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Jegvzőkönvv
Készült: Sonlószőlős Onkormányzat Képviselőtesíületének 20]6. április 1B-átl
kezdetíel nlegtartott nyilvános , rendkívüli üléséről.
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Rendes - Somlai Eszter aljeglző
S ar kadi T i b or né j e gl z ő kö nyw e z e t ő
Távolmaradt : Vida Szabolcs kepviselő,

Lakosság részéről: 0 fő
Kiss-_,!tí4o§ Norbert oolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja,
hoty) az 5 tesíületi
tagból 4 fő megjelent, az ülés haíározatképes, azi megnyitja. A rendkívüli uléi összehívását a
napirendi pontbeli sürgős döntési kényszer indokolta. Jav|aslatot tesz az ülés napirendjére.

somlószőlős onkormónyzat képviselőtestülete
tartózkodás

nélkiil az alábbi

4

napirendet fogadja el:

igen szayazattal

,

ellenszavazat és

NAPIREND
1./ Államí tulajdon inglenes önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgálmester

NAPIREND TÁRGYÁI-,LSA
1./ Állami tulajdon inglenes önkotmdnyzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norb ert polgórmester

[_iss János Norbert polgármester: Ismerteti a pénteki napon megkülclött Nemzeti
vaglonkezelő tájékoztató levelét, Azért sürgős a dantés, miiel az i§ények beérkezési
sorrendjében dönlenek az üglben. Lehelőség van íehát 150 db ülőhely igeryMiae, melyeket a
Puskás Ferenc Stadion lelátóiról távolítanak el, ezek inglenesen az önkormányzat tulajclonba
kerülhetnek. Javasolja a levélben foglaltak alapján a iatározat meghozatalái és a váílalások
megtéíelét:tulajdonba adás érdekeben felmerülő kakségek vátlalása, sport- ifiúsági üglek
feladatainak ellátása érdekébenkívánja tulajdonbá venni és írtunipi e7 iport

rendezvényekhez kapcsolódó célolcra kívánják felhasznólni, az ingósóg nem
alaft.

áll

védettség

kérdés,hozzászólás nent volt,

Kiss Jdnos Norbert polgdrmester: Jal,asolja

alapján.

a

halározat meghozaíaláí az elhangzotlak

Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestülete 4 igen szavazattal
tartózkodás nélklil - meghozta az alábbi halározatot:

37/2016. ( IV.

18.)

-

ellenszal,azat és

határozat

1.Somlószőlős Önkormányzatának Képviselő-testülete

a

nemzeti vagyonról szóló 201I. évi CXVI. törvény 13. §-ában
foglaltak valamint az állami vagyonról sz6,ó 2007, évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdésénekc) pontja alapján a Magyar
Nemzeti .Vagyonkezelő Zí-nélkezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Allam tulaj donában 1évő 150 db ülőhely (Puskás Ferenc
Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhely) ingyenes
önkormrányzati tulajdonba adását.
2. Az ingőságokat az Önkorm ányzat a Magyarország helyi
önkormtínyzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 15.) pontjában meghatiirozott ,, sport, ifiúsági ügyek "
feladatainak ellátása érdekébenkívánj a tulajdonba venrri és
falunapi és spor1 rendezvényekhez kapcsolódó cétoka kívánja
felhasználni.
3. Somlószólős Község Önkorm ényzaíavállalja a tulajdonba
adás érdekébenfelmerülő költségek megtédtését.
4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
5. A Képviseló-testiilet felhatalm azza a polgármesteft, hogy az
ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt, felé teljes jogkörben
eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6, A Képviselő-testület felhatalmazza a polgérmestert, hogy az

ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba
vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Kiss JíínosNorbert polgármester
Hataridő: folyamatos

adására

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülését11 óra 10
perckor berekesztette.
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SzIottáné Tur,

