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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

KIVONAT 

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 18-án tartott ülésének nyilvános részéről készült jegyzőkönyvéből 

 

227/2014.(XII.18.) Öt. 

Határozat 

Tárgy: A Zempléni Múzeum vagyonkezelési szerződésének megkötéséhez nyilatkozatok 

megtétele 

 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és 

az alábbi döntést hozza: 

 

Szerencs Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy Zempléni Múzeum 

vagyonkezelési szerződésének megkötésére irányuló eljárásban az alábbi tartalmú nyilatkozatokat 

megtegye, és a vagyonkezelési szerződést aláírja: 

 

1. 

„Szerencs Város Önkormányzata (székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89., adószám: 15726391-2-05, 

ÁHTI-azonosító: 735991., Törzskönyvi azonosító szám: 726391, statisztikai számjel: 15726391-8411-

321-05, képviseli: Koncz Ferenc polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében, 

figyelemmel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (2b) bekezdésére, ezúton 

nyilatkozom, hogy az Önkormányzat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ 

jogutódjaként a vagyonkezelésébe vett ingatlan és ingó vagyonelemekkel, valamint kulturális javakkal 

kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) 

bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában meghatározott közfeladatot lát, amely 

közfeladat megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény „közfeladat” fogalmának. 

Tudomásul veszem, hogy az MNV Zrt. a közfeladat ellátását a tulajdonosi ellenőrzés keretei közt, az 

arra irányadó szabályok szerint ellenőrizheti.” 

 

2.  

„Szerencs Város Önkormányzata (székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89., adószám: 15726391-2-05, 

ÁHTI-azonosító: 735991., törzskönyvi azonosító szám: 726391, statisztikai számjel: 15726391-8411-

321-05, képviseli: Koncz Ferenc polgármester) képviseletében nyilatkozom, hogy Szerencs Város 

Önkormányzatával szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok nem állnak fenn: 

- nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési 

eljárás alatt, 

- tevékenységét nem függesztette fel, ill. nem függesztették fel, 

- hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik, 

- állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, 

eljárásból nem zárták ki.” 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

K.m.f. 

(dr. Barva Attila sk.)    (Koncz Ferenc sk.) 

                              jegyző                             polgármester 

 

(dr. Sütő Szilveszter sk.) 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

A kivonat hiteles:  


