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Magyargencs Község Önkormányzata 
   8517 Magyargencs, Petőfi u. 127. 
 
Ügyszám:   /2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2016. április 20-i nyilvános üléséről, mely 
8 óra 00 perckor kezdődött. 
 
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Magyargencsi Kirendeltség 
hivatali helyisége 
 
Jelen vannak: Magyargencs Község Képviselő-testülete részéről 

           Boros Tamás polgármester 
                     Vida Gábor alpolgármester 

           Süle Tamás  
önkormányzati képviselők 

Távol van:     : Dr. Thoma Elek 
  Rózsavölgyi László 
  
 Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző   
              
Boros Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van. Dr. 
Thoma Elek és Rózsavölgyi László képviselők távolmaradásukat előre jelezték. Ismerteti 
szóban a kiküldött napirendi pontokat. Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a 
képviselő-testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásáról. 
 
Magyargencs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
19/2016.(IV.20.) önkormányzati határozat 
Magyargencs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2016. április 20.-i nyilvános üléséről napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
1.) Puskás Ferenc Stadion székeinek igénylése 
előadó: polgármester 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1.) Puskás Ferenc Stadion székeinek igénylése 

előadó: polgármester 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy megkezdődtek a bontási munkálatok, lehetőség van 
ülőhely igénylésére. Maximum 20 db igénylésére van lehetőség.  Vállalni kell az elszállítást, a 
beszerelést, és a későbbi fenntartással kapcsolatos minden felmerülő költséget. Vállalni kell az 5 évig 
terjedő elidegenítési tilalom vállalását. Határozati javaslatot mindenki megkapta. 
 
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Boros Tamás polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, hozzászólás, 
módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s megállapítja, hogy 
Magyargencs Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
20/2016.(IV.20.) önkormányzati határozat 

1. Magyargencs Község 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 20 db ülőhely  ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
Felhasználási hely: Magyargencs, Sportpálya 
 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15 .) pontjában meghatározott sport, 
ifjúság ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és sport 
rendezvények, falunapi programok sport rendezvényei céljára kívánja felhasználni. 
 

3. Magyargencs Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését. Vállalja az ülőhelyek elszállításának, beszerelésnek, és a 
későbbi fenntartással kapcsolatos minden felmerülő költséget. Vállalja az átvételtől 
számított 5 évig terjedő elidegenítési és terhelési tilalmat. 
 

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.  
 

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. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 22. 

Erről értesülnek: Önkormányzat 

      MNV Zrt. 

Boros Tamás polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend 
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2016. március 24-i nyilvános ülést 8 óra 41 perckor 
berekeszti. 

 

K.m.f. 
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Boros Tamás                                         Ivanics Barbara 
 polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 
 
 
 
 
 


