DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
138/2013. ( VI. 27.) határozata*
a Debrecen, Burgundia u. 1. szám alatti ingatlan ingyenes hasznosításba adásáról

A Közgyűlés
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdése, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10)-(13) bekezdései, valamint a 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (1) alapján
1./ ingyenes hasznosításba adja a Debreceni Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc
Tanítóképzési Intézet (a továbbiakban: Intézet) részére (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Debrecen, Burgundia u. 1.
szám
alatti,
8465
hrsz-ú,
1426 m2 nagyságú „középiskola” megnevezésű ingatlan alagsorában lévő, összesen 891 m2
nagyságú helyiségeket, valamint a földszinten lévő 111,4 m 2 nagyságú helyiségcsoportot
közfeladat ellátása céljából 2013. július 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig azzal, hogy a
jogosult köteles az átadott ingatlanrészek fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával
kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettséget viselni a használat ideje alatt.
2./ Ingyenes hasznosításba adja a Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1. képviseli: Dr.
Angi János igazgató) részére a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát
képező Debrecen, Burgundia u. 1. szám alatti, 8465 hrsz-ú, 1426 m 2 nagyságú „középiskola”
megnevezésű ingatlant – kivéve az Intézet használatába adott helyiségeket – közfeladat
ellátása céljából, 2013. július 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra azzal, hogy a
jogosult köteles az ingatlanrészek fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával
kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettséget viselni a használat ideje alatt.
3./ A hasznosításba adásról szóló szerződésekben rögzíteni kell, hogy amennyiben a
jogosultak az 1./ és 2./ pontokban meghatározott ingatlanrészeket nem a szerződésekben
meghatározott közfeladataik ellátása céljára használják, úgy a megállapodások a felek között
automatikusan megszűnnek.
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a hasznosításba adásról szóló
szerződéseket készítse elő, az ingatlanrészek birtokba adásával kapcsolatos feladatokat
végezze el, valamint a Közgyűlés döntéséről az érintett intézmények vezetőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

*

A Közgyűlés a határozatot a 2013. június 27-ei ülésén fogadta el.

5./ Felhatalmazza a polgármestert a hasznosításba adásról szóló szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
6./ Felkéri a Déri Múzeum, valamint az Intézet vezetőit, hogy a jogviszonyok időtartama alatt
minden év május 31. napjáig tájékoztassák a Közgyűlést az ingatlanrészek hasznosításáról.
Határidő: 2014. május 31. napjától évente
Felelős: az előterjesztés elkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Dr. Szekeres Antal sk.
jegyző

Kósa Lajos sk.
polgármester

