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5/2007 (I.10) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület az Ötv-ben biztosított 
jogkörében eljárva kezdeményezi az abonyi 0159/2 hrsz-ú, kivett 
(anyaggödör), erő, 0,70 Ak értékű 2,4175 ha területű ingatlan – Ceglédi 
Körzeti Földhivatal általi tulajdonjog bejegyzését követően – a Magyar 
Állam 20480/24175 arányú tulajdonát képező tulajdoni illetőségének 
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. 
 
Az ingatlant az Önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi 
CXVI. Törvény 13. §. (6), és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Tv. 8. §.(1) bekezdésében meghatározott természeti környezet 
védelme, köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni, és a szeméttelep rekultivációjára 
kívánja felhasználni. 
 
Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti 
állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan 
vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely 
követeléséről. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen 
eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az 
Önkormányzat továbbá vállalja azt, hogy tájékoztatja a vagyonkezelőt az 
ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban 
maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át 
évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a 
vagyonkezelőt a hasznosítási cél megvalósításáról. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra 
vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 
 
Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a 
kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési 
programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési 
programjával. 
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A Képviselő-testület megbízza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan 
tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében, 
továbbá felhatalmazza az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadása 
esetén megkötendő szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2007. január 31. 
Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
  Településfejlesztési Iroda 
 

         K.m.f. 
 

  
 
       Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
         polgármester     jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2007. január 11. 
 
Farkasné Fazekas Mária  
              jkv. 


