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16/2021. (Vl.11.) Polgármesteri Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja. E rendelkezés alapján Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hoztam:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bodony Községi
Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27 2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben dönt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a
Magyar Falu Program céljainak támogatására felajánlott bodonyi 271. hrsz alatt nyilvántartott
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 697 m2 nagyságú belterületi ingatlan
kizáró lagos tulajdonának ingyenes megszerzésérő 1.

INDOKOLÁS

2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27 2021 (I. 29.)
Kormányrendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (továbbiakban: koronavírus
világj árvány) következményeinek elhárítása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a 271 2021. (V.2 1.) Korm. rendelettel a kihirdetett
veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályát meghosszabbította.

A 27 2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviseló’-testületének, afővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve afőpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”

Magyarország Kormánya úgy határozott, hogy megfontolja az egyes önkormányzatok
közigazgatási területén fekvő, az állami feladatellátáshoz nem szükséges, egyes állami
tulajdonú ingatlanok (ingatlan hányadok) ingyenes átadását az önkormányzatok részére, ezzel
hozzáj árulva a kistelepülések fejlődéséhez.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. településenként megvizsgálta a közvetlen kezelésében
lévő állami ingatlanokat, melynek eredményeként az önkormányzat részére felajánlásra került
a bodonyi 271. brsz-ú belterületi ingatlan tulajdona.



A bodonyi önkormányzat élve a lehetőséggel, elfogadja az állami vagyon kezelőjének
felajánlását, és igényt tart az érintett ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. Az ingatlan
ingyenes felajánlásán keresztül nem csak az önkormányzat vagyona gyarapodhat, hanem annak
közösségi vagy egyéb célra történő hasznosítására is lehetőség nyílik.

Bodony, 2021.június 11.
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