MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS
Ikt.sz.: 1/888-1/2014/I.
Üi.: dr. Vass Zoltán

Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal
tulajdonosi hozzájárulás megadása iránti
kérelme
Melléklet: 1 db helyszínrajz

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A Csongrád Megyei Kormányhivatal tulajdonosi hozzájárulás megadása iránti kérelmet nyújtott
be Makó Város Önkormányzatához, a Makó, Deák Ferenc utca 6. szám alatt található, 7627
hrsz.-ú épületének (Járási Munkaügyi Központ épülete) akadálymentesítése, valamint
mozgáskorlátozott parkoló kialakítása tárgyában.
A tervezett rámpa kialakítása a jelenlegi rámpa nyomvonalától eltérően, az épület fala mellé kerülne
elhelyezésre, tervezett szélessége 160 cm, melyből 100 cm széles sáv helyezkedne el az épület
saját telkén belül, és 60 cm széles sáv nyúlna be közterületre. A jelenlegi rámpa teljes, talajban
lévő és talajszint fölötti szerkezete elbontásra kerülne.
Az épülethez tartozó akadálymentes parkoló kialakítása a mellékelt helyszínrajzon jelölt
helyen, a Deák Ferenc utcai áruházi vevőparkolóban történne, a meglévő térkővel burkolt terület
felbontásával, és új, 8 cm vastag térkővel történő burkolásával. A parkoló előtt 1 db, a mozgássérült
parkolót jelző szabványos tábla kerül elhelyezésre. A parkoló és az előtte lévő járda közötti 20 cm
szintkülönbség a kettőt összekötő járdaszakasz lejtős kialakításával hidalható át.
Az akadálymentes rámpa közterületre eső része a 7629/113 hrsz.-ú közterületen helyezkedne el,
amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (3) bekezdése alapján kizárólagos
önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősül, és mint ilyen forgalomképtelen törzsvagyon.
A fentiek alapján kéri a Kormányhivatal a tervezett akadálymentes rámpa és parkoló
kialakításához és használatához a tulajdonosi hozzájárulás megadását.
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 a Csongrád Megyei
Kormányhivatal (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja a Makó,
Deák Ferenc utca 6. szám alatt található 7627 helyrajzi számú épületéhez tartozó akadálymentes
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rámpa és a Makó, Deák Ferenc utcai vevőparkolóban akadálymentes parkoló építési munkálataihoz
és használatához, a mellékelt kiviteli tervnek megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
- Csongrád Megyei Kormányhivatal (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.)
- Irattár
Makó, 2014. november 7.

Farkas Éva Erzsébet
alpolgármester
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