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Napirend: A Városháza ingatlanának, a Magyar Állam tulajdonában álló 73/6309 tulajdoni hányada 

tulajdonjogának Abony Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos eljárás 

megindításához szükséges döntések meghozataláról 

 

274/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Városháza ingatlanának, a Magyar Állam tulajdonában álló 73/6309 tulajdoni hányada tulajdonjogának 

Abony Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos eljárás megindításához 

szükséges döntések meghozataláról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 13.§-ra valamint az az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) 

pontjára az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete a Magyar Állam tulajdonában levő, abonyi ingatlan-

nyilvántartásban 5508 hrsz-on felvett (Polgármesteri Hivatal) ingatlan 73/6309 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. 

 

2. Abony Város Önkormányzata az ingatlani hányadot a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt önkormányzati feladatok ellátását is biztosító önkormányzati képviseleti és 

igazgatási tevékenység ellátására, a feladatellátás minőségének javítása céljából kívánja tulajdonba venni és 

használni. 

 

3. Abony Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében az eljárás során felmerült indokolt 

költségeket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére megtéríti. 

 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan teljes területe helyi védelem alatt 

áll, és kijelenti, hogy az ebből fakadó kötelezettségeket a tulajdonba adást követően maradéktalanul teljesíti. 

 

5. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanrész ingyenes 

tulajdonba adásához szükséges lépéseket haladéktalanul tegye meg. 
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