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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. február 29-én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

  32/2008.(XII.12.) rendelete módosításának megtárgyalása 

E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A SZENTGYÖRGY-INVEST Kft. képviseletében eljáró Molnár István Úr megkereste az 

önkormányzatot, hogy a 0133. hrsz-on nyilvántartott belterületi, árok megnevezésű, az önkormányzat 

tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kérjen az ingatlanon 

DDOP-1.1.1/A. pályázat (Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok, 

iparterületek és inkubátorházak támogatása) keretében megvalósítandó beruházással kapcsolatban. 

Tárgyi ingatlan vonatkozásában a hozzájáruló nyilatkozat aláírására nincsen mód, tekintettel arra, 

hogy az árok az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik.  

Megvizsgálva a kérelmet – figyelemmel az árok földrajzi fekvésére – a hozzájárulás megadásához 

szükséges az ingatlan forgalomképtelenségét megszüntetni. 

 

A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy a fenti 

vagyonrendelet módosításával a tárgyi ingatlant a korlátozottan forgalomképes ingatlanok közé 

sorolja. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet módosítás, valamint az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

H a t á r o z a t i     j a v a s l a t 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SZENTGYÖRGY-INVEST Kft. (Lengyeltóti, 

külterület 0135/1. hrsz.) kérelmére a DDOP-1.1.1/A jelű, az üzleti infrastruktúra és a befektetési 

környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása című komponensére 

benyújtandó pályázatához a tulajdonát képező lengyeltóti belterületi 0133. hrsz-ú, árok megnevezésű 

ingatlana tekintetében a melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatot kiadja. 

Egyúttal Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 

polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Feleleős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Lengyeltóti, 2012. február 29.     

 

          Zsombok Lajos     

            polgármester  

 

Az előterjesztést készítette:   Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska            Dr. Szatmári Ibolya 

hatósági irodavezető    jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

  …/2012.(III.1.) rendelet-TERVEZETE 

 

a 19/2009.(IX.25.), 33/2009.(XII.15.), 11/2010.(IV.23.), 2/2012.(I.31.)   

rendeletekkel módosított 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

32/2008.(XII.12.) rendelete módosításáról  

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 107.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ 

 

A önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 

32/2008.(XII.12.) rendelet (továbbiakban: R.) 2. melléklet „KORLÁTOZOTTAN 

FORGALOMKÉPES VAGYON” táblázata sorrendben kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 

 

 HRSZ MEGNEVEZÉS NAGYSÁG (m2) 

30. 0133       árok                                                      818 

 

 

2.§ 

 

Az R. 1. melléklet „FORGALOMKÉPTELEN VAGYON” táblázata 219. sora kiegészül az 

alábbi rendelkezéssel: 

„Korlátozottan forgalomképes vagyonná minősítve …/2012.(III.1.) rendelettel” 

 

 

3.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

Lengyeltóti, 2012. február 29.  

 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya       Zsombok Lajos 

        jegyző         polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. március 1-én.  

  

                Dr. Szatmári Ibolya 

               jegyző 


