
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-148-148/2017.   

 

Kivonat 

 

a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

148/2017. (VII. 5.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

19 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Junghausz Rajmund és 

Keller Zsolt képviselőket megválasztotta.     

 

 

149/2017. (VII. 5.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 

tartózkodással a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

1./ A Magyar Állam javára ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok ügyében 

hozott 137/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozat kiegészítése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
 
 

A NAPIREND 1./ PONTJA: A Magyar Állam javára ingyenesen tulajdonba 

adott ingatlanok ügyében hozott 137/2017. (VI. 22.) 

XI.ÖK határozat kiegészítése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
 

150/2017. (VII. 5.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

14 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 
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a) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata tulajdonát képező Budapest XI. 

kerület (952/12) hrsz.-ú 358 m2 nagyságú „kivett 

közterület” megnevezésű ingatlant 768.000,- Ft 

nyilvántartási értéken, a  Budapest XI. kerület 

952/14 hrsz.-ú 725 m2 nagyságú „kivett árok” 

megnevezésű ingatlant 1.495.000,- Ft 

nyilvántartási értéken és a Budapest XI. kerület 

(966) hrsz.-ú 849 m2 nagyságú „kivett 

közterület” megnevezésű ingatlant 1.698.000,- Ft 

nyilvántartási értéken térítésmentesen a Magyar 

Állam tulajdonába adja a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény  13. § és 14. §-

aiban foglaltak, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 

108. §-a alapján jogszabályban meghatározott 

közfeladat ellátásának elősegítése érdekében. 

  

A tulajdonba adás célja az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény 141. § (1) 

bekezdésében, (2) bekezdés a) pontjában, 

valamint (4) bekezdés b) pontjában 

meghatározott egészségügyi ellátás, különösen 

az ennek érdekében létesülő Dél-budai Centrum 

létrehozása és az ahhoz kapcsolódó szervezési, 

intézményi, oktatási, kutatási feladatok ellátása. 

  

Az átadott vagyonelemek kötelező 

önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek 

finanszírozási forrásának biztosításához vagy az 

önkormányzati költségvetési bevételi 

előirányzatok teljesítéséhez nem szükségesek. 

  

Felhatalmazza a Polgármestert az ingyenes 

átadásról rendelkező megállapodás megkötésére, 

valamint a megállapodáshoz kapcsolódóan 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

  

Egyben a 137/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozatát 

visszavonja. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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b) tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Budapest XI. kerület 952/2 és 952/15 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosa az ingatlan rendezését a T-

88848 ttsz. számú változási vázrajz alapján 

elvégezze. 

Az ingatlanokból (952/16) hrsz.-on kialakuló 

710 m2 nagyságú „kivett közterület” 

megnevezésű ingatlan térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba adását elfogadja azzal 

a feltétellel: a telekalakítási eljárás lefolytatása és 

annak költségei a 952/2 és 952/15 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosát terheli. 

Felkéri a Polgármestert a tulajdonba adásról 

rendelkező megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2017. július 6. 

 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 

Junghausz Rajmund 
 
 
 
 

Keller Zsolt 

 

 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 


