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A Csabai u. 42. szám alatti ingatlan
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Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békés Megyei Kormányhivatal képviseletében Dr. Takács Árpád kormánymegbízott fordult
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Békés, 3258 helyrajzi számú, természetben az 5630 Békés, Csabai u. 42.
szám alatt található hátsó, üresen álló ingatlanrészének ingyenes használatba adásának
ügyében. A Békés Megye Kormányhivatal a kérelmében leírtak szerint a központi hivatalok
felülvizsgálatával és a járási (Fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (Xll.2.) Komi.rendelet vonatkozó
rendelkezéseire tekintettel, 2017. január 1. napjától ajárási hivatalok feladatellátásajelentős
mértékben megnövekedett, mely többek között a személyi állomány átcsoportosításával is járt,
valamint további irattári helyiségek váltak szükségessé. ezért kérik a fenti ingatlan ingyenes
használatba adását 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott
időtartamra.

Az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VL29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. (1) bekezdése szerint a
képviselő-testület a 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú vagyon
hasznositásának jogát átengedheti. A Vagyonrendelet 10. (4) bekezdése szerint az (1) és (2)
bekezdésben meghatározott döntés kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) meghatározott Feltételekkel, minősített többséggel
elfogadott döntéssel lehetséges.

A Vagyonrendelet 10. (6) bekezdése szerint a 25 millió forintos értékhatár alatti
önkormányzati vagyon hasznositására irányuló kérelem beérkezése esetén a Képviselő-testület
minősített többségű döntéssel a pályáztatás alól felmentést adhat.
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Az Mit. tárzvi üqvre vonatkozó előírásai:

(10,) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel
vagy á/látható szervezettel köthető A hasznosítósra irányuló szerzőt/és határozatlan vagy
legféljebb 15 éves határozott időre köthető, amely ülővzak egy alkalommal legfWjebb 5 évvel
ineghosszabbító abban az esetben, ha ci hasznositásra jogosult valamennyi kötelezettségét
szerződésszerűen, késedelem nélkül leljeshette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik
az állammal, költségvetési szemel, önkonnányzattal vagy önkornzá,zvzati társitlással kötött
szerzőt/évre.

(11) :Veiiizeti vagyon hasznositcísára vonatkozó szerzőt/és kizárólag aha;; természetes
szeniellyel vagy átlátható szervezettel köthető. cinwly az átengedett nemzeti vagyon
hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja. hogy

a) ci hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási. nyilvántczrtási.
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) tíz átenge dett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és ci tulajdonosi
rendelkezéseknek, valwnint a meghatározott hasznosítási célnak ;neg/Welően használja.

c,) a hasznosításban - ci hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonvban álló
hannadikfélként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

(12) A nemzeti vavon hasznositására vonatkozó sze;zoc/ést ci hasznosításba adó kártalanítás
nélkül és azonnali hatállyal télmom/hatja, ha ci nemzeti vagyon hasznosításában részt vevo
bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonvban álló harmadik/él -

szervezet ci nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzőt/és megkötését követően beállott
körülmény fölytán már nem ;ninővül átlátható szervezetnek. A 3. (1) bekezdés I. pontja szerinti
átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében ci 3. (1) bekezdés L pontjától eltérő változást ci

nemzeti vagyon hasznosítására a hasznosítoval közvetlenül megkötött szerződésben ci
hasznosításha adót megillető. valamint ci (11) bekezdés e,) po;ztjában meghatározott
személyekkel kötött szerződésekben ci hasznosításha adóval közvetlen jogvLvzom’ban álló
személyt megillető rendkívüli fHmonc/ási okként rögzíteni kelt

(13) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közféladat ellátása. a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e féladatok ellátásához szükséges inkastritktúra
biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható
vagvonkezelésbe.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testülettől az előterjesztés megtárgaIását. és az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.

1. Határozati javaslat
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (%l.29.) önkormányzati rendelet 10. (6)
bekezdése alapján — a közfeladat ellátása céljából történő hasznosítás végett - felmentést
ad a pályáztatás alól a Békés, 3258 helyrajzi számú, természetben az 5630 Békés, Csabai
u. 42. szám alatti ingatlan — mint 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati
vagyonelem — vonatkozásában az ingatlannak a Békés Megyei Kormányhivatal (székhely:
5600 Békéscsaba. Derkovits sor 2., képviseli: Dr. Takács Árpád kormánymegbízott)
részére történő átadása alól.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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II. Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Megyei Kormányhivatal
(székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., képviseli: Dr. Takács Árpád
korrnánymegbízott) kérelmének helyt ad, és a Békés, 3258 helyrajzi számú, természetben
az 5630 Békés, Csabai u. 42. szám alatt található ingatlant — a rezsiköltségek megfizetése
mellett -2018. januári, napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra
ingyenes használatba adja.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerzödéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. december 19.

Iz Cá or
p gármester

LCt
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenje,3y’ző
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BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYI-ILVATAL

Ugyiratszam BEiO6i ‚‚ /2017 Targy Kezdeményezés Békés Csabai ut42 szám alatt
lévő ingatlan ingyenes használatba adására

Ügyintéző dr. Hódi Beáta [liv szórT!

Telefon: 661622-068 Meliéklet:

Izsó Gábor részére
polgármester

Békés Város Önkormányzata

Békés
Petőfl Sándcr u 2.
5630

Tisztelt Polgármester Úri

A Békés Megyei Kormányhivatal Bükési Járási Hivatalának vezetőjével történt egyeztetésére
hivatkozással kérem szlves hozzájárulását, hogy 2018. Január 1. napjától az 5630 Békés, Csabai üt 42.
szám alatt lévÓ a Békés Város Onkormányzatának tulajdonában álló ingatlan - a Békés Megyei
Kormányhivatal Békési Járási Hivataló.9ak részére - :ngyenes hasznólatárak átengedésére a Békés
Megyei Kormányhivatai közleladatainak ellátása céljából.

A nemzeti vagycnről szóló 2011. évi CXCVI torvéry 11. (13) bekezdésébe, eóirt kozfeladat
meghatározása érdekében megjelö:ni klvánom a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási
(Lövárosi kerületi) hivatalok megerősitésóvel összefüggó egyes kormányrendeletek módosltásáról szóló
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, amelyekre tekintettel 2017. Január 1.
napjától a járási hivatalok Fe!adatellálása jelentős mértékben megnövekedett ás ez többek közölt együtt
Járt a szc-mé:yi állomány átcsoportositásával is, ily módon a járási hivatal részére további irattári
helyisógek tennének szükségesek.

Együttmükődésél köszönöm.

Békéscsaba, 2017. december 19

(? ;v

Tisztelettel ‚I

Dr. Takács Árpád
kormánymegblzott
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