Előterjesztés 1. melléklete
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
105/2015. (V. 28.) határozata*
önkormányzati intézmény feladatellátását szolgáló – Debrecen, Faraktár utca 65. szám
alatti – ingatlan 257 m² alapterületű épületének ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
A Közgyűlés
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §
(2) bekezdése, 84. § (1) bekezdése, 107. §-a és 109. § (1)-(3) bekezdései, a 2011. évi
CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése, 11. § (1), (3), (8) és (13) bekezdése, a 2011. évi CXC.
törvény 74. § (1), (4) és (6a) bekezdése, 76. § (5) bekezdés b) pontja, a 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 7. §-a alapján, figyelemmel a 6/2013. (I. 24.) határozatban és a 34/2015. (II. 26.)
határozatban foglaltakra
1./ kezdeményezi az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között – a
Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat vonatkozásában – létrejött
ingyenes használatba adásról szóló szerződés módosítását oly módon, hogy a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, 4034 Debrecen, Faraktár utca 65.
szám alatti, 1282 hrsz-ú 7197 m² területű ingatlanon lévő „konyha, ebédlő” megnevezésű, 257
m² alapterületű épület kerüljön ki a szerződésben feltüntetett ingatlan vagyonelemek köréből.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy
a szerződésmódosítást készítse elő és a Közgyűlés döntéséről a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot értesítse, továbbá felhatalmazza a polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a szerződés-módosítás előkészítéséért és értesítésért: a Vagyonkezelési Osztály
vezetője
a szerződés-módosítás aláírásáért: a polgármester
3./ 2015. június 1. napjával ingyenesen, határozatlan időtartamra vagyonkezelésbe adja
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (4024 Debrecen, Piac utca 20.), mint
önkormányzati költségvetési szerv részére a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonát képező, 4034 Debrecen, Faraktár utca 65. szám alatti, 1282 hrsz-ú 7197 m² területű
ingatlanon lévő „konyha, ebédlő” megnevezésű, 257 m² alapterületű épületet közfeladat
ellátása (önkormányzati feladat ellátása polgármesteri hivatal által) és az ehhez szükséges
infrastruktúra biztosítása – irattár létrehozása – céljából.

*

A Közgyűlés a határozatot a 2015. május 28-ai ülésén fogadta el.

4./ A 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy
a) a Közgyűlés döntéséről az érintetteket értesítse,
b) a vagyonkezelési szerződést készítse elő,
c) az érintett ingatlan átadásával kapcsolatos feladatokat végezze el,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: a)-c) pont vonatkozásában: azonnal
a vagyonkezelési szerződés aláírása vonatkozásában: 2015. június 1.
Felelős: az értesítésért, a vagyonkezelési szerződés előkészítéséért, valamint az ingatlan
átadásáért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a vagyonkezelési szerződés aláírásáért: a polgármester
5./ A 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét,
hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosításával, valamint a vagyonkezelésbe vett ingatlan üzemeltetésére vonatkozó szerződés
megkötésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és az alapító okirat módosítását terjessze
a Közgyűlés elé.
Határidő: azonnal
Felelős: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője

Dr. Szekeres Antal sk.
jegyző

Dr. Papp László sk.
polgármester

