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Jegyző

Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzata és Csongrád Megyei Kormányhivatal között - a "járások 
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról" szóló 2012. évi XCIII. 
törvényben foglaltak alapján - megállapodás (alapszerződés) jött létre a járásokhoz átkerülő 
államigazgatási feladatok ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és ingó vagyon, 
továbbá vagyoni értékű jog Magyar Állam általi ingyenes használati, illetve az Átadó (Önkormányzat) 
döntése szerint egyéb jogcímen történő jogának alapításához kapcsolódó feladatok és a felek 
jogainak, kötelezettségeinek meghatározása tárgyában. A megállapodás IV. 1.1 a) pontja és annak 1. 
számú mellélete szerinti ingatlanok, így Makó Város Önkormányzata tulajdonát képező Makó 
belterület 709/2 hrsz. alatti, természetben Makó, Hollósy Kornélia u. 2./a szám (Közhivatalok 
Háza) alatti ingatlan 2013. év január 01. napjától a Kormányhivatal Makói Járási Hivatalának 
kizárólagos használatába került az ingatlan teljes földszinti területe, az I. emeleten lévő szerverszoba 
a rendszergazdai irodával együtt (összesen 376,32 m²). 
  
A kormányhivatalok, illetve a járási hivatalok feladat-ellátási kötelezettségeinek változása nyomán, 
tekintettel a TIOP-3.3.1-A-12/2 projekt keretében megvalósuló kormányablakok kialakítására is, a 
felek a fennálló megállapodásuk módosítását kezdeményezték, amely során a Makói Járási Hivatal 
2014. év november 17. napjával a Makó belterület 7509 hrsz. alatti természetben Makó Széchenyi tér 
22. szám alatti ugyancsak önkormányzati tulajdonban álló ingatlan melléklet szerinti kizárólagos 
használatba adott helyiségeiben került elhelyezésre összesen 756 m² alapterületen. 
  
Az alapszerződés módosítása rendelkezik tehát  az újonnan kizárólagos használatba adott 
ingatlanrészekről, valamint azzal kapcsolatban a Kormányhivatal részére térítésmentes használati jog 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséről és a kormányablak kialakításához való hozzájárulásról, 
illetve  a korábbi, Hollósy Kornélia u. 2./a szám alatti ingatlanra vonatkozó térítésmentes használati 
jog törléséről.  
  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását! 
  

HATÁROZATI JAVASLAT  
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, hivatkozva a járások 
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. 
törvényben foglaltakra, a Makó belterület 7509 hrsz. alatti, természetben Makó, Széchenyi tér 22. 
szám alatti ingatlannak a Csongrád Megyei Kormányhivatal részére történő térítésmentes használatba 
adására vonatkozó, melléklet szerinti "Használati megállapodás módosítását" jóváhagyja. 
  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal (6720 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
- Irattár  

Makó,  2015. március 12. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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