművel 
ellátott 24 db földrészletből ál16 ingatlan-együttest. A pályázat benyújtható a 24 db ingatlanra 
együtt, vagy ingatlan . blokkot?ként. . Előnyben részesülnek azok a pályázok, akik a teljes 
ingatlan-együttes megvételére tesznek ajánlatot. 

A 24 db ingatlan-együttes területe 20335 m2
• Az I. ingatlan blokk területe 9919 m2 és 12 db 

ingatlant, a II. blokk területe 3088 m2 _és 3 db ingatlant, a III. ingatlanblokk területe 7328 m2 

és 9 db ingatlant tartalmaz. 

A pályázat 2017. július 13. napján meghirdetésre került. A pályázatok beadási határideje 201 7. 
szeptember 20. napján 12.00 óra. 

3) A rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja hatalmaz fel .az önkormányzat vagyonának, 
továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés felbontására, vagy megszüntetésére 
irányuló nyilatkozatok megtételére, '" az önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó 
jognyilatkozatok kiadására. 

A beszámolási időszakban ilyen tartalmú nyilatkozat kiadására nem került sor. 

4) A rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja hatalmaz fel önkormányza~i igények 
érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási peres vagy nem peres 
eljárás megindítására. · · , 

A beszámolási időszakban nem került sor arra, hogy ezen felhatalmazással éljek. 

5) . 1A rendelet 4. § (3) bekezdés e) pontja hatalmaz fel telekalakítási eljáráshoz, valamint 
közút, ~özterület területének településrendezési terv végrehajtása során történő rendezése 
miatt szükségessé váló adásvételi és csereszerződések megkötésére nettó 2.000.000 Ft-ot meg 
nem haladó értékre. ·. 

A beszámolási időszakban nem ketült sor arra, hogy ezen felhatalmazással éljek. 

6) · A rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja olyan szerződések megkötésére ·ad 
felhatalmazást, . melyek alapján az· önkormányzat ellenérték nélkül · szerzi meg a 
településrendezési tervben közút, vagy egyéb közterület rendeltetésű ingatlan tulajdonjogát. 

A 2163/2 helyrajzi számú 107 m2
. területű az önkormányzat tulajdonát képző, a Lázár 

Vilmos utca 100/B. szám alatt fekvő ingatlan telekalakítás során megosztásra került, melynek 
következtében a területből 107 m2 nagyságú terület az önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében álló Lázár Vilmos utcához csatlakozik. A tele_kmegosztási változásokat a 
földhivatal bejegyezte: A terület melletti 2163/3 helyrajzi számú _Sallai Zoltán és Sallai Judit 
tulajdonában lévő ingatlan vonatkozásában a közös határon lévő kerítés. az önkormányzati 
terület terhére lett kialakítva. A kerítés átépítése nagy részben megtörtént, azonban a 
túlhasználattal kapcsolatban még folyik az egyeztetés. 

Szávai Zoltán· térítésmentesen átadta az ·önkormányzatnak a 7128/2 helyrajzi szám alatt 
felvett, zártkerti fekvésű, 770 m2 területű, kivett, zártkerti művelés alól kivett terület 
megnevezésű, természetben a Kecskés-dűlőben, a Diófa utcában fekvő ingatlan 40 m2 

nagyságú területét tehermentesen. · 
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Na.gy Richárd térítésmentesen átadta az önkormányzatnak a 6958 helyrajzi szám alatt 
felvett, belterületi fekyésű, 11 n. m2 

' területű, kivett, beépítetlen terület . megnevezésű,_ 
természetben az Akácfa utcában és a Diófa utcákban fekvő ingatlan 28 m2 nagyságú területét 
tehermentesen. 

7) A rendelet 4. § (3) beke~dés g) pontja közművezetékek elhelyezése céljára 
vezetékjogot,. szolgalmi jogot,· vagy kőzérdekű használati jogot biztosító szerződések 

megkötésére hatalmaz fel, feltéve, hogy e jogok bizto_sítása nem eredményez változást, vagy 
korlátozást az érintett ingatlanok településrendezési terv szerinti felhasználhatóságában. 

Kővágó Attila 2520/3 helyrajzi szám. alatt felvett, belterület fekvésű, 495 'm2 területű, 
kivett, beépített terület megnevezésű, természetbén ·a Szilágyi Erzsébet utca és a Hunyadi 
János. utcák között fekvő ingatlanának 24 m2 nagyságú területén, térítésmentesen, az 
önkormányzat javára csapadékvíz-elvezetési szolgalmi jog került bejegyzésre, szerződéses 
megállapodás alapján .. 

8) A rendelet 4. § (3) bekezdés h) pontja alapján nettó kétmillió forint értékhatárig 
önállóan megköthetek vezeték-, szolgalmi és használati jogot biztosító szerződéseket az 
önkormányzat, mint jogosult javára. 

Abeszámolási idő~zakban ilyen szerződés megkötésére nem került sor. 

9) A rendelet 4. § (3} beke.zdés i) pántja a nem beépíthető, önállóan gazdaságos módon 
nem használható földrészletek hasznosításáról szerződések megkötésére hatalmaz fel. 

A bes·zámolási időszakban ilyen szerződés megkötésé~e nem került sor. 

10) A rendelet 4. § (3) bekezdés j) pontja szerint az ötszázezer forint összeghatárt nem 
meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó követelés · elengedésére, az egy év 
időtartamon belüli részletfizetés -vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez 
kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén fennálló követelések elengedésére hatalmaz fel. 

A beszámolási időszakban ezen felhatalmazással nem éltem. · 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 

Göd ö 11ő,2017. szeptember" (11 " 

Határozati javaslat 

A képviselő-testület· elfogadja a polgármesternek a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati 
rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló, 2017. április 27-től végzett, 
Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásról 
szóló beszámolóját. 
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