Pér Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér Község Önkormányzata 2012. július 12-én (csütörtök) 7 óra 30 perckor megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:

Herold Ádám polgármester
Kolonics Erzsébet alpolgármester
ifj. Biliczki József
Szollinger János települési képviselők
Dr. Slánicz Katalin körjegyző

Igazoltan távol:

Szelecz László
Csendes Gábor
Csordás Gábor települési képviselők

Herold Ádám polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 4 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, írásos meghívó kiküldésére nem került sor a
képviselők személyesen, illetve telefon útján lettek meghívva a testületi ülésre.
Napirendi javaslat:
1. Pér Község Önkormányzatának igénybejelentése a péri 052/2 helyrajzi szám alatt felvett,
kivett repülőtér ingatlan ¼ tulajdoni hányadának térítésmentes tulajdonba adására
Előadó: Herold Ádám polgármester
2. Beszámoló Pér Község Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előadó: Dr. Slánicz Katalin körjegyző
I.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Pér Község Önkormányzatának igénybejelentése a péri 052/2 helyrajzi szám alatt
felvett, kivett repülőtér ingatlan ¼ tulajdoni hányadának térítésmentes tulajdonba adására
Előadó: Herold Ádám polgármester
Mellékletek: határozati javaslat; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 01/8754/1/2012 és
01/8754/4/2012 iktatószámú tájékoztató levele; Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó
központnak küldött 84-19/2012 iktatószámú megkeresés
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dr. Slánicz Katalin körjegyző: Emlékezteti a képviselő-testület tagjait, hogy a 2/2012. számú
határozattal a 2012. január 19-ei testületi ülésen hoztak egy döntést, amelyben elhatározták, hogy
Pér jelzi igényét a péri 052/2 hrsz. alatt felvett, kivett repülőtér – megyei önkormányzat ½
tulajdoni részének megszerzésével – 1/1 arányú tulajdonba kerülése érdekében. A határozat
megküldésre került a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba, majd a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(MNV Zrt.) részére. Az MNV Zrt. 01/8754/1/2012. számú tájékoztató levelét mindnyájan
olvasták, továbbá az MNV Zrt. által Borkai Zsolt, Győr Város Polgármesterének megküldött
levelét is másolatban megkapta az önkormányzat. Mind a péri önkormányzat, mind pedig a győri
önkormányzat igényt jelentett be a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tulajdonából a
Magyar Állam tulajdonába és az MNV Zrt. vagyonkezelésébe került ½ tulajdoni hányadra. Az
MNV Zrt. előadta, hogy ilyen esetre nincs jogszabályi iránymutatás, hogy amennyiben a Megyei
Intézményfenntartó Központ állásfoglalásának kiállítására sor kerül, miszerint a tárgyi ingatlan
feladatai ellátásához nem szükséges, a kettő igényt bejelentő önkormányzat közül mely
önkormányzat tulajdonába kerüljön az ingatlan ½ tulajdoni hányadának megfelelő része.
Egyelőre azonban a megyei önkormányzatot megillető tulajdoni illetőség tulajdonjogi
helyzetének ingatlan-nyilvántartási rendezése folyamatban van. Az igénybejelentéshez szükséges
nyilatkozatokat, mellékleteket a 254/2007.(X.4.) Korm.rendelet sorolja fel az VIII. Fejezetében.
Natura 2000 terület esetén szükséges a védettség jellege szerint felelős minisztert megkeresni és
előzetes egyetértését kérni.
Herold Ádám polgármester: Előadja, hogy a héten sikerült személyesen egyeztetnie Győr Megye
Jogú Város Önkormányzata részéről Nagy Tamás, főosztályvezető úrral. Született egy jelenleg
még hallgatólagos megállapodás közöttük, miszerint a Magyar Állam 052/2 hrsz. alatt felvett
kivett repülőtér egészéhez viszonyított ½ tulajdoni hányadának fele részére Pér Község
Önkormányzata, míg másik fele részére a Győr Megye Jogú Város Önkormányzata jelent be
igényt, azaz kéri az ingyenes tulajdonba adást.
Ezen oknál fogva kérte a képviselőket, hogy a korábbi döntésüktől eltérően a mellékelt és
felolvasott határozati-javaslatot fogadják el.
Amennyiben a képviselőknek kérdése nincs, úgy kéri, kézfeltartással döntsenek.
Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2012. /VII.12./ Kt. határozata
Pér Község Önkormányzata a péri 052/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett repülőtér
megnevezésű ingatlan, egészéhez viszonyított ½ arányú tulajdoni hányaddal rendelkező
tulajdonosa.
1./ Tulajdonba adásra vonatkozó igény: Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenes
tulajdonba adásra vonatkozó igényt kíván bejelenteni a Magyar Állam 1 052/2 helyrajzi szám alatt
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A 2011. évi CLIV. törvény alapján a péri 052/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan ½ tulajdoni hányada a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe került, azonban a Győr-Moson Sopron Megyei Önkormányzatot megillető tulajdoni
illetőség tulajdonjogi helyzetének az ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése folyamatban van.
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felvett kivett repülőtér egészéhez viszonyított ½ arányú tulajdoni hányadának ½ tulajdoni
illetőségére (fele részére). Az állami vagyon igénylése által Pér Község Önkormányzata a fent
megjelölt kivett repülőtér ingatlan egészéhez viszonyított ¾ tulajdoni hányaddal rendelkező
tulajdonosa kíván lenni.
2./ Felhasználási cél, segítendő feladat, jogszabályi rendelkezés: A Magyar Köztársaság
Kormánya a 2308/2002.(X.10.) határozatával a 052/2 helyrajzi szám alatt felvett Pér, Repülőtér
ingatlant térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adta, iparfejlesztés, foglalkoztatáspolitika
céljára. Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a repülőtér jövőbeni hasznosítását illetően
magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a fent hivatkozott Kormányhatározatban nevesített
hasznosítási célt.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 052/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett
repülőtér megnevezésű ingatlan tulajdonában álló, továbbá - a tulajdonba adásra vonatkozó
igény befogadása esetén – tulajdonába kerülő, az ingatlan egészéhez viszonyított ¾ tulajdoni
hányadnak megfelelő ingatlanrészt kizárólag foglalkoztatás-, valamint iparfejlesztési célok
megvalósításának elősegítésére használja fel.
A Magyar Köztársaság Kormánya a 2309/2002.(X.10.) határozatával rendelkezett a 052/2
helyrajzi szám alatt felvett Győr-Pér repülőtér nyilvános kereskedelmi repülőtérré fejlesztéséről.
Pér Község Önkormányzata a Kormányhatározatban nevesített feladat mellett a repülőtér
nyilvános, nemzetközi kereskedelmi repülőtérré fejlesztését kívánja elősegíteni.
A repülőtér fejlődése maga után vonja a település fejlődését (fejlesztését) is, ami a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése szerint önkormányzati
feladat.
3./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a tulajdonába adás érdekében
felmerülő valamennyi költség megtérítését (viselését).
4./ A fent hivatkozott, péri 052/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett repülőtér megnevezésű
ingatlan – 2004. évtől - Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Natura 2000 jogi jelleghez kapcsolódó- a
tulajdonba adásra vonatkozó igény befogadása esetén – költségeket vállalja.
4.1./ Tekintettel arra, hogy a Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan ingyenes
átruházásához a védettség jellege szerint felelős miniszter előzetes egyetértse szükséges, Pér
Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pér Község Polgármesterét, hogy Dr.
Fazekas Sándor, vidékfejlesztési minisztert - írásban - megkeresse és az ingyenes átruházáshoz
az előzetes egyetértését kérje.
5./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pér Község Polgármesterét,
hogy – a vidékfejlesztési miniszter előzetes egyetértésének kiállítását (kézhezvételét) követően –
az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási kérelmet, a szükséges mellékletekkel együtt a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) részére haladéktalanul
nyújtsa be.
Az igénybejelentésben kérje a Magyar Állam tulajdonában lévő, péri 052/2 helyrajzi szám alatt
felvett, kivett repülőtér megnevezésű ingatlan egészéhez viszonyított ½ arányú tulajdoni
hányadának ½ tulajdoni illetőségének Pér Község Önkormányzatának történő - ellenszolgáltatás
nélküli, térítésmentes - tulajdonbába adását, ezáltal Pér Község Önkormányzata a kivett repülőtér
ingatlan egészéhez viszonyított ¾ tulajdoni hányadának tulajdonosa kíván lenni.
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Felelős: Herold Ádám, polgármester
Dr. Slánicz Katalin, körjegyző
Határidő: I. vidékfejlesztési miniszter megkeresése – 2012. július 16.
II. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkeresése – az előzetes egyetértés
kézhezvételét követően haladéktalanul
dr. Slánicz Katalin, körjegyző: Szükséges a már hivatkozott, tárgyi ügyben született korábbi
határozat hatályon kívül helyezése.
Amennyiben a képviselőknek kérdése nincs, úgy kéri, kézfeltartással döntsenek.
Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2012. /VII.12./ Kt. határozata
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a péri 052/2 hrsz. alatt
felvett kivett repülőtér megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonba adására vonatkozó
igénybejelentésről szóló 2/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozatát.
Felelős: Herold Ádám, polgármester
Dr. Slánicz Katalin, körjegyző
Határidő: azonnal
2. Beszámoló Pér Község Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előadó: Dr. Slánicz Katalin körjegyző
Melléklet: Tóth Katalin családgondozó beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám polgármester: Ismerteti a beszámolóban foglaltakat.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2012. /VII.12./ Kt. határozata
Tóth Katalin családgondozó Pér Község Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról.
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, Herold Ádám megköszönte a jelenlétet és 08.35-kor bezárta
a képviselő-testületi ülést.
k. m. f.
Herold Ádám
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
körjegyző
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