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ELŐTERJESZTÉS
Tárqv: Ajándékozási szerződés : Szőc 122 hrsz.-ú ingatlan
Varga Erika Mária 8452Szőc, Kossuth Lajos utca 19. szám alatti lakos Szóc Község Önkormányzata
részéretérítésmenetesenfelajánlotta a résztulajdonában lévó Szőc 122 hrsz.-ú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű,1547 m2 nagyságú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadát.

A földhivatali nyilvántartás szerint a fenti ingatlan 1/2 tulajdoni hányada a Magyar Állam tulajdonát
képezi, és a Magyar Falu Program keretében felmerült annak a lehetósége, hogy az Önkormányzat
területén fekvő állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

közigazgatási

megvalósu ljon. Ezért támogatom a felajánlott ingatlan rész elfogadását.

Határozati íavaslat:

szőc közséo Önkormánvzata képviselő-testületének

- a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV|ll. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti hatáskörében eljáró Szóc Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséról szóló 2712021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következó
Szőc Község Önkormányzata Képviselőtestületének

döntést hozom:

a Szőc 122 hrsz-ú, 1547 m2 területű, kivett beépítetlenterület
megnevezésű ingatlanból Varga Erika Mária 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 19, szám alatti lakos
tulajdonostól az önkormányzat részérefelajánlott 1/2 tulajdoni hányadot elfogadja.
Szőc Község Önkormányzata

Az ajándékozással érintett 1/2 tulajdoni hányad tiszta értéke75.000,- Ft, azaz hetvenötezer forint.
Az ajándékozási szerződést a polgármester írja alá.

Az

ügyvédi

és földhivatali eljárással kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli,

fedezetét az önkormányzat2021.

A

évi költségvetésében, a tartalék terhére biztosítja.

melynek

polgármester megbízza dr. Somogyi Gyöngyi ügyvédet (8400 Ajka, Szabadság tér 2.), hogy az

,,Ajándékozási szerzódés" okiratot írásba foglalja, ellenjegyzésével lássa el, és mellékleteivel együtt az
Ajkai Járási Hivatalhoz nyújtsa be, a fóldhivatali eljárásban Szóc Község Önkormányzata képviseletét
teljes jogkörrel lássa el.

Felelős:

Határidő:

Németh Balázs polgármester
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