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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 17-én tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Az Izsáki Római Katolikus Egyházközség vagyonkezelői kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Az Izsák Római Katolikus Egyházközség plébánosa Bajkó Zoltán kérelemmel fordult Izsák 

Város Önkormányzatához, mely szerint az Izsáki Egyházközség kezelésében volt az Izsáki 

Selyemerdő bekerített része, ahol az Egyházközség több beruházást is végrehajtott saját 

költségén. Időközben a terület kikerült az Egyházközség kezeléséből és így semmilyen 

rendelkezési joga nincs már a területen. Az Önkormányzat vagyonrendelet lehetőséget biztosít 

arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő több mint 1 hektár bekerített erdőterület az 

Izsáki Római Katolikus Egyházközség, használatába kerüljön. Mivel szeretnének a területen 

fejlesztéseket végrehajtani és a meglévő építményeket helyreállítani. 

Kedvező döntés esetén nem csak az Egyházközség részére szeretnék kisajátítani, hanem az 

egész város közössége számára, szervezett körülmények között használható rekreációs területet 

alakítanának ki.  

Ezért kéri az Önkormányzatot, hogy a terület használati jogát 25 évre használati jogot adjon az 

Izsáki Római Katolikus Egyházközség részére.  

 

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

8/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 32 § (1) bekezdése alapján az 

önkormányzati vagyon tulajdonjogát, használati jogát – jogszabály eltérő rendelkezése 

hiányában – ingyenesen vagy kedvezményesen bármely jogcímen átruházni csak az 

Önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztető, illetve érdekeit egyébként nem 

sértő módon lehet. Ilyen esetben a Képviselő-testület minősített szavazattöbbséggel dönt.  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Javaslom, hogy az Izsáki Római Katolikus Egyházközség részére a Selyemerdő 0348/2 hrsz.-ú 

1,1363 ha erdő területét 25 évre ingyenesen használatba adja, a kérelemben leírt közösségi 

célok érdekében. Mivel a terület használatba adása nem veszélyezteti az Önkormányzati 

kötelező feladat ellátást, ezért ennek jogszabályi akadálya nincsen.  

 

 

Izsák, 2019. szeptember 11. 

 

Mondok József 

polgármester 

 

 

  



Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete az Izsáki 0348/2 hrsz.-ú 1,1363 ha erdő ingatlant 

az Izsáki Római Katolikus Egyházközség használatába adja 25 évre.  

Felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal. 

Felelős:   Mondok József polgármester 
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