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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2013. (V. 22.) KT. sz. határozata 
 

1. Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az 

állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 

alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 

Magyar Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

vagyonkezelésében) lévő Bocskaikert település, 0139/12 helyrajzi számon 

felvett, szánó, erdő megnevezésű, 2.2415 Ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12.) pontjában meghatározott 

helyi közfoglalkoztatás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 

venni és START munkaprogram célra kívánja felhasználni. 

 

konkrét felhasználási cél meghatározása:  

pl. helytörténeti gyűjtemény elhelyezése és működtetése céljára kívánja 

felhasználni / az Önkormányzat parkolás, illetve gyalogosforgalom lehetőségét 

kívánja biztosítani a területen. Az ingatlan természetben jelenleg is 

közterületként funkcionál. / önkormányzati bérlakásként kívánja használni. / a 

település területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és 

rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítására 

kívánja használni. / a szociálisan rászorult személyek lakáshoz jutásának 

elősegítése céljára kívánja használni. / önkormányzati irodák, tervtár kialakítása 

céljára kívánja felhasználni. / szabadidő parkot kíván kialakítani a területen. / az 

ingatlan mellett lévő út szélesítése, az út mellett szikkasztó árok kiépítése, 

valamint közterület, közpark, piac kialakítása céljára kívánja használni. / stb.  

3. Bocskaikert Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / 

Natura 2000) védettség alatt.  
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bocskaikert 

település 0139/12 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 

valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bocskaikert 

település 0139/12 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 

vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Erről értesülnek: 

K.m.f. 

 

 

 polgármester jegyző 

A kivonat hiteles: 

(dátum) 

 

Bocskaikert, 2013. május 23. 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


