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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy: Egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyar Országgyűlés által 2013. június 17-én, T/11211/6 számon elfogadott, kihirdetésre váró, az 
egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. 
évi CLXX. törvény módosításáról szóló törvény 1. számú melléklete felsorolja az állami vagyonba 
tartozó, ingyenesen a helyi önkormányzatok tulajdonába kerülő ingatlanok körét. A Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzata részére felajánlott 5 ingatlan vonatkozásában a tulajdonosváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésének feltétele, hogy a 
Képviselő-testület döntsön arról, hogy a közigazgatási területén fekvő, a törvény 1. számú melléklete 
szerinti állami tulajdonú ingatlanokat tulajdonába kívánja venni és felhatalmazást adjon azon személy 
részére, aki a szerződést az önkormányzat nevében megköti.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére felajánlott 5 ingatlan: 
 
Helyrajzi szám Cím Megnevezés Tulajdoni arány Felajánlott terület [m2]
70102/0/A/1 1046 Budapest, Erkel Gyula utca 7. földszint 1.lakás 1/1 117
70397 Zsilip utca folytatása kivett beépítetlen terület 1/1 2323
70428/2 1043 Budapest, Lőwy Izsák utca 3. kivett beépítetlen terület 1/1 1556
71424/0/A/8 1041 Budapest, Árpád út 140. 2. emelet 7. lakás 1/1 35
73748 1047 Budapest, Baross utca 65. kivett óvoda 528/1751 528  
 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek az ingatlanok ingyenes átvételét. 
 
Újpest, 2013. június 27. 
 
 
         Dr. Tahon Róbert 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes állami 
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, 
közigazgatási területén fekvő 70102/0/A/1, 70397, 70428/2, 71424/0/A/8, 73748 helyrajzi számú állami 
tulajdonú ingatlanokat a kötelező közfeladatok ellátására tulajdonába kívánja venni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az ingyenes 
tulajdonszerzéshez szükséges nyilatkozatokat megtegye és a szerződéseket megkösse. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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