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A tárgyalandó témakör tárgya:
Maksa Jánosné lélekharang felajánlása Őrbottyán Város Önkormányzata részére
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Maksa Jánosné Őrbottyán, Béke u. 14. szám alatti lakos lélekharang felajánlásával kereste meg
önkormányzatunkat. A felajánló ajándékozási szerződés keretében ajándékozná a lélekharangot az
Őrbottyán, 3395, 3396, 3397 hrsz. alatti, természetben az Őrbottyán, Damjanich u. 17. szám alatt található
köztemetőben lévő harangtoronyban történő elhelyezés céljából.
A szerződés aláírásával az ajándékozó véglegesen és visszavonhatatlanul, igény-per-és tehermentesen
elajándékozza, valamint elkészültével át is adja az Önkormányzatnak a 400 mm átmérőjű, 40 kg tömegű,
Bz22 anyagból készült lélekharangot azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat azt köteles a fent említett
temető harangtornyában elhelyezni.
A felajánlás elfogadásával az Önkormányzat kötelezettséget vállal a lélekharang épségének és állagának
megőrzésére, a szükséges állagmegóvó munkálatok elvégzésére és költségeinek viselésére. Az Önkormányzat
a harangot nem mozdíthatja el és nem értékesítheti.
Őrbottyán Város Önkormányzatának vagyonáról szóló Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendeletének 9. §-ának (1) bekezdése szerint az önkormányzati
vagyon gyarapításáról a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozattal dönt. A
rendelet szerint a határozat tartalmazza a vagyonelem megnevezését, azonosításra alkalmas adatait, a
forgalmi értékét, a gyarapítás módját, az önkormányzat által vállalt fizetési feltételeket, illetve az
önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartamát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a lélekharang felajánlásának elfogadását és döntsön
a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzatának vagyonáról

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

A lélekharang épségének és állagának megőrzése, az esetleges javítási munkáltatok elvégzésének költsége az
önkormányzatot terheli.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és településfejlesztési bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2020. (I. 29.)
határozata Maksa Jánosné lélekharang felajánlásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Maksa Jánosné
felajánlását Őrbottyán Város Önkormányzata részére. A felajánlott vagyonelem egy 400
mm átmérőjű, 40 kg tömegű, Bz22 anyagból készült, ….. Ft forgalmi értékű lélekharang,
amely az Őrbottyán Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Őrbottyán,
Damjanich utca 17. szám alatti köztemető harangtornyában kerül elhelyezésre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Végrehajtást végzi: jegyző
Őrbottyán, 2020. január 16.
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………………………
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

előterjesztő
……………………………
Szabó István
polgármester

