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Előterjesztés Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., 2427 hrsz-ú (Bodor udvar)
ingatlan ingyenes használatba vételéről közfeladat-ellátás céljára
Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének
24/2020. (IV.8.) sz. határozata:
Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva úgy dönt,
hogy
1. a Szentendre belterület 2427 helyrajzi számú, természetben a 2000 Szentendre, Bajcsy-Zs.
utca 3. szám –„felülvizsgálat alatt” – alatti, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1.021 m2
alapterületű, a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása alatt álló ingatlanra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontja alapján gyermekjóléti és
szociális szolgáltatások ellátása céljából Ingyenes Használati Megállapodást kíván kötni a
Magyar Állam tulajdonosi képviseletében eljáró MNV Zrt-vel;
2. tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan műemléki védettség alatt áll, és az ingatlan
önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek
megtartását és teljesítését;
3. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Koncepciótervet, mint Tervezési Programot az 1. pont szerinti ingatlan felújítására;
4. egyetért a határozat 2. számú mellékletében szereplő Ingyenes Használati Megállapodás
tartalmával;
5. a térítésmentes önkormányzati használatba vétellel kapcsolatos - az MNV Zrt. által
esetlegesen még javasolt további nem lényegi tartalmi módosításokkal együtt az - Ingyenes
Használati Megállapodást megköti, valamint a szerződés végrehajtása érdekében szükséges
valamennyi intézkedést és nyilatkozatot megteszi, eljárást lefolytatja. Az MNV Zrt. által
javasolt lényeges tartalmai elemek módosítása esetén a szerződés tervezet szövegét a soron
következő Képviselő-testületi ülés elé terjeszti;
6. intézkedik a 3. pont szerinti Tervezési Program megvalósításához szükséges terveztetési
folyamat elindításáról;
7. a 2020. évi költségvetés terhére kizárólag a közbeszerzési eljáráshoz szükséges kiviteli terv
tervezési díjának összegét biztosítja, legfeljebb 5.600.000,-Ft (azaz ötmillió-hatszázezer
forint) + ÁFA összeghatár erejéig.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda

Fülöp Zsolt
polgármester

Kapja:
1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, irodavezető helyettes – intézkedésre
4. Pénzügyi irodavezető – intézkedésre
Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.
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