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 Tárgy: TIOP-3.3.1-A-12/2. kódszámú, ,,A 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés megteremtése: 
akadálymentesítés" című projekt keretében 
pályázat benyújtásához tulajdonosi 
hozzájárulás megadása.

Melléklet:

Képviselő-testület!

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2014. október 29.-én tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet 
nyújtott be Makó Város Önkormányzatához, az Önkormányzat tulajdonában lévő 6900 Makó, 
Széchenyi tér 22. szám alatti, Makó, belterület 7509 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában  a 
TIOP-3.3.1-A-12/2. kódszámú, „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése: akadálymentesítés” című projekt keretében pályázat benyújtására és annak 
megvalósítására.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal kérelmezte továbbá,  a fejlesztendő 
ingatlan/ingatlanrész használatát a Kormányhivatal részére a pályázat utánkövetési 
időszakára, a pályázati kiírásban meghatározott időtartamra (mely adott projekt esetében a projekt 
befejezését követő naptól számított 5 év, illetve amennyiben ez rövidebbé válik, akkor ennek 
megfelelően), azt a pályázatban meghatározott célú működésre a Kormányhivatal rendelkezésére 
bocsátását.

A  hozzájárulás megadására a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés 
értelmében a Képviselő - testület jogosult. 

Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 
9. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az 1/1 tulajdoni 
hányadban tulajdonát képező, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. szám alatti, Makó, belterület 7509 
helyrajzi számú, "Kivett városháza" megnevezésű ingatlan vonatkozásában  a TIOP-3.3.1-A-12/2. 
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kódszámú, „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: 
akadálymentesítés” című projekt keretében pályázat benyújtására és annak megvalósításához 
a tulajdonosi hozzájárulást megadja, biztosítja  továbbá a fejlesztendő ingatlan/ingatlanrész 
használatát a Kormányhivatal részére a pályázat utánkövetési időszakára, a pályázati kiírásban 
meghatározott időtartamra (mely adott projekt esetében a projekt befejezését követő naptól 
számított 5 év, illetve amennyiben ez rövidebbé válik, akkor ennek megfelelően), azt a pályázatban 
meghatározott célú működésre a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, illetve használati 
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Gazdálkodási Főosztály Jogi, Közbeszerzési és Pályázati Osztály 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
- Irattár

Makó, 2014. október 29. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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