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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

B/133-11/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

 szeptember 21-én 16.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi 

ülésről. 

Jelen vannak: Géringer Istvánné polgármester, Kállai István alpolgármester, Homoki 

Péterné, Ferenci Andrea, Török Elek József, Rózsa Gyula, Szteblák Lajos 

képviselők. 

  

                            Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

 

Géringer Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

képviselő testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből mind a 6 fő jelen van.  

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

47/2020. (IX.21.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

1.) A bakonyszombathelyi Vasútállomás tulajdonba vétele. 

            Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

     1.)     A bakonyszombathelyi Vasútállomás tulajdonba vétele. 

          Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 
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Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. munkatársával Wittman Zoltán műszaki menedzserrel tárgyalásokat 

folytatott a vasútállomás tulajdonjogát illetően. Remélhetőleg az év végére az ingatlan a 

tulajdonunkba kerülhet. Az Önkormányzat bérlakások kialakítását tervezi az ingatlan 

területén. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

                      Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

48/2020. (IX.21.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

1. Bakonyszombathely 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 bakonyszombathelyi: 

687/5 helyrajzi számon felvett, üzemi terület  megnevezésű,  1242 m2 területű 

ingatlan 1/1  tulajdoni hányadának, 

87/6 helyrajzi számon felvett, üzemi terület (udvar)  megnevezésű, 990 m2 

területű ingatlan 1/1  tulajdoni hányadának  

 687/7  helyrajzi számon felvett, üzemi terület (udvar)  megnevezésű, 5724 m2 

területű ingatlan  1/1 tulajdoni hányadának  ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlanokat t az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. és 10. pontjaiban meghatározott 

szociális jellegű feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

bérlakások kialakítása  célra kívánja felhasználni. 

 

3. Bakonyszombathely Község Önkormányzata  vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll semminemű  védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bakonyszombathelyi 

687/5, 687/6, 687/7 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

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

nyilatkozatot megtegyen. 
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bakonyszombathelyi 

687/5, 687/6, 687/7 hrsz-ú ingatlan ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
   

 

      Határidő: Azonnal 

      Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

Mivel több tárgyalni való nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést 

bezárta. 

 

 

                                                               Kmf. 

 

          Géringer Istvánné                                                                Varga Sándor 

              polgármester                                                                          jegyző 

 

 


