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Tisztelt K6pvise16 testtilet!

Polgdr Varos Onkom各皿yzat各nak K6pvise16-teStulete 20 1 5. december 1 7-i融6sen t各rgyalta a Magyar Nemzeti

Vagyonkeze16 Zrt. (a toval’biakban‥ MNV Zrt.) altal, aZ 6nkominyzat r6szere 2011. j血ius 29-en

t5ritesmentesen tulqjdonba adott Polgar, Wesselenyi u. 16. sz鉦l alatti (192 hrsz.) ingatlan hasznositds缶a

VOnatkoz6 e16teIj e szt6st.

A Kepvise16-teStulet a 135/2015・ O(I工・ 17.) sz. hatarozat各ban az ingatlan hasznositasdr6l sz616 taiekoztat各st

tudom各sul vette. Az MNV Zrt.-t t華koztattuk arr61, hogy az ingatlan hasznositasa, illetve berbead各sa

megtenent.

A Polgar, Wesse16nyi u. 16. sz血l alatti ingatlan kiutalasa 2015言anu急r 6尋n keriilt meghosszabbitasra

hatarozott id6re (2 5vre) Juhdsz SzaboIcs r6sz6re. Az id6tartam 。jabb ket evvel meghosszabbithat6,

figyelembe veve szocialis ell各tas biztositasara vonatkoz6 e16irasokat’Valamint a szem61yi k6rtilmenyeket.

Fenti ingatlanra vonatkoz6an a MNV Zrt-Vel k6t紺meg各llapodas alapjan az 6nkom各nyzat az al各bbi

k6telezettsegeket vallalta az ingatlan hasznositasdra vonatkoz6an :

-　a teritesmentes tul哀idonba addsra az 6nkom各nyzati feladatok ell釦asanak e16segitese erdekeben,

lak各sgazdalkodds c帥ab61 hasznositja az ingatlant,

-　a teritesmentes tulatdonba ad各sr6l sz616 meg各llapodas al細dsat61 sz祖litott 15 ivig nem lehet

elidegeniteni az ingatlant,

-　aZ Onkomanyzat v糾a担, hogy a megallapodasban szerep16 k6telezetts6gek teUesites6r6l mind。n 6v

december 3 1. nar直ig meghozott kepvisel紅estuleti hat証ozatban foglalt nyilatkozataval, a hatarozat

meghozatalinak id6pon華t k6vet6 30 napon bel蘭, 1egk6s6bb a t各rgy6vet k6vet6 6v janutr 3 l. napjaig

t華kozta函az ENV Zrt-t. Amemyiben az 6nkorminyzat e t華koztat各si k6telezetts6gg6nek reszben

Vagy egeSZben nem tesz eleget, akkor az ingatlan becs乱t forgalmi er侮kenek 5 %壷k6teles az MNV

Zrt-nek k6tberk6nt fizetni・ A k5sedelmi k6tber azonban nem mentesit a t緋koztatasi k6telezetts6g a161.

A fent leirtak宜gyelembe vetelevel szckseges t牟iekoztatni a MNV Zrt-t aZ jngatlan hasznositasdr6l.

Kerem a Kepvise16-teStuletet, hogy az e16te垂szt6sben foglaltakat meg尊rgyalni, javaslataival kieg6sziteni 6s

a hatarozati javaslatot elfogadni sziveske(ben.



Hatdrozati javaslat

…. /2016. (… ) sz. hatalozat

Polgdr Vfros Onkominyzat各nak K6pvise16-teStifete megtargyalta a ”丁華koztat各s a PoIgdr, Wesselenyi u.

1 6・ SZam alatti ingatlan hasznosit各s各r61’’sz616 c16te千jesztest 6s az al各bbi hatarozatot hozza:

1・ A Kepvise16-teStulet a Polgar’Wesselenyi u. 16. szi血alatti ingatlan hasznositas各r61 sz616

t挙koztatast tudom各sul veszi es nyllatkozik, hogy a tulaidonba adasr6l sz616 megallapodds ala[直n

az lngatlan hasznositまsa megt6rtent.

2・ A Kepvise16-teStulet felk6ri a polgarmestert, hogy hatdrozat kivonattal az MNV Zrt-t legkes6bb

201 7. janu誼31-ig td蒔koztassa.

Hatarid6: 2017. januar 3 L

Fele16s: T6th J6zsef polgamester


