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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  napirendjén  már  szerepelt  korábban  a  Kiszombor  megállóhely 
(kisállomás) és az ott lévő lakás bérletével, hasznosításával kapcsolatos előterjesztés. 
A 2012. márciusi testületi ülésen a MÁV ajánlata egy olyan bérleti konstrukció volt, melyben 
az  önkormányzat  a  közüzemi  díjak  fizetése  mellett  egy  kedvezményes  5.000  ,-Ft+  ÁFA 
bérleti  díjat  fizetne,  ugyanakkor  a  MÁV szabályzata  alapján   „Önkormányzat  feladat-  és 
felelősségi  körébe  tartozó  ingatlankezelési  feladatok”   -  ban  felsorolt  tevékenységeket  a 
kezelési  díj-mentességéért  cserében  az  önkormányzatnak  el  kellett  volna  látnia,  illetve 
átvállalnia a MÁV-tól. 
A  Képviselő-testület  nem kívánt  élni  ezzel  a  bérleti  ajánlattal  az  önkormányzatra  háruló 
feladatok, az ingatlan használhatóvá, lakhatóvá tétele miatti terhek ismeretében csak akkor, ha 
ezekben a kérdésekben kedvezőbb ajánlat érkezik. 

A MÁV most előterjesztett mellékelt  ajánlata az előzőekhez képest némileg kedvezőbb. A 
bérleti  díj  a  korábbi  5.000,-Ft+ÁFA/hó helyett  1.000,-Ft+ Áfa/hó,  és 1.000,-Ft +ÁFA /hó 
kezelési díj. Ebben az esetben is vállalni kell az ingatlankezelési feladatokat.

A  MÁV  Kiszombor  megállóhely  (kisállomás)  bérlete  kérdésében  nem  várható  ettől 
kedvezőbb ajánlat. 

Fentiek  ismeretében  kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  tárgyalja  meg  a  MÁV 
Vagyonkezelő Zrt.  által  ismertetett  ajánlatot  és alakítsa  ki álláspontját  a tekintetben,  hogy 
élünk-e az ajánlattal, hasznosítjuk-e így a megállóhely melletti lakást és ezzel megvalósítjuk a 
kisállomás állapotának rendezettségét. 

Kiszombor, 2012. október 24.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné

polgármester



„A” változat
Tárgy: A Tájékoztatás a MÁV Kiszombor megállóhely (kisállomás) bérletéről.

_____/2012. ( ______) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztatás 
a  MÁV Kiszombor  megállóhely  (kisállomás)  bérletéről”  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
döntést hozta: 

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  MÁV  Kiszombor 
megállóhely  (kisállomás)  bérletére  vonatkozóan  a  MÁV  Szegedi  Területi  Központ 
Vagyonkezelő Zrt. előzetes tájékoztatását megismerve – a bérleti szerződés megkötésével a 
bérleti  jogviszonyból  eredő  kötelezettségekre  és  terhekre,  továbbá  a  csökkentett  mértékű 
kezelési  díj  ellenében az önkormányzatra  háruló ingatlankezelési  tevékenységre,  illetve  az 
ingatlan lakhatóvá tételének várható költségeire tekintettel – akként határoz, hogy a jelenlegi 
bérleti konstrukció mellett az önkormányzat nem kíván a bérleti jog lehetőségével élni.

A  Képviselő-testület  érdemben  csak  akkor  foglalkozik  a  MÁV  Kiszombor  megállóhely 
(kisállomás) bérletének, hasznosításának kérdésével, ha a bérleti feltételek, a kezeléssel járó 
kötelezettségek  és  terhek  az  önkormányzat  részére  az  eddigi  ajánlatokhoz  képest  még 
kedvezőbbek lesznek és az ajánlat az ingatlan állagának, lakhatóvá tételének költségeire és 
viselésükre is kitér. 

A határozatról értesül: 
- MÁV Zrt. Területi Központ Szeged MÁV Vagyonkezelő Zrt. Szeged
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- irattár



„B” változat 
Tárgy: A Tájékoztatás a MÁV Kiszombor megállóhely (kisállomás) bérletéről.

______ /2012. ( _____ ) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztatás 
a  MÁV Kiszombor  megállóhely  (kisállomás)  bérletéről”  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
döntést hozta: 

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  MÁV Zrt. 
ajánlatát  és  előzetes  szándéknyilatkozatát  adja,  hogy  a  MÁV  Kiszombor  megállóhelyet 
(Kiszombor 219/9 hrsz; kisállomás) és épületeit a hozzá tartozó földterülettel  1.000,- Ft + 
ÁFA/hó  bérleti  és  1.000,-Ft+ÁFA/hó  kezelési  díjért  kívánja  használatba  venni  és  az 
önkormányzat az általa bérelt ingatlanok vonatkozásában a MÁV Zrt-től az ingatlankezelési 
tevékenységet átvállalja.
 
Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  Szegvári  Ernőné 
polgármestert,  hogy  a  MÁV  Kiszombor  megállóhely  (kisállomás)  bérletével  kapcsolatos 
előkészítő tárgyalásokat jelen szándéknyilatkozatban meghatározott keretek között folytassa 
le és a végleges bérleti szerződést ennek megfelelően készítse elő. 

A határozatról értesül:
- MÁV Zrt. Területi Központ Szeged MÁV Vagyonkezelő Zrt. Szeged
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár








