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Véleményező     bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.02.14.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.02.14.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A  Dunaújvárosi  Járási  Hivatalhoz  kerülő  nyugdíj  -és
egészségbiztosítási,  valamint  családtámogatási  feladatok  ellátásához  irodahelyiség  biztosítása
szükséges. A Fejér Megyei  Kormányhivatal  kéri az önkormányzat  támogatását abban, hogy az
irodák  a  volt  Bánki  Donát  Gimnázium  és  Szakközépiskola  jelenleg  használaton  kívüli
épületrészében kerüljenek kialakításra. 

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:             2745/2017

Előkészítő aláírása: Sebestyénné dr. Tóth Judit
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2017.
Ellenőrzés dátuma: 2017.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására a volt Bánki Donát Gimnázium
és Szakközépiskola épületében

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújvárosi  Járási  Hivatalhoz  kerülő  nyugdíj  -és  egészségbiztosítási,  valamint
családtámogatási  feladatok  ellátásához  irodahelyiség  biztosítása  szükséges.  A  Fejér  Megyei
Kormányhivatal kéri az önkormányzat támogatását abban, hogy az irodák a volt Bánki Donát
Gimnázium és Szakközépiskola jelenleg használaton kívüli épületrészében kerüljenek kialakításra
(1. sz. melléklet). A Kormányhivatal ideiglenesen, az új járási hivatal kialakításáig szándékozik
használni  az  ingatlant,  ingyenesen,  a  rezsi  költségek  viselése  mellett.  A  hivatal  működési
feltételeinek megteremtéséhez az ingatlanon átalakítási munkákat eszközölne a Kormányhivatal.

A hivatkozott  ingatlant jelenleg a DVG Zrt.  üzemelteti  és őrzi.  A Kormányhivatal  által megjelölt
épületrész használaton kívüli, ingyenes használatba adható az állami feladat ellátására.

A határozati javaslat rendelkezik az épületrész határozatlan idejű, ingyenes használatba adásáról
azzal, hogy a rezsi költségeket a Kormányhivatal megfizeti, valamint arról, hogy az önkormányzat
hozzájárul a helyiségek átalakítási munkáihoz.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási 
és Jogi Bizottság.

Bizottságok véleménye
A  bizottságok  elnökei  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  közgyűlésen,  szóban
ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2017. (II.16.)  határozata 
a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására a volt Bánki Donát Gimnázium

és Szakközépiskola épületében

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal
részére ingyenes használatba adja a Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2. szám alatt található, volt Bánki
Donát  Gimnázium és Szakközépiskola használaton kívüli  épületének déli  földszinti  „B” szárnyát,
nyugdíj-és egészségbiztosítási, valamint családtámogatási állami feladat ellátására 2017. március 1.
napjától,  határozatlan ideig azzal,  hogy a hivatkozott  épületrész rezsi  költségeit  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal viseli.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  jelen  határozat  1.  pontjában
hivatkozott épületrész helyiségeit a Fejér Megyei Kormányhivatal saját költségén felújítsa, átalakítsa
(továbbiakban:  beruházás).  A  beruházás  keretében  megvalósuló  létesítmények  az  ingatlan
tulajdonjogi  szempontból  jelen közgyűlési  határozat  kiadásakor  fennálló  jogi  sorsát  osztják mind
hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII.
fejezetének egyéb jogcíme esetén, ennek alapján osztott tulajdon, közös tulajdon nem létesül, a
beruházás, mint vagyonelem, a műszaki átadással egyidejűleg kerül az Önkormányzat könyveibe,
az Önkormányzattal szemben a Fejér Megyei Kormányhivatal megtérítési igénnyel nem élhet.
 
3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  jelen  határozat
mellékletét képező használati szerződés aláírására és felkéri a határozat közlésére. 



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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést     
követő 8 napon belül

      - a használati szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
követő 30 napon belül

Dunaújváros, 2017. február 16.

                      Hingyi László s.k.     Tóth Kálmán s.k.
                gazdasági és területfejlesztési                ügyrendi, igazgatási és 
                          bizottság elnöke                              jogi bizottság elnöke


	HATÁROZATI JAVASLAT

