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 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2016. április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

50/2016. (IV.19.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. 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 és a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő Puskás Ferenc Stadion 

lelátóiról eltávolítandó 600 db ülőhely ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  

 

2. Az ingóságokat Nagykőrös Város Önkormányzata a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 

meghatározott kulturális szolgáltatás, valamint 15. pontjában meghatározott sport, 

mint helyben biztosítandó közfeladatok ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

az önkormányzat tulajdonában lévő természetben a Nagykőrös belterület 5716/5 hrsz. 

alatt található Cifrakertben, valamint a Nagykőrös, Ceglédi út 26. sz., természetben a 

Nagykőrös belterület 254. hrsz. alatti sportingatlanban megvalósuló kulturális és sport 

rendezvényekhez kapcsolódó célra kívánja felhasználni. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését és az 5 évig terjedő elidegenítési tilalmat. 

 

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.  

 

5. Nagykőrös Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózónak minősül és a 

tulajdonosi joggyakorlóval (MNV Zrt.) szemben nem rendelkezik lejárt tartozással. 

 

6.  Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos kérelmet az MNV Zrt.-hez benyújtsa. 

 

7. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi 

nyilatkozatot megtegyen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 

vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 2016. 04. 19., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1-6. 

pont 

Határidő: folyamatos, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 7-8. 

pont 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.   

 polgármester címzetes főjegyző  

 

 

   

 

 Kiss Attila Csaba sk. Illés Sándor sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
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