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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Képviselő-testület 2018. december 13-i ülésére 

 

 Javaslat tanuszoda fejlesztés megvalósításához szükséges terület ingyenes 

állami tulajdonba adására 

 

 
                                                                                          Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

                                                                                                                polgármester 

 

 

 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 

megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 02.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 
1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat rendelkezései alapján kerüljön sor a II. ütem keretében, az 1. 
mellékletben megjelölt helyszíneken az ott feltüntetett típusú tanterem, tornaterem és tanuszoda 
beruházások előkészítésére és megvalósítására. 
 
A Kormányhatározat alapján tanuszoda fejlesztésre Vecsés településen is sor kerül. 
 
A tanuszoda beruházás tárgyában Vecsés Város Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpontok között 
2017. szeptember 6-án aláírt Előzetes Megállapodásban önkormányzatunk a beruházás helyszínéül a 
367/14. hrsz.-ú Lanyi területéből megosztásra kerülő ~ 3.124 m² területet ajánlotta fel, amelyet Vecsés 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 239/2017. (XI.28.) határozatával megerősített. 
 
A Program folytatásaként a kormánydöntés értelmében a fejlesztés megvalósításának előfeltétele, 
hogy az önkormányzat a fejlesztéssel érintett ingatlant az állam számára ingyenesen tulajdonba adja. 
 
A Nemzeti Sportközpontoknak mint építtetőnek, az ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes 
átruházására vonatkozó szerződés Magyar Állam nevében és javára történő megkötéséhez előzetes 
egyetértést kell kérnie a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től. 
Az előzetes egyetértésre vonatkozó kérelem benyújtásához csatolni szükséges többek között az 
önkormányzat képviselő-testületének döntését az ingatlan ingyenes átruházásáról, amely tartalmazza  
 

• a térítésmentes tulajdonba adás jogszabályban meghatározott közfeladat megjelölését  

• nemleges nyilatkozatot arról, hogy az adott vagyonelem, kötelező önkormányzati feladat 
ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati 
köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az 
önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

 
A beruházás helyszíneként felajánlott 367/14 hrsz-ú 8 ha 7.132 m² területű kivett beépítetlen terület 
művelési ágú ingatlan megosztása folyamatban van. A megosztás után alakul ki a 367/17 hrsz-ú 1.525 
m² területű kivett helyi közút, a 367/18 hrsz-ú 3.211 m² területű kivett beépítetlen terület, a 367/19 
hrsz-ú 2.207 m² nagyságú kivett helyi közút, valamint a 367/20 hrsz-ú 8 ha 189 m² kivett beépítetlen 
terület.  
A tanuszoda a 367/18 hrsz-ú ingatlanon valósul meg. 



 
 
 
 Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

 
 

 Határozati javaslat  
 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonú Vecsés, 367/14 helyrajzi számú ingatlan 8 ha 7.132 m² nagyságú területre vonatkozó 
földhivatali eljárás lefolytatásáta ésaz ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően a 
367/18 helyrajzi számú, 3.211 m² területű földingatlant a Magyar Állam részére 
térítésmentesen tulajdonba adja a 1281/2017. (VI.02.) Korm. határozatban foglalt Tanuszoda-
fejlesztési Program keretében megvalósuló programelem megvalósítása céljából. 

 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy azaz ingatlan-nyilvántartásiba történő bejegyzést 
követően  kialakuló 367/18 hrsz-ú földingatlan ingatlanból a Magyar Állam javára történő 
ingatlanrész kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási 
forrásának biztosításához vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok 
teljesítéséhez nem szükséges. 

 

3. A térítésmentes tulajdonba adás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
49. § c) és i) pontja értelmében a sport és ifjúsági ügyek közfeladat ellátásának elősegítéséhez 
szükséges. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a kialakuló vecsési, 
367/18 helyrajzi számú, 3.211 m² nagyságú terület nem lesz az önkormányzat 
forgalomképtelen törzsvagyona. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1., 2., 3., 4. pontokban foglalt döntésről 
értesítse az NSK főigazgatóját. 

 

 
 Határidő:  azonnal; az értesítésre: a döntést követő 5 napon 
 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vecsés, 2018. december 5. 
 

         Szlahó Csaba 

          polgármester 
 
  
  
Az előterjesztés mellékletei: 
239/2017.(XI.28.) határozat 
070/2018. munkaszámú változási vázrajz 
 
 
 



 
 
 
 

K I V O N A T 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 28-án megtartott 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

Tárgy: Javaslat a 1281/2017. (VI.02.) Korm. határozat alapján tanuszoda fejlesztés 

megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására 

 

 

239/2017. (XI.28.) határozat 

 

• Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. 

ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda 

beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. 

(VI.02.) Korm. határozata alapján a Vecsés településen megvalósuló tanuszoda 

céljából az önkormányzati tulajdonú 367/14 helyrajzi számú Lanyi területéből 

megosztás után ~ 3.124 m² területet ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába 

adja. 

 

• A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hozott 

döntésről értesítse a Nemzeti Sportközpontokat. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

  Szlahó Csaba sk.     Mohainé Jakab Anikó sk. 

    polgármester         jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:     Kapják: 

 

 



2017. november 28. 
 
 
 

 


