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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. december havi ülésére

Tárgy: Nyilatkozat kötelezettség teljesítésér l az MNV Zrt-nek a Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan
hasznosításával összefügg en.

Tisztelet Képvisel -testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy önkormányzatunk megállapodást kötött 2011. 05. 09.-én a Magyar Állam
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt-vel a Csanytelek 48 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti (korábban „általános iskola” megnevezés )
ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról. A korábban funkcióját vesztett épületet az
MNV Zrt. szociális alapfeladatok ellátására irányuló közfeladat végrehajtásához biztosította
térítés mentesen az Ötv. 8 § (1) és (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelel en. A megkötött
megállapodás V. 4.)  pontja rögzíti a 15 éves elidegenítési illetve ugyanezen id szakra vonatkozó hasznosítási
kötelmeket.
A megállapodás V. 5.) pontja rögzíti azon további önkormányzati kötelezettségeket, mely szerint az
el írt hasznosítási és egyéb kötelezettségek teljesítésér l minden év december 31. napjáig
meghozott képvisel -testületi határozatba foglalt nyilatkozatot kell tennie az önkormányzat
képvisel -testületének. A csatolt határozati javaslat szerint ezen kötelezettségünknek jelen
el terjesztéssel  teszünk eleget.
A megállapodás megkötését (2011. 05. 09.) követ en az alábbi intézkedésre kerül sor:
a)   Képvisel -testület az 51/2011. (VIII. 22.) Ökt határozatával felhatalmazta Forgó Henrik polgármester

urat a Baross Gábor u. 2. szám alatti épületkomplexum felújításával összefügg  (DAOP-4.1.3/A-11
jel ) pályázat el készületi munkálatainak elkezdésére, (tervegyeztetés, vázlatterv készítés, pályázati
dokumentáció elkészítésének el készítése – koordinálása, költségkalkulációk készítésére, stb.) ugyanis
az épület jelenlegi állapotában nem alkalmas szociális alapfeladatok hatósági el írásoknak megfelel
ellátására, a jelenleg ideiglenes m ködési engedéllyel rendelkez  részfeladatok biztosítására.

b)   Az önkormányzat  szociális alapszolgáltatási és szakellátási jelleg  feladatait 2007. augusztus 1-jével a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrálva láttatja el. Ebb l adódóan a Képvisel -testület
58/2011. (IX. 15.) Ökt határozata szerint az önkormányzat használatba adási szerz dést kötött
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával (továbbiakban:CsKTTT) a fenti tárgyban
rögzített épület hasznosítására  2011. október 1-jével az ingatlant, berendezéseivel, felszereléseivel
együtt határozatlan id re, illetve a 15 éves fenntartási id szak végéig térítésmentesen a CsKTTT
használatába adta-vette. Ezen csatolt szerz dés rögzíti továbbá, hogy a használatba adott
ingatlan m ködésének kizárólagos célja: az ingatlan teljes területén a szociális
alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás (étkeztetés, házi szociális gondozás,
családsegítés, jelz rendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, gyermekjóléti alapellátás)
feladat végrehajtásának biztosítása. Külön  kötelemként  rögzíti  a  szerz dés  4.)  pontja,  hogy  a
használatba vev  CsKTTT az önkormányzat hozzájárulásával pályázatot nyújt be a DAOP 4.1.3/A-11
kódszámú pályázati projektre a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás
infrastrukturális  fejlesztése” tárgykörben. A pályázathoz biztosítandó saját forrás összegét az ingatlan
tulajdonosa, vagyis Csanytelek Község Önkormányzata biztosítja. Ezen kitételek nagyon lényeges
szempontok, ugyanis az épület jelenlegi állapotában nem alkalmas a szociális alapszolgáltatási
feladatok ellátására.

c)   A b) pontban rögzített szerz déssel összhangban 2011. október és november hónapjában a felújításra
irányuló benyújtandó pályázat el készületi munkálatai elkezd dtek, egyes munkafázisok lezárultak.
Elkészült a m szaki megvalósításra vonatkozó pályázati dokumentáció árazott és árazatlan költségbecslések,
megtörténtek a szakhatósági tervegyeztetések. Jelenleg folyamatban van küls  szakért k bevonásával a
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megvalósíthatósági tanulmány készítése és a pályázati dokumentáció összeállítása. A pályázat benyújtásáról való
döntésre tárgyév decemberében, a pályázat benyújtására 2012. január 09. napjáig kerül sor.

Összegezve a fentieket a Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt részére benyújtandó tájékoztató
nyilatkozatban a fentiekben rögzítettek lényegi részét javasoljuk megfogalmazni, az alábbi kiegészítésekkel:

- amennyiben a CsKTTT által benyújtandó pályázat nem jár eredménnyel, úgy a Magyar Államtól
térítésmentesen átvett ingatlan visszaadását kezdeményezzük, ugyanis az indokolt és szükséges
felújítási munkálatok hiányában eredeti – átvételhez kapcsolódó – célkit zés nem valósítható meg.

- Szintén a tárgykörben érintett ingatlan MNV Zrt-nek történ  visszaadását kezdeményezi az
önkormányzat képvisel -testülete, amennyiben az épület feladathoz rendelt m ködtetése azért
válik oka-fogyottá, mert központi jogszabályi változás következtében akár hatáskör telepítési, vagy
a feladat ellátási rendszer módosításának ténye állna el .

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2011. december 05.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz



…./2011. (XII. …) Ökt határozat

Határozati javaslat

Tárgy: Tájékoztató nyilatkozat a Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. részére a Csanytelek, Baross Gábor
u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat és a Magyar Állam
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. között az „állami vagyonba tartozó ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásról” szóló megállapodás V. 5 pontjában rögzítetteknek
megfelel en a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan hasznosításáról
(szerz désazonosító szám: SzT-35879)az alábbi tájékoztatást nyújtja nyilatkozat formájában az MNV
Zrt részére:

a)   az ingyenesen átvett Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan rendeltetésszer  használatához
nélkülözhetetlen felújítási, átalakítási munkálatokra vonatkozóan a Képvisel -testület 51/2011. (VIII.
22.) Ökt határozatával felhatalmazást adott Forgó Henrik polgármester úr részére, hogy kezdje meg a
pályázat el készületi munkálatait a kiírásra kerül  DAOP-4.1.3/A-11 jel  projekt keretében. Az épület
jelenlegi állapotában ugyanis nem alkalmas a megállapodásban rögzített szociális alapfeladatok
ellátására irányuló – jogszabályi el írásoknak megfelel  – közfeladat közvetlen végrehajtására. Az
ingatlan tulajdonjog átruházásával összefügg  1042/2011. (III. 10.) Kormányhatározatban rögzített
célnak megfelel  hasznosítás,  a tárgyi ingatlan teljes-kör  felújítása, átalakítása után valósulhat meg jelent s mérték
küls  pályázati támogatással.

b)  A Képvisel -testület 58/2011. (IX. 15.) Ökt határozata alapján az önkormányzat használatba adási
szerz dést kötött a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával a Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan
kötelez  önkormányzati feladataként meghatározott szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására, tekintettel arra,
hogy az önkormányzat a szociális intézmény fenntartói jogának gyakorlását 2007. augusztus 1-t l a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulásba beintegrálta. Ezen használatba adási szerz dés határozatlan idej , illetve az
ingatlan fenntartási kötelezettség (15 év) idejére szól. A szerz dés tartalmazza az épület felújítására
irányuló és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által közvetlenül benyújtandó (DAOP-4.1.3/A-
11 kódszámú) pályázati kötelmet is, melyhez a saját forrás fedezetet Csanytelek Község
Önkormányzata biztosítja. Az épület környezeti állapotának felmérése 2011. októberében megtörtént,
a hasznosítási célnak megfelel  felújítási átalakítási munkálatok részletes terve pedig kidolgozásra
került. Ez a felmérés képezi a benyújtandó támogatás igénylés pályázati dokumentációját.

c)    A b)   pontban  rögzített   szerz déssel   összhangban   önkormányzatunk  és  a  Csongrádi  Kistérség
Többcélú Társulása Munkaszervezete elvégezte a szükséges  egyeztetéseket és a megfelel  el készületi
munkálatokat a felújítási pályázat benyújtására vonatkozóan, így a pályázat benyújtásáról való
döntéshozatalra  2011. december 31-ig, a pályázat benyújtására 2012. január 09. napjáig
kerülhet sor. (a pályázat beadási határideje 2012. január 09.)

d) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az a)–c) pontokban rögzítettek
kiegészítéseként az alábbi nyilatkozatot teszi:

            - a  Magyar Államtól  térítésmentesen  átvett, a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti
ingatlan MNV Zrt részére történ  visszaadását kezdeményezi az önkormányzat, amennyiben
az épület feladathoz rendelt m ködtetése azért válik oka-fogyottá, mert központi jogszabály változás következtében
akár hatáskör telepítési, vagy a feladat ellátási rendszer módosításának ténye áll el , illetve a fenti változásokból
ered en az önkormányzat költségvetésének teherbíró képességét meghaladó többlet ráfordítások igénye merülne fel.

           - A  térítésmentesen  átvett  ingatlan  visszaadását  kezdeményezi  az  önkormányzat   (a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásával b) pont szerint megkötött használatba adási
szerz dés egyidej  felmondása mellett) abban az esetben, amennyiben a tárgyi ingatlan  felújítására
irányuló benyújtott DAOP pályázat nem nyer támogatást. Ebben az esetben ugyanis az adott feladat
ellátásához nélkülözhetetlen ingatlan felújítási, átalakítási munkálatokat az önkormányzat öner l az
önkormányzat éves költségvetése terhére annak finanszírozását nem tudja vállalni.

2.)   Ezen határozathoz az alábbiak szerint csatolt mellékletek annak elválaszthatatlan részét képezik:
a) az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló

megállapodás másolata (1018/2011. Üi.sz.);



b) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám
alatti épület felújítási, átalakítási munkálataira kiírt pályázat el készítésének jóváhagyásáról szóló
51/2011. (VIII. 22.) Ökt határozata;

c) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám
alatti ingatlan Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére történ  használatba adásáról szóló
58/2011. (IX. 15.) Ökt határozata;

d) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása között
használatba adási szerz dés másolata;.

e) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a kistérség által benyújtandó (DAOP
4.1.3/A-11. kódszámú) pályázat anyagi forrás megel legezésér l szóló 74/2011. (X. 28.) Ökt
határozata;

f) CsKTT. 59/2011. IX. 30.) határozata, jegyz könyvi kivonata, amely a tárgyi ingatlan használatba
vételét rögzíti,

g) CsKTT. 70/2011. (X. 26.) határozata, jegyz könyvi kivonata, amely a DAOP-4.1.3/A-11
kódszámú tárgyi ingatlan felújítása pályázatához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány
készítésére való felhatalmazást tartalmazza.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
    Kató Pálné jegyz

Végrehajtás határideje:  tárgyév december 31.
       Beszámolás határideje: 2012. december 31.

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. sz.
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Tanács Elnöke (Csongrád)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je (Helyben)
- Irattár


