
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. 
Ülés ideje: 2016. április 14.  
 
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 
Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs 
János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné 
gazdasági vezető,  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác, 
Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó  Andrea, Szűcs Julianna 
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 
 

…/2016. (IV.14.) Kt.  számú 
határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ A 258/1 hrsz-ú ingatlan eladásával kapcsolatos döntés módosítása 
 
2./ Állami tulajdon ingyenes tulajdonba adása 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 

28/2016. (IV.14.)  
Kt. sz. határozat. 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ A 258/1 hrsz-ú ingatlan eladásával kapcsolatos döntés módosítása 
2./ Állami tulajdon ingyenes tulajdonba adása 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 



 
1./ A 258/1 hrsz-ú ingatlan eladásával kapcsolatos döntés módosítása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a 258/1 hrsz-ú 
ingatlan eladásával kapcsolatos földhivatali eljárás során a Földhivatal kérte a határozatnak az 
előterjesztésben foglaltak szerinti kiegészítését. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…/2016. (IV.14.) Kt.számú 
Határozati  javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 208/2012. 
(XII.19.) Kt.számú határozatát, valamint a 37/2013. (III.27.) Kt.számú 
határozatát az alábbiakkal egészíti ki. 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 258/1 hrsz-ú ingatlannak a 
258/2,  258/3 és 301 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére történő 
érétkesítés során a 281/1 hrsz-ú inatlan megnevezését „közterületről” 
„kivett, beépített ingatlan” megnevezésre módosítja, továbbá a 
telekalakítás során kialakuló területek ezen megnevezéssel történő 
bejegyzéséhez hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy 
az ügyben az önkormányzat képviseletében eljárjon. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2016. június 30-ig 

 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

29/2016. (IV.14.) Kt.számú 
Határozati  
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 208/2012. 
(XII.19.) Kt.számú határozatát, valamint a 37/2013. (III.27.) Kt.számú 
határozatát az alábbiakkal egészíti ki. 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 258/1 hrsz-ú ingatlannak a 
258/2,  258/3 és 301 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére történő 
érétkesítés során a 281/1 hrsz-ú inatlan megnevezését „közterületről” 
„kivett, beépített ingatlan” megnevezésre módosítja, továbbá a 



telekalakítás során kialakuló területek ezen megnevezéssel történő 
bejegyzéséhez hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy 
az ügyben az önkormányzat képviseletében eljárjon. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2016. június 30-ig 
 
 

2./ Állami tulajdon ingyenes tulajdonba adása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester szóban is összefoglalta az írásbeli előterjesztést.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 
 

…/2016. (IV.14.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
1. Dömsöd Nagyközség 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 és a 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő a Puskás Ferenc 
stadion lelátójáról eltávolításra kerülő 600 db ülőhely ingyenes 
önkormányzati tulajdonbaadását. 
 
2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
15.) pontjában meghatározott sport feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és az önkormányzat tulajdonát képező 
sportlétesítmények lelátói ülőhelyeinek kialakítása céljára kívánja 
felhasználni. 
 
3. Dömsöd Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
 
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: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 

30/2016. (IV.14.) Kt.számú 
Határozat 
 
7. Dömsöd Nagyközség 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 és a 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő a Puskás Ferenc 
stadion lelátójáról eltávolításra kerülő 600 db ülőhely ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 
 
8. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
15.) pontjában meghatározott sport feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és az önkormányzat tulajdonát képező 
sportlétesítmények lelátói ülőhelyeinek kialakítása céljára kívánja 
felhasználni. 
 
9. Dömsöd Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
 
10. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.  
 
11. 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. 
 
12. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 



Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 
megjelenést az ülést bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

B e n c z e  István      dr. B e n c z e   Zoltán 
              polgármester               jegyző 
 


