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Jászberény Város Polgármestere Sürgősségi indítvány 
  
 

Előterjesztés 
Jászberény Város Polgármesterének a vagyonkezelői jogról történő lemondásról szóló 

173/2021. (V. 25.) határozat módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása szerint a Jászberény Városi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) jogelődje a Jászberényi Városi Tanács VB az alábbi ingatlanok 
tekintetében vagyonkezelői joggal rendelkezett, melynek folytatásáról, vagy az arról való 
lemondásról az Önkormányzatnak nyilatkoznia volt szükséges: 
 

Hrsz művelési ág terület nagysága 
(m2) 

vagyonkezelői joggal 
érintett tulajdoni hányad 

13098 kert 155 144/720 
14058 kert 308 2/32 
14591 szántó 3312 42/252 
17098 kert 83 2808/8640 
19108 kert 803 231/1080 

 
Tekintettel arra, hogy a területek közelében önkormányzati tulajdonú földek nincsenek, 
valamint a résztulajdonokra vonatkozóan rendelkezett az Önkormányzat vagyonkezelői 
joggal, amelynek az adminisztrációs terhei aránytalanul magasak, ezért ezen ingatlanok 
vonatkozásában az Önkormányzat, mint a korábbi vagyonkezelő vagyonkezelői jogáról 
történő lemondásról és ezen jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törlésének 
kezdeményezéséről döntött Jászberény Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Jászberény Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, valamint az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben a Jászberény Városi 
Önkormányzat működési rendjében alkalmazandó egyes szabályokról szóló 34/2020. (XI. 4.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a alapján – a 173/2021. (V. 25.) határozatába foglalva. 
 
A jászberényi 13098, 14058, 14591, 17098, 19108 hrsz-ú zártkerti ingatlanokra vonatkozó 
vagyonkezelői jog törlésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárásár keretében a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 69918/5/2021. iktatószámú 
végzésében foglalva hiánypótlási felhívást írt elő 8 napon belüli teljesítéssel, melynek 
határnapja 2021. november 23. napja. A hiánypótlási felhívás határideje egy alkalommal 8 
nappal meghosszabbítható. A hiánypótlás teljesítési határideje jogvesztő, határidőben történő 
nem teljesítés esetén az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény 40.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárást megszünteti. 
 
A hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítése érdekében Jászberény Város Polgármesterének 
a 173/2021. (V. 25.) határozata 1. pontjában szereplő táblázat tartalmának módosítása 
szükséges az alábbiak szerint: 
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Hrsz művelési ág terület nagysága 
(m2) 

vagyonkezelői joggal érintett 
tulajdoni hányad 

13908 kert 155 144/720 
14058 kert 308 1/32 
14591 szántó 3312 42/252 
17098 kert 83 2448/8640 
19108 kert 803 75/1080 

 
Jelen előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalása a Jászberény Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdésének b) pontja alapján – önkormányzati 
érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem lenne beterjeszthető – indokolt. 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel 
történő – elfogadását. 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (XI. 23.) határozata 
Jászberény Város Polgármesterének a vagyonkezelői jogról történő lemondásról szóló 
173/2021. (V. 25.) határozat módosításáról 
 

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXCIX. törvény 107. §-a alapján - a Jászberény 
Város Polgármesterének a vagyonkezelői jogról történő lemondásról szóló 173/2021. 
(V. 25.) határozata (a továbbiakban: Határozat) 1. pontjában szereplő táblázatot az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
Hrsz művelési ág terület 

nagysága 
(m2) 

vagyonkezelői 
joggal érintett 
tulajdoni 
hányad 

vagyonkezelői jogot 
bejegyző eredeti határozat 
száma: 

13908 kert 155 144/720 50049/1984.02.21. 
14058 kert 308 1/32 50146/1984.06.18. 
14591 szántó 3312 42/252 50092/1986.05.05. 
17098 kert 83 2448/8640 50150/1985.08.14. 
19108 kert 803 75/1080 50156/1983.05.16. 

 
2. A Határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Budai Lóránt polgármester (a nyilatkozatok aláírása vonatkozásában) 

Bobák Nóra, a PH Aljegyzői Osztály vezetője 
 
Erről értesül: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, 
2. a PH Aljegyzői Osztály – helyben, 
3. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság valamennyi tagja – helyben, 
4. Képviselő-testület valamennyi tagja – helyben, 
5. Irattár. 

 
Jászberény, 2021. november 18. 

Budai Lóránt s.k. 
polgármester 



 

 

NYILATKOZAT 
- módosítás és kiegészítés - 

A Jászberény Városi Önkormányzat, mint vagyonkezelő a következő nyilatkozatot teszi: 

név: Jászberény Városi Önkormányzat 
székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
adószám: 15732671-2-16 
statisztikai azonosító: 15732671-8411-321-16 
törzskönyvi azonosító: 732671 
képviseli: Budai Lóránt polgármester 
 
mint a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó Jászberény (Település) zártkert (fekvés) 13908 (hrsz.) helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan vagyonkezelője feltétlen és visszavonhatatlan 
 

hozzájárulását adja 
 
ahhoz, hogy a Városi Tanács VB (Jászberény) 144/720-ad tulajdoni hányadára feljegyzett 
vagyonkezelői joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön. 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat kijelenti, hogy jelen nyilatkozatát a Magyar Állam 
képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3. § alapján eljáró 
Nemzeti Földügyi Központ kérésére adta ki. 
 
Jelen vagyonkezelői jog törlési nyilatkozat aláírásával meghatalmazom a Dr. Sonkoly Judit 
Ügyvédi Irodát (5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10 I/2., nyilvántartási száma: 195., eljár: 
dr. Sonkoly Judit ügyvéd – ügyvédi igazolvány szám: Ü-100436., KASZ szám: 36068552) 
jelen okirat és mellékleteinek elkészítésével, valamint az illetékes földhivatal előtt jelen 
ügyben jogi képviselet ellátásával. 
  
Jászberény, 2021. év november hó 17. nap 

A Jászberény Városi Önkormányzat képviseletében: 
 
                                                                                                 ……………………………….. 
                                                                                                                     aláírás 
                                                                                               Képv.: Budai Lóránt polgármester 
                                                                                                   vagyonkezelői jog jogosultja 
 
Jelen nyilatkozatot szerkesztettem és ellenjegyzem: 
Jászberény, 2021. november 17. 
 
 
Dr. Sonkoly Judit ügyvéd 
KASZ szám: 36068552 
 



 

 

 
NYILATKOZAT 

- módosítás és kiegészítés - 
 

A Jászberény Városi Önkormányzat, mint vagyonkezelő a következő nyilatkozatot teszi: 

név: Jászberény Városi Önkormányzat 
székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
adószám: 15732671-2-16 
statisztikai azonosító: 15732671-8411-321-16 
törzskönyvi azonosító: 732671 
képviseli: Budai Lóránt polgármester 
 
mint a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó Jászberény (Település) zártkert (fekvés) 14058 (hrsz.) helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan vagyonkezelője feltétlen és visszavonhatatlan 
 

hozzájárulását adja 
 
ahhoz, hogy a Városi Tanács VB (Jászberény) 1/32-ed tulajdoni hányadára feljegyzett 
vagyonkezelői joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön. 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat kijelenti, hogy jelen nyilatkozatát a Magyar Állam 
képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3. § alapján eljáró 
Nemzeti Földügyi Központ kérésére adta ki. 
 
Jelen vagyonkezelői jog törlési nyilatkozat aláírásával meghatalmazom a Dr. Sonkoly Judit 
Ügyvédi Irodát (5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10 I/2., nyilvántartási száma: 195., eljár: 
dr. Sonkoly Judit ügyvéd – ügyvédi igazolvány szám: Ü-100436., KASZ szám: 36068552) 
jelen okirat és mellékleteinek elkészítésével, valamint az illetékes földhivatal előtt jelen 
ügyben jogi képviselet ellátásával. 
  
Jászberény, 2021. év november hó 17. nap 

 
                                                                                                 ……………………………….. 
                                                                                                                     aláírás 
                                                                                               Képv.: Budai Lóránt polgármester 
                                                                                                   vagyonkezelői jog jogosultja 
 
Jelen nyilatkozatot szerkesztettem és ellenjegyzem: 
Jászberény, 2021. november 17. 
 
 
Dr. Sonkoly Judit ügyvéd 
KASZ szám: 36068552 



 

 

NYILATKOZAT 
- módosítás és kiegészítés - 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat, mint vagyonkezelő a következő nyilatkozatot teszi: 

név: Jászberény Városi Önkormányzat 
székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
adószám: 15732671-2-16 
statisztikai azonosító: 15732671-8411-321-16 
törzskönyvi azonosító: 732671 
képviseli: Budai Lóránt polgármester 
 
mint a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó Jászberény (Település) zártkert (fekvés) 17098 (hrsz.) helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan vagyonkezelője feltétlen és visszavonhatatlan 
 

hozzájárulását adja 
 
ahhoz, hogy a Városi Tanács VB (Jászberény) 2448/8640 tulajdoni hányadára feljegyzett 
vagyonkezelői joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön. 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat kijelenti, hogy jelen nyilatkozatát a Magyar Állam 
képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3. § alapján eljáró 
Nemzeti Földügyi Központ kérésére adta ki. 
 
Jelen vagyonkezelői jog törlési nyilatkozat aláírásával meghatalmazom a Dr. Sonkoly Judit 
Ügyvédi Irodát (5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10 I/2., nyilvántartási száma: 195., eljár: 
dr. Sonkoly Judit ügyvéd – ügyvédi igazolvány szám: Ü-100436., KASZ szám: 36068552) 
jelen okirat és mellékleteinek elkészítésével, valamint az illetékes földhivatal előtt jelen 
ügyben jogi képviselet ellátásával. 
  
Jászberény, 2021. év november hó 17. nap 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat képviseletében: 
 
                                                                                                 ……………………………….. 
                                                                                                                     aláírás 
                                                                                               Képv.: Budai Lóránt polgármester 
                                                                                                   vagyonkezelői jog jogosultja 
 
Jelen nyilatkozatot szerkesztettem és ellenjegyzem: 
Jászberény, 2021. november 17. 
 
 
Dr. Sonkoly Judit ügyvéd 
KASZ szám: 36068552 
 



 

 

NYILATKOZAT 
- módosítás és kiegészítés - 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat, mint vagyonkezelő a következő nyilatkozatot teszi: 

név: Jászberény Városi Önkormányzat 
székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
adószám: 15732671-2-16 
statisztikai azonosító: 15732671-8411-321-16 
törzskönyvi azonosító: 732671 
képviseli: Budai Lóránt polgármester 
 
mint a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó Jászberény (Település) zártkert (fekvés) 19108 (hrsz.) helyrajzi számon  
nyilvántartott ingatlan vagyonkezelője feltétlen és visszavonhatatlan 
 

hozzájárulását adja 
 
ahhoz, hogy a Városi Tanács VB (Jászberény) 75/1080 tulajdoni hányadára feljegyzett 
vagyonkezelői joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön. 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat kijelenti, hogy jelen nyilatkozatát a Magyar Állam 
képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3. § alapján eljáró 
Nemzeti Földügyi Központ kérésére adta ki. 
 
Jelen vagyonkezelői jog törlési nyilatkozat aláírásával meghatalmazom a Dr. Sonkoly Judit 
Ügyvédi Irodát (5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10 I/2., nyilvántartási száma: 195., eljár: 
dr. Sonkoly Judit ügyvéd – ügyvédi igazolvány szám: Ü-100436., KASZ szám: 36068552) 
jelen okirat és mellékleteinek elkészítésével, valamint az illetékes földhivatal előtt jelen 
ügyben jogi képviselet ellátásával. 
 
  
Jászberény, 2021. év november  hó 17. nap 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat képviseletében: 
 
                                                                                                 ……………………………….. 
                                                                                                                     aláírás 
                                                                                               Képv.: Budai Lóránt polgármester 
                                                                                                   vagyonkezelői jog jogosultja 
 
Jelen nyilatkozatot szerkesztettem és ellenjegyzem: 
Jászberény, 2021. november 17. 
 
 
Dr. Sonkoly Judit ügyvéd 
KASZ szám: 36068552 



 

 

NYILATKOZAT 
- módosítás és kiegészítés - 

A Jászberény Városi Önkormányzat, mint vagyonkezelő a következő nyilatkozatot teszi: 

név: Jászberény Városi Önkormányzat 
székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
adószám: 15732671-2-16 
statisztikai azonosító: 15732671-8411-321-16 
törzskönyvi azonosító: 732671 
képviseli: Budai Lóránt polgármester 
 
mint a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó Jászberény (Település) zártkert (fekvés) 14591 (hrsz.) helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan vagyonkezelője feltétlen és visszavonhatatlan 
 

hozzájárulását adja 
 
ahhoz, hogy a Városi Tanács VB (Jászberény) 42/252-ed tulajdoni hányadára feljegyzett 
vagyonkezelői joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön. 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat kijelenti, hogy jelen nyilatkozatát a Magyar Állam 
képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3. § alapján eljáró 
Nemzeti Földügyi Központ kérésére adta ki. 
 
Jelen vagyonkezelői jog törlési nyilatkozat aláírásával meghatalmazom a Dr. Sonkoly Judit 
Ügyvédi Irodát (5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10 I/2., nyilvántartási száma: 195., eljár: 
dr. Sonkoly Judit ügyvéd – ügyvédi igazolvány szám: Ü-100436., KASZ szám: 36068552) 
jelen okirat és mellékleteinek elkészítésével, valamint az illetékes földhivatal előtt jelen 
ügyben jogi képviselet ellátásával. 
  
Jászberény, 2021. év november hó 17. nap 

A Jászberény Városi Önkormányzat képviseletében: 
 
                                                                                                 ……………………………….. 
                                                                                                                     aláírás 
                                                                                               Képv.: Budai Lóránt polgármester 
                                                                                                   vagyonkezelői jog jogosultja 
 
Jelen nyilatkozatot szerkesztettem és ellenjegyzem: 
Jászberény, 2021. november 17. 
 
 
Dr. Sonkoly Judit ügyvéd 
KASZ szám: 36068552 
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