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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében állami tulajdonú ingatlanok 

felajánlásáról 
 
 
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 
 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
 
Melléklet: nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter és a modern települések 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos levele és 1-4 sz. mellékletei; 1 db határozati javaslat 
 
Jogszabályi háttér:  
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  
-  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az 5000 fő alatti kistelepülések hátrányainak mérséklése, a népességcsökkenés megállítása és 

az életminőség javítása céljából indította el a kormány 2019-ben a Magyar Falu Programot, 

melynek támogatási rendszere egy újabb elemmel bővült.  

 

A nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter és a modern települések 

fejlesztéséért felelős kormánybiztos tájékoztatása alapján a Kormány úgy döntött, hogy 

megfontolja az egyes önkormányzatok közigazgatási területén fekvő, az állami 

feladatellátáshoz nem szükséges, egyes állami tulajdonú ingatlanok, (ingatlan hányad) ingyenes 

átadását az önkormányzatok részére.  

 

Az erről szóló levél 2. számú mellékletében Csökmő területén 6 db belterületi ingatlan került 

felsorolásra, melynek ingyenes felajánlásáról döntött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.: 

 

1. Csökmő, belterület 237 hrsz Kossuth u. 35. kivett lakóház, udvar 2323 m2 1/1 tulajdoni 

hányad 

2. Csökmő belterület 457 hrsz. Zrínyi utca 1. kivett lakóház, udvar 1518 m2 1/2 tulajdoni 

hányad 

3. Csökmő belterület 461 hrsz. Rákóczi utca 53. kivett lakóház, udvar 410 m2 1/1 tulajdoni 

hányad 

4. Csökmő belterület 722 hrsz. Cserepes utca 29. kivett lakóház, udvar 1354 m2 12/84 

tulajdoni hányad 

5. Csökmő belterület 1049 hrsz. Kossuth utca 226. kivett beépítetlen terület 2014 m2 1/1 

tulajdoni hányad 

 



6. Csökmő belterület 1063 hrsz. Akácfa utca 57. kivett lakóház, udvar 1031 m2 1/1 tulajdoni 

hányad 

 

2021. július 15-ig kell írásban nyilatkozni arról, hogy a fenti ingatlanok ingyenes 

megszerzésének lehetőségével kíván-e az önkormányzat élni. 

 

Fontos feltétel, hogy a nyilatkozattal a 2. sz. mellékletben szereplő összes ingatlan ingyenes 

átruházását kezdeményezhetjük, vagy utasíthatjuk vissza, nincs lehetőség az egyes ingatlanok 

tekintetében nyilatkozni. 

 

A fentiek alapján terjesztem elő a határozati javaslatot és elfogadásra javaslom.  

 

Csökmő, 2021. június 17. 

 

 

            /:Nagy Tibor s.k.:/ 

               polgármester     

 

 

Határozati javaslat: 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

……/2021. (…..)   önkormányzati határozata: 

 
a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében állami tulajdonú ingatlanok 

felajánlásáról 
 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által megküldött „A Magyar Falu Program céljainak támogatására 

felajánlott ingatlanok összesítőlistája” című MNV/01/38813/2021. iktatószámú listában 

szereplő valamennyi ingatlan (ingatlan hányad) összességének Önkormányzati tulajdonba 

adását kezdeményezi. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló nyilatkozatot az 

önkormányzat nevében tegye meg. 

 

 

Határidő: 2021. július 15. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 
 

 

 

 


