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KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  egyes  sportcélú  ingatlanok  tulajdoni  helyzetének  rendezéséről  szóló  1996.  évi  LXV. 
törvény  alapján   került  az  állam  tulajdonában  és  a  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság  (a 
továbbiakban:  KVI)  kezelésében  lévő  Kiszombor  05326/2  hrsz-ú  (korábban:  027/2  hrsz) 
ingatlan,  a lőtér Kiszombor Község Önkormányzata tulajdonába ingyenesen,  a hivatkozott 
törvényben meghatározott feltételek szerint.  
A KVI az ingatlant tulajdonjog átruházási szerződéssel adta át, ebben került rögzítésre az a 
törvény által előírt kötelezettség, hogy 
-  a  tulajdonjog átruházása  esetén   az  ingatlanra  15  évig  elidegenítési  és  terhelési  tilalom 
keletkezik, mely az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül, továbbá 
- az, hogy az ingatlan legalább 15 évig sportcélokra kerül hasznosításra, melyre vonatkozó 
előzetes kötelezettségvállalást a szerződésben is megerősítette az önkormányzat. 

A  KVI  a  tulajdonjog  átruházási  szerződés  aláírását  követően  jegyzőkönyv  alapján  adta 
birtokba  a  területet,  majd  ezen  dokumentumok  benyújtásával  az  ingatlan-nyilvántartásba 
1997. november 4. napjával került bejegyzésre az önkormányzat tulajdonjoga. 

A törvény szerinti 15 év, mely a sportcélú hasznosítási kötelezettségre vonatkozott, illetve az 
elidegenítési és terhelési tilalom 2012. augusztus 29. napján jár le.  

Az  önkormányzat  a  határidő  leteltét  követően  a  fenti  jogszabályra  hivatkozással 
kezdeményezze  az  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  törlését,  melynek  megtörténtéről  a 
NEFMI sportfeladatokért felelős minisztériumot értesíteni kell.

Az ingatlan,  amely művelési  ág szerint „kivett  tanya”,  „szántó” és „kivett  út” besorolású, 
összesen 11.899 m2 nagyságú terület, melynek sportcélú hasznosítása lőtérként valósult meg. 

A terület megállapodással lőtér céljára (sportlövészet, agyaggalamb lövészet) a Kiszombori 
Lövészklub  Sportegyesület  (képv.:  Sákovics  József  elnök)  használatába  került  ingyenesen 
2012. augusztus 29. napjáig. 
Sákovics József beadvánnyal fordult az önkormányzathoz és kérte a lőtér további használatát.

Az átadott sportcélú ingatlan szerződésben foglalt működtetésének ellenőrzése 2011. évben 
megtörtént, megállapították, hogy az átadás óta tulajdonosváltozás nem történt, cél szerinti 
hasznosítása biztosított.



Tisztelt Képviselő-testület!

A  lőtér  tulajdonjogának  rendezésével  kapcsolatosan  javaslom,  hogy  kezdeményezzük  az 
elidegenítési  és  terhelési  tilalom törlését,  ennek  megtörténtéről  az  érintett  minisztériumot 
tájékoztassuk.  Sákovics  József  kérelmére  azt  követően  térjünk vissza,  ahogy az  ingatlan-
nyilvántartási eljárás lezárul, addig a használatot rövidebb időre, 2012. december 31. napjáig 
hosszabbítsuk meg.

Kiszombor, 2012. augusztus 23.
Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: A Kiszombor 05326/2 hrsz-ú (korábban: 027/2 hrsz) ingatlan (lőtér) helyzete. 

_____/2012. ( ______ ) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Kiszombor 
05326/2 hrsz-ú (korábban:  027/2 hrsz)  ingatlan  (lőtér)  helyzete  tárgyú  előterjesztést  és  az 
alábbi döntést hozta:

1.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy az 
egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 
15.  §-a  alapján  –  figyelemmel  a  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság  és  Kiszombor  Község 
Önkormányzata  között  1997.  augusztus  29.  napjával  megkötött  Tulajdonjogi  Átruházási 
Szerződés 1. pontjában foglaltakra - a az önkormányzat 2012. augusztus 29. napját követően 
kezdeményezze  az illetékes Földhivatalnál  a Kiszombor 05326/2 hrsz-ú ( korábban: 027/2 
hrsz) ingatlanra (lőtér) bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlését.

2.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiszombor  05326/2 
hrsz-ú (korábban: 027/2 hrsz) ingatlan (lőtér) sportcélú hasznosítására az Önkormányzat és 
Kiszombori Lövészklub SE (Makó, Liget u. 40. ; képv.: Sákovics József elnök) között 2000. 
december 14. napján létrejött Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)  1. b) pontjában 
és a 2. pontjában a határozott  időtartamú megállapodás lejártának napjaként meghatározott 
2012.  augusztus  29-ei  határnapot  2012.  december  31.  napjára  módosítja.  A megállapodás 
módosítása az eredeti megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érintik. 

3. A Képviselő-testület a Kiszombor 05326/2 hrsz-ú (korábban: 027/2 hrsz) ingatlanra (lőtér) 
bejegyzett  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  törlését  követően  tárgyalja  a  lőtér  további 
hasznosításával  kapcsolatban  a  Kiszombori  Lövészklub  SE  elnöke,  Sákovics  József  által 
benyújtott kérelmet az ingatlan hosszútávú hasznosításával kapcsolatban.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a megállapodás 
fentieknek megfelelő módosítását aláírja.

A határozatról értesül:
- Sákovics József elnök Kiszombori Lövészklub SE
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár
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