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Tisztelt Képviselő-testület!
A rajkai határátkelőnél a Rajka, külterület 013/21 hrsz-ú ingatlan akadálymentesítése kapcsán
elbontott kezelőfülkékre (konténerekre) a határátkelőnél a továbbiakban nincsen szükség.
Felmerült annak lehetősége, hogy két kezelőfülkét önkormányzatunk ingyenesen megkaphassa,
és közfeladatainak ellátásához használhassa.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének
c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben
törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében –
ingyenesen átruházható. A tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az állami vagyonnal
való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza.
Annak érdekében, hogy a konténerek Jánossomorja Város Önkormányzatának tulajdonába
kerülhessenek a jogszabályban meghatározott formátumú kérelmet kell benyújtani a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez. A kérelemhez csatolni kell a Képviselő-testületnek az állami
vagyon igényléséről hozott döntését.
Határozati javaslat:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (X. 21.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő, a Rajka, külterület 013/21
hrsz-ú ingatlan akadálymentesítése kapcsán elbontott 2 darab kezelőfülke ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
településüzemeltetési, 7. pontjában meghatározott kulturális és közművelődési,
valamint 15. pontjában meghatározott sport, ifjúsági feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és városüzemeltetési telephely őrzési, irányítási, illetve
városnapi, kulturális rendezvényekhez, illetve sport és ifjúsági rendezvényekhez
kapcsolódó célokra kívánja felhasználni.
3. Jánossomorja Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek megtérítését.
4. Az igényelt ingóságok nem állnak védettség alatt.
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek.
Jánossomorja, 2020. október 13.

Lőrincz György s.k.
polgármester
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