ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI
2019. NOVEMBER 13.
1.) napirendi pont: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása tulajdonát képező szélessávú
hálózat és optikai szál értékesítése
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásának tagja úgy határoz, hogy a Társulás tulajdonában
álló szélessávú hálózat és optikai szál értékesítésére kiírt nyilvános pályázati
felhívásra a KalászNet Kábel TV Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
ajánlattevő által tett 95.000.000 Ft+ÁFA vételáron történő értékesítését és az
adásvételi szerződés aláírását támogatja.
Megbízza a társulási ülésen részt vevő képviselőjét, hogy az eladás tárgyát képező
napirendnél „igen” szavazatot adjon le.
Szarvas Város Önkormányzata a társulási ülésen való részvétellel Babák Mihály
polgármestert és Molnár Etele alpolgármestert bízza meg.
Határidő:
2019. november 13.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásának tagja úgy határoz, hogy a társulás tulajdonában
álló szélessávú hálózat és optikai szál értékesítésére kiírt nyilvános pályázati
felhívásra a KalászNet Kábel TV Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
ajánlattevő által megajánlott 95.000.000 Ft+ÁFA vételárnak a társulás tagjai
közötti felosztása a megvalósításhoz vállalt önerő arányában történjen.
Határidő:
2019. november 13.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

1.) sz. bejelentés:

Vajda Péter utca 3. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megigénylése
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző

1.) Szarvas 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 lévő szarvasi belterületi 2016. helyrajzi számon felvett,
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1175 m2 területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2.) Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9.) pontjában meghatározott lakásés helyiséggazdálkodás feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba
venni és önkormányzati bérlakás céljára kívánja használni. Az önkormányzat
nyilatkozik arról, hogy az ingatlant a bérlőkkel együtt a megkötött bérleti

szerződések fenntartása mellett kérelmünk támogatása esetén ingyenes
tulajdonba veszi.
3.) Szarvas Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét –
megtérítését.
4.) Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura
2000) védettség alatt.
5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szarvasi belterületi
2016. hrsz.-ú ingatlan 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 a szarvasi belterületi
2016. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Határidő:
a kérelem benyújtására 2019. november 13.

