Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. december 16.
Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, valamint a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosított bérlőkijelölési jogról szóló szerződés módosítására
Előadó:

Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnöke
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. Deák Mária főosztályvezető
Árokszállási Ibolya osztályvezető
---

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2021. december 15.
2021. december 15.
2021. december 15.

A napirendi pont rövid tartalma:
Az Önkormányzat Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Dunaújváros, 61. hrsz. alatt található
ingatlanra kötött bérleti szerződésében, valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére 3
szakemberlakásra bérlőkijelölési jogot biztosító szerződésekben az Önkormányzat adószáma és
számlaszáma tévesen szerepelt, ezeket szükséges módosítani.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Közigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Árokszállási Ibolya
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 27277-10/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-173
Főosztályvezető aláírása:
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos
Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, valamint a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság részére biztosított bérlőkijelölési jogról szóló szerződés módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Az Önkormányzat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal bérleti szerződést kötött a Dunaújváros, 61. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 61. hrsz.
alatt található ingatlanrészre, melyen az Önkormányzat parkolót kíván létesíteni és üzemeltetni.
A használati díj ellentételezése fejében az Önkormányzat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
részére bérlőkijelölési jogot biztosított az alábbi 3 szakemberlakásra:
- Dunaújváros, Római krt. 29. 3/2. (451/26A/44 hrsz.) alatti 35 nm-es felújítandó lakás
(lakhatóvá tételéről a Rendőrkapitányság gondoskodik saját költségvetése terhére).
- Dunaújváros, Váci M. utca 7. 3/4. (451/31/A/12 hrsz.) alatti 57 nm-es lakható állapotú lakás.
- Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 19. 4/2. (18/2/E/18 hrsz.) alatti 63 nm-es lakható
állapotú lakás.
A bérleti szerződésben és a megállapodásban az önkormányzat adószáma és számlaszáma
tévesen szerepel, ezért azt módosítani szükséges. (1-2. melléklet)
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság, a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2021. december
15. ülésén tárgyalta.
Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően kerül sor, így a bizottságok elnökei a
bizottságok véleményeit a közgyűlésen szóban ismertetik.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (XII. 16.) számú határozata
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, valamint a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jogot biztosító megállapodás módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Dunaújváros, 61. helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 61. hrsz.
alatt található, kivett rendőrség megnevezésű ingatlanból 2151 m2 nagyságú
ingatlanrészre kötött bérleti szerződésben az Önkormányzat adószámára és
bankszámlaszámára vonatkozóan szerződés módosítást írjon alá.
Felelős: – a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
– a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője
Határidő: 2022. február 28.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Dunaújváros, Római krt. 29. 3/2., a Dunaújváros, Váci
Mihály utca 7. 3/4. és a Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 19. 4/2. szám alatti ingatlanokra
szóló, bérlőkijelölési jogot biztosító megállapodásban az Önkormányzat adószámára és
bankszámlaszámára vonatkozóan szerződés módosítást írjon alá.
Felelős: – a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
– a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője
Határidő: 2022. február 28.
Dunaújváros, 2021. december 16.

Dr. Székely Károly s. k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
bizottság elnöke

