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ELŐTERJESZTÉS 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő -testületének  

2013. május 30-én tartandó ülésére, 7/2013. (I. 10.) Kt. határozat módosításáról  

 

Előterjesztést készítette: Hegyesi Róbert vezető tanácsos 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata, az Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013. (I. 10.) Kt. 

számú határozata alapján, ingyenes tulajdonba adásra igényt nyújtott be a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-hez a 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 10. szám alatt lévő, a füzesgyarmati 

ingatlan-nyilvántartásban 11/1 hrsz-ú,  3200 m
2
 területű udvar és üzlet, gazdasági épület és 

intézményi terület művelési ágú és 288/3180-ad részben a Magyar Állam (kezelő: Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő ZRT.) tulajdonát képező ingatlanra, közcélú feladat ellátására. 

 

Az MNV Zrt. MNV/01/5134/7/2013. ikt. számú válaszlevelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, 

hogy a 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdés 9. pontjára való hivatkozás (helyiséggazdálkodás) 

nem elegendő, meg kell nevezni a helyiséggazdálkodás mely formáját kívánjuk alkalmazni. 

 

Tájékoztatást kapott az Önkormányzat arról is, hogy határozatban fel kell hatalmazni a polgármestert a 

képviselő-testületnek, hogy az ügyben teljes körűen eljárhasson. 

 

Határozati javaslat: 

 

- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati tulajdonba adás 

céljából vételi igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez a füzesgyarmati 11/1 hrsz-

ú,  3200 m
2
 területű udvar és üzlet, gazdasági épület és intézményi terület művelési ágú és 

288/3180-ad részben a Magyar Állam (kezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT.) 

tulajdonát képező ingatlanra vonatkozóan kiegészíti, az ingatlan részt önkormányzati 

feladatok ellátására szolgáló irodák kialakítására kívánja használni. 

 

- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Füzesgyarmat, Kossuth u. 10. szám alatt lévő, a füzesgyarmati ingatlan-

nyilvántartásban 11/1 hrsz-ú,  3200 m
2
 területű udvar és üzlet, gazdasági épület és 

intézményi terület művelési ágú és 288/3180-ad részben a Magyar Állam (kezelő: Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő ZRT.) tulajdonát képező ingatlan ingyenes Önkormányzati 

tulajdonba adása ügyében teljes körűen eljárjon. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő: értelem szerinti 

 

Füzesgyarmat, 2013. május 21. 

 

 

Bere Károly 

polgármester 
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