
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A 1592/2016. (X. 27.) Korm. határozatba foglaltak alapján a Kormány egyetért azzal, hogy             
az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának (a továbbiakban: Szuperkórház)         
helyszíne Budapest XI. kerület, Dobogó nevű városrészben legyen. 

A kiemelt beruházás az alábbi ingatlanokat érinti: Budapest XI. kerület 952/2, 952/3, 952/4,             
(952/12), 952/13, 952/14, 952/15 és (966) helyrajzi számú ingatlan. A Szuperkórház           
létrehozásának feltétele, hogy a beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok egységes         
tulajdoni helyzete biztosított legyen. 
Ennek kapcsán a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről dr. Zsigó Anikó igazgató            
megkereste Önkormányzatunkat az ingatlanok közül a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda           
Önkormányzata tulajdonát képező Budapest XI. kerület (952/12) hrsz-ú kivett közterület, a           
952/14 hrsz-ú kivett árok és a (966) hrsz-ú kivett közterület térítésmentes állami tulajdonba             
adásának kérésével.  
A Budapest XI. kerület, Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út -             
Egér út - Andor utca - Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési                
szabályzatáról szóló 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelet a telekalakítást lehetővé teszi. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2)            
bekezdése alapján „ A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az            
állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban         
meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.” 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (1)              
bekezdése alapján: „Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi          
önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi         
önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz           
szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő           
tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a          
rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat              
részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz               
szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra.” 
  
Fentiek alapján az állam részére történő tulajdonba adás nyilvántartási értéken való           
átvezetéssel, ingyenesen történhet. A Budapest XI. kerület (952/12) hrsz-ú, 358 m2 nagyságú            
kivett közterület nyilvántartási értéke: 768.000,-Ft, a 952/14 hrsz-ú, 725 m2 nagyságú kivett            
árok nyilvántartási értéke: 1.495.000,-Ft, és a (966) hrsz-ú, 849 m2 nagyságú kivett közterület             
nyilvántartási értéke: 1.698.000,-Ft. 
  



  
Az állam részére történő tulajdonba adás célja az egészségügyi ellátást nyújtó Dél-budai            
Centrum létrehozása. 
  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az ingyenes tulajdonba adás ügyében döntését           
meghozni szíveskedjen.  
  
Budapest, 2017. június 14. 
  
   

  
  

  dr. Hoffmann Tamás 


