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A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal  Igazságügyi Szolgálata és az
Önkormányzat 2012. november 30-án helyiséghasználati szerződést kötött a Polgármesteri Hivatal
IX. emeletén található 909. számú irodahelyiségre. A használatba adásról rendelkező 455/2012.
(XI.15.) határozatban a használati szerződés 2016. november 30-án lejár, ugyanakkor a szerződés
nem tartalmazza ezt a lejárati határidőt. A Kormányhivatal kéri, hogy továbbra is használhassa a
helyiséget  az  Igazságügyi  Szolgálat.  A  javaslat  a  határozat  szerződés  szerinti  módosítását
tartalmazza.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit
E-mail címe:     sebestyenne@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-302
Iktatószám:            26832/2016

Előkészítő aláírása: Sebestyénné dr. Tóth Judit
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit 
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Törvényességi észrevétel:
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Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére helyiség biztosítására
vonatkozó DMJV Közgyűlésének 455/2012. (XI.15.) határozatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata és az Önkormányzat 2012. november
30-án  helyiséghasználati szerződést kötött a Polgármesteri Hivatal IX. emeletén található 909.
számú  irodahelyiségre  (a  határozati  javaslat  melléklete).  A használatba  adásról  rendelkező
455/2012.(XI.15.) határozatban a használati szerződés 2016. november 30-án lejár, ugyanakkor a
szerződés nem tartalmazza ezt a lejárati határidőt (1. sz. melléklet). A szerződés 8. pontja szerint
a  szerződés  az  egyes  állami  tulajdonban  lévő  vagyontárgyak  önkormányzatok  tulajdonába
adásáról szóló  1991.  évi  XXXIII.  törvényben  meghatározott  feltételek  bekövetkezésével
megszűnik, illetve közös megegyezéssel megszüntethető.

A hivatkozott törvény 40.§ (7) bekezdése értelmében „A használat jogát megszerző a vagyont a
tulajdonos  hozzájárulásával  engedheti  át  másnak használatra.  A vagyont  a tulajdonos részére
vissza  kell  adni,  ha  megszűnik  az  a  közszolgáltatás,  illetve  államigazgatási  feladat,  amelynek
ellátásához biztosítékul szolgált, vagy ha az önkormányzat, az állami szerv nem az adott vagyon
használatával látja el a közszolgáltatást, illetve az államigazgatási feladatot.”

A  Kormányhivatal  kéri,  hogy  az  önkormányzat  biztosítsa  az  iroda  további  használatát
Igazságügyi  Szolgálat  részére  (2.  sz.  melléklet).  A  javaslat  a  határozat  szerződés  szerinti
módosítását tartalmazza.
  
Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság.

Bizottság véleménye

A  Bizottság  elnöke  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  közgyűlésen,  szóban
ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2016. (X.20.)  határozata 

Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére helyiség biztosítására
vonatkozó DMJV Közgyűlésének 455/2012. (XI.15.) határozatának módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
455/2012. (XI.15.) határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése használatba adja a Fejér Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi  Szolgálata  részére az 1. pontban meghatározott ingatlant a határozat 1. számú
mellékleteként csatolt helyiség használati szerződés aláírásának napjától,  az  egyes  állami
tulajdonban  lévő  vagyontárgyak  önkormányzatok  tulajdonába  adásáról szóló  1991.  évi  XXXIII.
törvényben  meghatározott  feltételek  bekövetkezésének,  azaz  az  államigazgatási  feladat
megszűnésének napjáig azzal, hogy a helyiség bebútorozása, valamint a helyiségre eső mindenkori
rezsiköltség a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatát terheli.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 



                       a polgármester      
                   -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a Vagyonkezelési Osztály vezetője                    

Határidő:     - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül

Dunaújváros, 2016. október 20.

           Hingyi László s.k.                                            
a gazdasági és területfejlesztési                        
            bizottság elnöke                                                  
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