
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2168/2007. (IX. 24.) Korm.

határozata

egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

1. A Kor mány – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 109/K. § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – úgy dönt, hogy az aláb bi kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat la nok in gye ne sen a ha tá ro zat ban meg je lölt
 helyi ön kor mány za tok tu laj do ná ba ke rül je nek.

Soszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

1. Aszód Vá ros Ön kor mány za ta Aszód 282/1, 282/2 hrsz.-ú
 ingatlanok

kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si cél ra

2. Ba la to na ka li Köz ség Ön kor -
mány za ta

Ba la to na ka li 294, 293/2
hrsz.-ú in gat la nok

fog lal koz ta tás elõ se gí té se, mû hely, rak tár, 
épí té si te lek cél já ra

3. Ba la ton fûz fõ Vá ros Ön kor -
mány za ta

Ba la ton fûz fõ 240/3, 242/13,
242/14 hrsz.-ú in gat la nok

ön kor mány za ti strand cél já ra

Ba la ton fûz fõ 1032/1 hrsz.-ú
in gat lan

köz te rü let (par ti sé tány) cél já ra

Bu da pest,
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Soszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

4. Barcs Vá ros Ön kor mány za ta Barcs 724/2 hrsz.-ú in gat lan tu risz ti kai fej lesz té si cé lok ra

5. Bács-Kis kun Me gyei Ön kor -
mány zat

Kecs ke mét 3747 hrsz.-ú
 ingatlan

egész ség ügyi-, szo ci á lis-, gyer mek- és if -
jú ság vé del mi fel ada tok, va la mint in téz -
mé nyek el he lye zé se cél já ra

6. Bol dog Köz ség Önkormány -
zata

Bol dog 051/6, 051/7, 052/4
hrsz.-ú in gat la nok

ipar i park és bio dí zel üzem ki ala kí tá sa
cél já ra

7. Bu da ke szi Vá ros Ön kor mány -
za ta

Bu da ke szi 1374/1 hrsz.-ú
 ingatlan

he lyi köz út és köz te rü let cél já ra

8. Bu da örs Vá ros Önkormány -
zata

Bu da örs 1532/1 hrsz.-ú in gat -
lan 32/100 tu laj do ni há nya da

bér la kás cél já ra

Bu da örs 7349 hrsz.-ú in gat lan út cél já ra

9. Bu da pest Fõ vá ros XI. ke rü let
Újbu da Ön kor mány za ta

Bu da pest XI. ke r., 3475/31
hrsz.-ú in gat lan

te le pü lés ren de zés cél já ra

10. Bu da pest XVIII. ke rü let Pest -
szent lõ rinc-Pest szen tim re
 Önkormányzata

Bu da pest XVIII. ke r., 148300
hrsz.-ú in gat lan 1/2 tu laj do ni
há nya da

ön kor mány za ti in téz mény bõ ví té se cél já ra

11. Bu da pest Fõ vá ros XXIII. ke rü -
let So rok sár Ön kor mány za ta

Bu da pest XXIII. ke r. 186705
hrsz.-ú in gat lan

te rü let fej lesz tés cél já ra

12. Ceg léd Vá ros Ön kor mány za ta Ceg léd 2758/2, 2758/11
hrsz.-ú in gat la nok

ok ta tá si, szo ci á lis, gaz da ság- és te rü let fej -
lesz té si cé lok ra

13. Cell dö mölk Vá ros Ön kor -
mány za ta

Cell dö mölk 1856/2 hrsz.-ú
 ingatlan 4778/10000 tu laj do ni
há nya da

te le pü lés fej lesz tés cél já ra

Cell dö mölk 384 hrsz.-ú in gat -
lan 2453/10000 tu laj do ni
 hányada

ki sebb sé gi ön kor mány zat he lyi ség igé nyé -
nek meg ol dá sa cél já ra

14. Csá ford já nos fa Köz ség Ön kor -
mány za ta

Egy há zas fa lu 412 hrsz.-ú
 ingatlan

gaz da ság- és te rü let fej lesz tés cél já ra

15. Érd Me gyei Jo gú Vá ros
 Önkormányzata

Érd 22758 hrsz.-ú in gat lan vá ro si ze ne is ko la el he lye zé se cél já ra

Érd 17681 hrsz.-ú in gat lan nap pa li me le ge dõ cél já ra

16. Fá bi án há za Köz ség Ön kor -
mány za ta

Fá bi án há za 839 hrsz.-ú in gat -
lan 600/900 tu laj do ni há nya da

szo ci á lis szük ség la kás cél já ra

17. Fo nyód Vá ros Ön kor mány za ta Fo nyód 6404 hrsz.-ú in gat lan kul tu rá lis és ter mé szet vé del mi cé lok ra

18. Gyo ma end rõd Vá ros Ön kor -
mány za ta

Gyo ma end rõd 6680 hrsz.-ú in -
gat lan

szo ci á lis cél ra, épí té si te lek ki ala kí tá sa
cél já ra

19. Gyu la Vá ros Ön kor mány za ta Gyu la 4829 hrsz.-ú in gat lan
564/3710 tu laj do ni há nya da

if jú sá gi kö zös sé gi he lyi ség ki ala kí tá sa,
 illetve ci vil szer ve ze tek el he lye zé se cél já ra

20. Hel vé cia Köz ség Ön kor mány -
za ta

Hel vé cia 1593 hrsz.-ú in gat lan
1152/18340 tu laj do ni há nya da

te rü let fej lesz tés cél já ra

21. Igal Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta

Igal 1012 hrsz.-ú in gat lan
215/7450 tu laj do ni há nya da

kul tu rá lis, köz mû ve lõ dé si cél ra

22. Já nos hal ma Vá ros Ön kor -
mány za ta

Já nos hal ma 1807 hrsz.-ú in gat -
lan

út cél já ra

23. Jász bol dog há za Köz ség
 Önkormányzata

Jász bol dog há za 1/4 hrsz.-ú
 ingatlan 133/1000 tu laj do ni
há nya da

he lyi ci vil szer ve ze tek el he lye zé se cél já ra
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Soszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

24. Job bá gyi Köz ség Ön kor mány -
za ta

Job bá gyi 0192 hrsz.-ú in gat lan út cél já ra

Job bá gyi 0180/2 hrsz.-ú
 ingatlan

egész ség ügyi, fo gá sza ti el lá tás cél já ra

Job bá gyi 0180/3 hrsz.-ú
 ingatlan

kö zös sé gi tér biz to sí tá sa cél já ra

25. Ka lo csa Vá ros Ön kor mány za ta Ka lo csa 514 hrsz.-ú in gat lan
305/1335 tu laj do ni há nya da

kö zös sé gi ház mû köd te té se cél já ra

26. Ke me nes söm jén Köz ség
 Önkormányzata

Ke me nes söm jén 5 hrsz.-ú
 ingatlan

kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si cél ra

27. Ke re cseny Köz ség Ön kor -
mány za ta

Ke re cseny 0237, 131, 122
hrsz.-ú in gat la nok

jó lé ti víz tá ro zó épí té se cél já ra

28. Klá ra fal va Köz ség Ön kor -
mány za ta

Klá ra fal va 010 hrsz.-ú in gat lan te le pü lés fej lesz tés, te le pü lés ren de zés cél -
já ra

29. Köl cse Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta

Köl cse 463 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis la kás gaz dál ko dás cél já ra

30. Kör mend Vá ros Ön kor mány -
za ta

Kör mend 0470/2 hrsz.-ú in gat -
lan

víz gaz dál ko dás cél já ra

31. Kö rös la dány Nagy köz ség
 Önkormányzata

Kö rös la dány 852 és 1996
hrsz.-ú in gat la nok

ön kor mány za ti bér la kás cél já ra

32. Ma gyar bán he gyes Köz ség
 Önkormányzata

Ma gyar bán he gyes 794 hrsz.-ú
in gat lan

Vé dõ nõi és Há zi or vo si Szol gá lat cél já ra

33. Ma kád Köz ség Önkormány -
zata

Ma kád 56 hrsz.-ú in gat lan
900/133719 tu laj do ni há nya da
és 57 hrsz.-ú in gat lan
900/133719 tu laj do ni há nya da

köz sé gi mû ve lõ dé si ház cél já ra

34. Mát ra te re nye Köz ség Ön kor -
mány za ta

Mát ra te re nye 810 hrsz.-ú
 ingatlan

te le pü lés ren de zés cél já ra

35. Mo son ma gya ró vár Vá ros Ön -
kor mány za ta

Mo son ma gya ró vár 1745/1
hrsz.-ú in gat lan

víz to rony mû köd te té se cél já ra

36. Nagy atád Vá ros Ön kor mány -
za ta

Nagy atád 2539/2 hrsz.-ú in gat -
lan

ipar i park bõ ví té se cél já ra

37. Na gye csed Vá ros Ön kor mány -
za ta

Na gye csed 1701 hrsz.-ú in gat -
lan

la kás gaz dál ko dás cél já ra

38. Nagy ka ni zsa Me gyei Jo gú Vá -
ros Ön kor mány za ta

Nagy ka ni zsa 3749/6 hrsz.-ú
 ingatlan

szenny víz át eme lõ el he lye zé se cél já ra

39. Nagy kor pád Köz ség Ön kor -
mány za ta

Nagy kor pád 70 hrsz.-ú in gat -
lan

köz mû ve lõ dés cél já ra

40. Nagy ma ros Vá ros Ön kor mány -
za ta

Nagy ma ros 1836/1, 1836/3,
1836/4, 1836/5 hrsz.-ú ingat -
lanok

te rü let ren de zés, te le pü lés fej lesz tés cél já ra

41. Nagy vá zsony Köz ség Ön kor -
mány za ta

Nagy vá zsony 312 hrsz.-ú
 ingatlan

köz park cél já ra

42. Nagy vis nyó Köz ség Ön kor -
mány za ta

Nagy vis nyó 602 hrsz.-ú in gat -
lan

szo ci á lis la kás gaz dál ko dás cél já ra

43. Né zsa Köz ség Ön kor mány za ta Né zsa 204/4 hrsz.-ú in gat lan
1102/4464 tu laj do ni há nya da

par ko ló és pi he nõ park ki ala kí tá sa cél já ra

Né zsa 239/8 hrsz.-ú in gat lan la kó te rü let bõ ví té se cél já ra

44. Nyír egy há za Me gyei Jo gú
 Város Ön kor mány za ta

Nyír egy há za 3092/3 hrsz.-ú
 ingatlan 9088/10710 tu laj do ni
há nya da

sport cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa cél já ra
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Soszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

45. Ó pusz ta szer Köz ség Ön kor -
mány za ta

Ó pusz ta szer 057/2 hrsz.-ú
 ingatlan

szo ci á lis ét ke zés, köz mû ve lõ dés, egész -
ség ügyi alap el lá tás cél já ra

46. Pe nész lek Köz ség Ön kor -
mány za ta

Pe nész lek 735 hrsz.-ú in gat lan kö zös sé gi ház épí té se cél já ra

47. Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta Pi lis 2175 hrsz.-ú in gat lan
26/1038 tu laj do ni há nya da

köz mû ve lõ dés cél já ra

48. Ráb ca ka pi Köz ség Ön kor -
mány za ta

Ráb ca ka pi 145 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis cé lok ra

Ráb ca ka pi 183, 184 hrsz.-ú
 ingatlanok

sport pá lya ki ala kí tá sa cél já ra

49. Sal gó tar ján Me gyei Jo gú
 Város Ön kor mány za ta

Sal gó tar ján 0414/37 hrsz.-ú
 ingatlan

te me tõ cél já ra

50. Sü meg Vá ros Ön kor mány za ta Sü meg 899 hrsz.-ú in gat lan kö zös sé gi ház ki ala kí tá sa cél já ra

51. Sza koly Köz ség Ön kor mány -
za ta

Sza koly 7 hrsz.-ú in gat lan
1302/1632 tu laj do ni há nya da

tár sa dal mi szer ve ze tek el he lye zé se cél já ra

52. Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Sze ged 26947 hrsz.-ú in gat lan busz for du ló cél já ra

53. Szek szárd Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Szek szárd 01650/15 hrsz.-ú
 ingatlan

sport te lep cél já ra

54. Ta szár Köz ség Ön kor mány za ta Ta szár 129/17, 129/20 hrsz.-ú
in gat la nok

kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si cé lok ra

55. Tö rök bál int Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta

Tö rök bál int 3011 hrsz.-ú in gat -
lan

véd er dõ cél já ra

56. Val kó Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta

Val kó 161/1 hrsz.-ú in gat lan kö zös sé gi és szo ci á lis cé lok ra

57. Za la ko már Köz ség Ön kor -
mány za ta

Za la ko már 1/2 hrsz.-ú in gat lan köz park cél já ra

58. Ze be gény Köz ség Ön kor mány -
za ta

Ze be gény 191/6 hrsz.-ú
 ingatlan

ok ta tá si és egész ség ügyi in téz mény épü le -
té nek fej lesz té se cél já ra
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2. A tu laj don ba adás ról a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság (KVI) az ön kor mány za tok kal a tu laj do nos vál to zás
 ingatlan-nyilvántartásba tör té nõ be jegy zé sé re al kal mas
szer zõ dést köt. A szer zõ dés meg kö té se elõtt a KVI – a Pol -
gá ri Tör vény könyv sze rin ti jó hi sze mû el já rás, együtt -
mûködési és tá jé koz ta tá si kö te le zett ség nek ele get téve –
kö te les tá jé koz tat ni az ön kor mány za to kat az in gat lan ra
 vonatkozó ter hek rõl, kor lá to zá sok ról, fo lya mat ban lévõ
 eljárásokról, il let ve egyéb jogi ter mé sze tû ügyek rõl, va la -
mint át ad ni az ezek kel kap cso lat ban ren del ke zés re álló
 dokumentumokat.

3. A 2. pont sze rin ti szer zõ dé sek ben – a tu laj don át ru há -
zá si szer zõ dé sek re vo nat ko zó ál ta lá nos jog sza bá lyi kö ve -
tel mé nye ken túl me nõ en – a kö vet ke zõk rög zí té se is szük -
sé ges:

a) Az ön kor mány zat sa ját költ ség ve té se ter hé re vál lal ja
az in gat lan kör nye ze ti ál la po tá nak fel mé ré sét, szük ség ese -
tén kár men te sí té sét, il let ve ha az in gat la non ter ve zett te vé -
keny ég en ge dély kö te les, ak kor a szük sé ges en ge dély(ek)
meg szer zé sét.

b) Az ön kor mány zat az in gat la nok tu laj don jo gát a fenn -
ál ló ter hek kel együtt szer zi meg.

c) Az ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat lan(ok)
 vonatkozásában az ál lam mal szem ben sem mi lyen kö ve te -
lést nem tá maszt.

d) A bér be adás sal vagy más jog cí men hasz no sí tott
 ingatlanok ese té ben az ön kor mány zat vál lal ja a fenn ál ló
jog vi szo nyok ból ere dõ kö te le zett sé ge ket, és a tu laj do nos -
sal szem ben tá masz tott eset le ges jö võ be ni kö ve te lé se kért
való helyt ál lást.

e) Az in gat lan-nyil ván tar tás ban sport te lep ként nyil ván -
tar tott in gat la nok ön kor mány zat ál ta li hasz no sí tá sá ra és
eset le ges ér té ke sí té sé re a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 
64. § (4) és (5) be kez dé sé ben elõ ír tak irány adók. A Barcs
724/2 hrsz.-ú, va la mint a Szek szárd 01650/15 hrsz.-ú,
„ kivett sport te lep” meg ne ve zé sû in gat la nok tulajdonjo -
gának át ru há zá sá ra vo nat ko zó szer zõ dé sek ben to váb bá a
KVI kö te les a spor tért fe le lõs ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter ál tal – a fen ti tör vényi ren del ke zés alap -
ján – elõ írt fel té te le ket az ön kor mány zat kö te le zett sé ge -
ként rész le te sen rög zí te ni.

4. A Ceg léd 2758/2 hrsz.-ú in gat lan tu laj don jo gá nak
 átruházására vo nat ko zó szer zõ dés ben rög zí te ni kell, hogy



Ceg léd Vá ros Ön kor mány za ta vál lal ja az in gat la non ta lál -
ha tó, a szom szé dos la kó te lep fû té sét és me leg víz el lá tá sát
biz to sí tó ka zán ház üze mel te té sét.

5. A Kecs ke mét 3747 hrsz.-ú in gat lan tu laj don jo gá nak
át ru há zá sá ra vo nat ko zó szer zõ dés ben rög zí te ni kell, hogy
a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat té rí tés men te sen to -
vább ra is biz to sít ja az in gat la non a Re pü lõ or vo si, Egész -
ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet el he lye zé sét, va la mint azt,
hogy az In té zet hasz ná la ti jo gát az in gat lan-nyil ván tar tás -
ba is be kell je gyez ni.

6. A Val kó 161/1 hrsz.-ú in gat lan tu laj don jo gá nak át -
ru há zá sá ra vo nat ko zó szer zõ dés ben ren del kez ni kell ar ról, 
hogy az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jel zá log jog és
az azt biz to sí tó el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom tö röl te té -
se, mint a tu laj do nos vál to zás be je gyez te té sé hez el en ged -
he tet len in téz ke dés, Val kó Nagy köz ség Ön kor mány za tát
ter he li.

7. E kor mány ha tá ro zat alap ján tu laj don jog át ru há zá sá -
ra vo nat ko zó szer zõ dést 2008. már ci us 31-ig le het köt ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

2007/44. szám HATÁROZATOK TÁRA 353



354 HATÁROZATOK TÁRA 2007/44. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével, elnöke Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
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