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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő - testület 2018. augusztus 31- én tartandó rendkívüli ülésére 

Kiskunhalas, szociális tűzifa igénylés tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Telefonon megkereste Önkormányzatunkat a Magyar Közút Np. Zrt. Kiskunhalasi üzemének 

vezetője, hogy lehetőség van a raktárukban lévő tűzifa ingyenes (szociális célra történő 

felhasználás) elvitelére. 

Ezt követően a cég honlapján digitálisan az igényünk benyújtásra került. 

Az igényünket befogadták és ezt követően ismertették a további teendőket a Magyar Állam 

tulajdonában lévő tűzifa ingyenes elvitelével kapcsolatban. 

A birtokba vételhez szükséges egy képviselő-testületi döntés, mely megalapozza az igényünket 

és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé a kérelem alapjául szolgál. 

Kiskunhalas Város 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 

(továbbiakban: MNV Zrt.) kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a 

Magyar Közút Np. Zrt. vagyonkezelésében lévő 

                     26/2018 Kiskunhalas puhafa 80m3        értéke: nettó: 504.000,-Ft    

                      27/2018 Kiskunhalas puhafa 80m3        értéke: nettó: 504.000,-Ft 

                      28/2018 Kiskunhalas puhafa 118,25 m3 értéke nettó: 744.945,-Ft 

                      44/2018 Kiskunhalas puhafa 308,72 m3 értéke nettó:2.130.168,-Ft 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés pontjában meghatározott szociális feladatainak ellátása 

érdekében kívánja tulajdonba venni és a legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok szociális 

helyzete javításának céljára kívánja felhasználni. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő szállítási 

költségek megtérítését. 

Az igényelt ingóság nem áll (örökségvédelmi védettség) védettség alatt. 

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. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom. 

Határozati javaslat:  

1. Kiskunhalas Város 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 Magyar Közút Np. Zrt. Vagyonkezelésében lévő 

                     26/2018 Kiskunhalas puhafa 80m3        értéke: nettó: 504.000,-Ft    

                      27/2018 Kiskunhalas puhafa 80m3        értéke: nettó: 504.000,-Ft 

                      28/2018 Kiskunhalas puhafa 118,25 m3 értéke nettó: 744.945,-Ft 

                      44/2018 Kiskunhalas puhafa 308,72 m3 értéke nettó:2.130.168,-Ft 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés pontjában meghatározott szociális 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a legrászorultabb 

felnőtt és gyermek lakosok szociális helyzete javításának céljára kívánja 

felhasználni. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő szállítási költségek megtérítését. 

4. Az igényelt ingóság nem áll (örökségvédelmi védettség) védettség alatt. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen, az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Meggyesi József közútkezelő 

Határozatról értesül:  Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója Bem u. 1 .fsz. 

15.  

 

 

           Fülöp Róbert s.k. 


