
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. árpilis 21-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Állami tulajdonú ingóság tulajdonjogának helyi önkormányzat részére történő
ingyenes átruházása

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Németh- Kovács Anita sajtó,- sport és koordinációs referens
                        Szoboszlay István Palotasport Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést megtárgyalta: –

A határozati javaslat a törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
             jogi előadó                                aljegyző                            jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

2016. március 22. napján Szoboszlay István a Palotasport Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel kereste
meg önkormányzatunkat, hogy a Palotasport Kft. tulajdonában lévő labdarugó pálya nézőterének
ülőhelyekkel való ellátása érdekében, a Puskás Stadion bontásából származó székek igényléséhez,
szükséges nyilatkozatot tenni.
. 
Ennek  eleget  téve,  aláírásommal  2016.  március  23-án  az  igénylésre  vonatkozó  nyilatkozatot
benyújtottuk.

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
kimondja:  „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 tartalmazza.

A  fent  leírtak  alapján  2016.  április  18-án  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.  Ingó-  és
Ingatlanvagyonért Felelős Főigazgatója tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy 100 darab ülőhely
igénylésére  van  lehetőségünk,  továbbá,  hogy  lehetőségünk  van  ennek  térítésmentes  tulajdonba
vételére.  Ehhez  kérelmet  kell  benyújtanunk,  amelynek  tartalmazni  kell  az  ezzel  kapcsolatos
képviselő-testületi határozatot, valamint a képviselő-testületi jegyzőkönyv számát.

A kérelem beérkezésének határideje:  2016. április  22-e 16 óra.  Ezért  szükséges az előterjesztés
rendkívüli ülésen történő tárgyalása.

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és
fogadja el a határozati javaslatot!

Várpalota,  2016. április 19.

Talabér Márta
polgármester



Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete Határozati javaslat
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 21-i rendkívüli ülésén a követke-
ző határozatot hozta:

…/2016. (IV. 21.) képviselő-testületi
határozat:

1. Várpalota 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 lévő Puskás Ferenc Stadion bon-
tásából származó 100 darab szék ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingóságokat  az  Önkormányzat  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport, ifjúsági ügyek
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a Palotasport Kft. tulajdonában
lévő labdarugó pálya nézőterének ülőhelyekkel való ellátása céljára kívánja felhasználni.

3. Várpalota Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítését.

4. Az igényelt ingóság nem áll örökségvédelmi védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az  ingóságok ingyenes  önkor-
mányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben
eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az  ingóságok ingyenes  önkor-
mányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

7. Várpalota Város Önkormányzata az átvételtől számított 5 évig terjedő időtartamra elidegení-
tési tilalmat vállal.

8. Várpalota Város Önkormányzata az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 178. § 32.
pontja szerinti köztartozásmentes adózónak minősül és a tulajdonosi joggyakorlóval (MNV.
Zrt.) szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.

Várpalota,  2016. április 21.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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