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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kiszombor 05326/2 hrsz-ú ingatlan (lőtér) helyzetével az augusztusi ülésén foglalkozott a 
Képviselő-testület.
A lőtér ingatlant az önkormányzat ingyenesen kapta tulajdonba az egyes sportcélú ingatlanok 
tulajdoni  helyzetének  rendezéséről  szóló  1996.  évi  LXV.  törvény  alapján  meghatározott 
feltételek szerint, azaz  legalább 15 évig sportcélokra kell használni és 15 évig elidegenítési és 
terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A  terület  sportcélú  hasznosításáról  megállapodás  alapján  a  Kiszombori  Lövészklub 
Sportegyesület (képv.: Sákovics József elnök) gondoskodott.

Mivel  a  törvény szerinti  15 év,  mely a  sportcélú  hasznosítási  kötelezettségre  vonatkozott, 
2012.  augusztus  29.  napján  lejárt,  a  Képviselő-testület  kezdeményezte  az  elidegenítési  és 
terhelési  tilalom  törlését  és  ennek  megtörténtéig,  a  további  hasznosítás  érdekében  egy 
rövidebb távú, 2012. december 31. napjáig tartó megállapodást kötött a Lövészklubbal.

Az elidegenítési és terhelési tilalom törlése érdekében indított ingatlan-nyilvántartási eljárás 
keretében megkerestük tudomásul vétel és hozzájáruló nyilatkozat tétele céljából a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Csongrád Megyei Területi Irodáját (a továbbiakban: Iroda). Az 
Iroda  továbbküldte  megkeresésünket  az  MNV  Zrt.  budapesti  központjába  azzal,  hogy  a 
nyilatkozat  kiadására  ők  jogosultak.  Többszöri  érdeklődésünkre  a  napokban  azt  a 
felvilágosítást  kaptuk,  hogy  a  nemzeti  vagyonra  vonatkozó  törvény  és  a  sportcélú 
ingatlanokra  vonatkozó  jogszabályok  összevetése  alapján  megszületett  a  vezérigazgatói 
állásfoglalás,  miszerint  a  mi  ingatlanunk  vonatkozásában a  nyilatkozat  kiadására  ismét  az 
Iroda lesz illetékes. 
Tisztelt  Képviselő-testület!  Mindaddig,  amíg  a  nyilatkozat  kiadásra  kerül  és  ennek 
benyújtásával  az  ingatlan-nyilvántartási  eljárás  lezárul  ismét  egy rövid  lejáratú,  határozott 
idejű megállapodással rendezzük a lőtér ingatlan  folyamatos, sportcélú hasznosítását. 

Kiszombor, 2012. december 3.
Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester



Tárgy: A Kiszombor 05326/2 hrsz-ú (korábban: 027/2 hrsz) ingatlan (lőtér) helyzete. 

_____/2012. ( ______ ) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Kiszombor 
05326/2 hrsz-ú (korábban:  027/2 hrsz)  ingatlan  (lőtér)  helyzete  tárgyú  előterjesztést  és  az 
alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombor 05326/2 hrsz-ú 
(korábban:  027/2  hrsz)  ingatlan  (lőtér)  sportcélú  hasznosítására  az  Önkormányzat  és 
Kiszombori Lövészklub SE (Makó, Liget u. 40. ; képv.: Sákovics József elnök) között 2000. 
december 14. napján létrejött Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)  1. b) pontjában 
és a 2. pontjában a határozott  időtartamú megállapodás lejártának napjaként meghatározott 
határnapot  (2012.  december  31.)  2013.  március  31.  napjára  módosítja.  A  megállapodás 
módosítása az eredeti megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érintik. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szegvári  Ernőné  polgármestert,  hogy  a  megállapodás 
fentieknek megfelelő módosítását aláírja.

A határozatról értesül:
- Sákovics József elnök Kiszombori Lövészklub SE
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár
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