
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Képviselő-testület a 137/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozatában döntött a Budapest 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 adásáról a Magyar Állam részére, az egészségügyi ellátást           
nyújtó Dél-budai Centrum létrehozása érdekében. 
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2017. július 4-én e-mail útján megkereste           
Önkormányzatunkat azzal, hogy a fenti képviselő-testületi határozat kiegészítésre szorul az          
alábbiak miatt: 
- szükséges megjelölni a jogszabályban meghatározott közfeladatot (jogszabályi        
hivatkozással), amelynek ellátását az átadás elősegíti, 
- nemleges nyilatkozat szükséges arra vonatkozóan, hogy az adott vagyonelem, kötelező           
önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott         
önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához        
vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükségesek. 
 
Fentieknek megfelelően a határozat szövege kiegészül az ingyenes tulajdonba adás célját,           
mint állami közfeladatot meghatározó jogszabályhelyek pontos meghatározásával, amelyek        
az alábbiakról rendelkeznek: 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  
141. § (1) bekezdése alapján „Az állam - az e törvényben meghatározott keretek között -               
felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az egészséghez szükséges           
feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi           
állapotuk védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása.” 
 
141. § (2) bekezdése alapján „Az állam felelősségének tartalma: 
a) az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához az egészségügyi ellátórendszer           
megfelelő mennyiségű, minőségű, eloszlású, összetételű és hatékonyságú működése általános         
(szervezési, intézményi, oktatási, kutatási) feltételeinek megteremtése, működtetésének       
biztosítása.” 
 
141. § (4) bekezdése alapján „Az állam felelőssége körében az egészségügyi szakellátások            
tekintetében az állam kötelezettségét képezi 
b) az egészségügyi szakellátási felelőssége alapján a fekvőbeteg-szakellátásról és a          
járóbeteg-szakellátásról való - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényben         
foglaltak szerinti – gondoskodás.” 
 
Emellett felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb         
jognyilatkozatok megtételére.  



 
 
Dél-budai Centrum kialakításával összefüggésben a Dobogó út szélesítése is szükséges. 
  
A Budapest, XI. kerület 952/2 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 8.255 m2            
nagyságú és a 952/15 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 32.402 m2 nagyságú            
ingatlanok Tamás László magánszemély tulajdonát képezik.  
  
Az ingatlanra jelenleg a 11/2017. (V. 3.) XI.ÖK számú rendelettel jóváhagyott KÉSZ van             
érvényben. A KÉSZ közterület lejegyzéséről is rendelkezik a Dobogó út szélesítése kapcsán. 
  
Tamás László az ingatlanok összevonására és megosztására változási vázrajzot készíttetett a           
T-88848 ttsz számon, amely alapján a 952/2 és 952/15 hrsz-ú ingatlanok telekalakítását            
követően a (952/16) hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű 710 m2 nagyságú, valamint a            
952/17 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 39.947 m2 nagyságú ingatlanok          
alakulnak ki. A (952/16) hrsz-ú közterületi ingatlant a Dobogó út szélesítése céljára            
felajánlotta térítésmentesen az Önkormányzatunk számára.   
  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a kiegészített határozati javaslatot és a térítésmentes            
önkormányzati tulajdonba adásról rendelkező határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
  
Budapest, 2017. július 4. 
  
  

  
  

dr. Molnár László 


