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Tisztelt Képviselő-testület!
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. október 25. napján megállapodást kötött a BácsKiskun Megyei Kormányhivatallal a járási hivatalok kialakítása érdekében. A megállapodás
értelmében 2013. január 1. napjától a 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti Városháza
épületének 175 m2-e a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kizárólagos, illetve 309,63 m2-e
közös használatába került.
Kovács Ernő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 2017. július 13.
napján kelt levelében (1. számú melléklet) támogatását fejezte ki a tekintetben, hogy a 6050
Lajosmizse, Dózsa György út 100. szám alatti ingatlanban Kormányablak kerüljön
kialakításra, amennyiben az Önkormányzat az épületet saját költségvetésből felújítja, átépíti a
Kormányablakokra vonatkozó követelményeknek megfelelően.
Lajosmizse Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 – Önkormányzati épület
energetikai korszerűsítése Lajosmizse elnevezésű pályázat keretében energetikai
korszerűsítést valósít meg a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100. szám alatti ingatlanon
(Sury iskola épülete). A projekt keretében megtörténik a külső nyílászárók cseréje, a
homlokzati falak és a padlásfödém szigetelése, valamint új fűtési rendszer kerül kiépítésre.
A projekt kivitelezési munkálatai 2019. június 17. napján megkezdődtek és várhatóan 2019.
szeptember 25. napján fejezi be a kivitelező.
A beruházást követően a Városháza épülete helyett a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100.
szám alatti ingatlan kerülhet ingyenes használatba adásra a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal részére.
A projekt kivitelezési munkálatainak megkezdéséről, valamint annak várható befejezéséről
2019. június 18. napján kelt levelemben tájékoztattam Kovács Ernőt a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottját, valamint dr. Zombor Attilát a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Főigazgatóját.
2019. július 19. napján érkezett dr. Zombor Attila Főigazgató úr levele (előterjesztés 2. számú
melléklete), melyben arról tájékoztatott, hogy a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100. szám
alatti ingatlan tetőfelújítását, valamint az ingatlan teljeskörű klimatizálását kívánják elvégezni,
melyhez a Miniszterelnökségtől igényeltek bruttó 14,9 millió forint támogatást.
Tájékoztatásul jelzem T. Képviselő társaimnak, hogy a Kormányhivatal által megvalósítani
kívánt fejlesztések a pályázati eljárás szempontjából nem jelentenek akadályt. Ahhoz
azonban, hogy a Kormányhivatal meg tudja kötni az állagmegóvási és ingatlanfejlesztési
tevékenységekre vonatkozó támogatási szerződést a Miniszterelnökséggel, szükséges az
ingatlan egészére vonatkozó használati jog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba.
Fentiekre tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal elkészítette a járási hivatalok
kialakításához kötött megállapodás 3. számú módosítását. A Hivatalunkkal egyeztetett,
javított megállapodás-tervezet az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.
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A megállapodás módosításban a Kormányhivatal vállalja, hogy a 6050 Lajosmizse, Dózsa
György út 100. szám alatti ingatlanra kiadott használatbavételi engedély kézhezvételét
követően a Városháza épületének általuk használt részét haladéktalanul visszaadják
Önkormányzatunknak.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet
……../2019. (…) ÖH.
Döntés a járási hivatalok kialakításához
kötött megállapodás módosításának elfogadásáról
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3.
számú mellékletében szereplő a járási hivatalok kialakításához kötött megállapodás 3.
számú módosítását, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2.) Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
feltétlen
és
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 6050 Lajosmizse, Dózsa György
út 100. (Lajosmizse 9/1. hrsz.) szám alatti ingatlan egészére a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatalt megillető használati jog kerüljön bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100. (Lajosmizse 9/1 hrsz.) szám alatti ingatlanon
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a tetőfelújítási munkálatokat, valamint az
ingatlan teljeskörű klimatizálását elvégeztesse.
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100. (Lajosmizse 9/1 hrsz.) szám alatti
ingatlanon megvalósuló fejlesztések (tetőfelújítás, klimatizálás) tekintetében az
aktiválást a támogatást igénylő, azaz a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal végezze
el.
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozatban foglaltak megvalósításához szükséges valamennyi
intézkedést és nyilatkozatot megtegyen, továbbá az ennek érdekében elkészített
valamennyi dokumentumot aláírjon.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. július 23.
Lajosmizse, 2019. július 22.
Basky András sk.
polgármester
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Előterjesztés 1. számú melléklete
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Előterjesztés 2. számú melléklete
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Előterjesztés 3. számú melléklete
iktatószám: BK/TH/03892-4/2019.

Megállapodás járási hivatalok kialakításához
3. számú módosítása
amely létrejött egyrészről
Lajosmizse Város Önkormányzata
képviseli: Basky András polgármester
székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
adószám: 15724612-2-03
továbbiakban: Önkormányzat
másrészről a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
képviseli: Kovács Ernő kormánymegbízott
székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
adószám: 15789257-2-03
továbbiakban: Kormányhivatal
együttesen: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1) Felek rögzítik, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 2. § (2) bekezdése,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.
számú melléklete alapján 2012. október 25-én kelt megállapodást (továbbiakban:
Megállapodás) kötöttek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Hivatalához tartozó szervezeti egység kialakítása érdekében.
2) A Megállapodás alapján az Önkormányzat térítésmentesen biztosította a Kormányhivatal
számára a 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám (hrsz: 1/1) alatti ingatlan meghatározott
hányadán a Kormányhivatal számára a kizárólagos (175 m2), illetve az Önkormányzattal
közös terület (309,63 m2) használatát.
3) Felek rögzítik, hogy a Megállapodást a Felek 2013. január 29-én és 2015. július 2-án
módosították.
4) A jelen, 3. számú módosítás indoka, hogy az Önkormányzat a 6050 Lajosmizse, Városház tér
1. szám alatti ingatlan helyett a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100. szám alatti ingatlan
térítésmentes, kizárólagos használatát ajánlotta fel a Kormányhivatal számára.
5) Felek rögzítik, hogy a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100. szám alatti ingatlan (hrsz: 9/1)
1/1 tulajdoni hányadban Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában áll, 1538 m2
alapterületű „kivett általános iskola”.
6) Kormányhivatal vállalja, hogy a 2. pontban meghatározott ingatlant az építési hatóság által
kiadott jogerős használatbavételi engedély kézhezvételét követően, átadás-átvételi eljárás
keretében, az Önkormányzat birtokába visszaadja, és a használatot megszünteti, melyről a
Felek külön szerződés módosítás keretében rendelkeznek.
7) Az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, és egyben
kérelmezi, hogy a lajosmizsei 9/1 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse Dózsa György
út 100. szám alatti ingatlan egészére – a 2019. július 23-i testületi döntésnek megfelelően – a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal használati joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzése
kerüljön.
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iktatószám: BK/TH/03892-4/2019.

8) A Felek megbízzák Dr. Nánásiné dr. Tóth Éva kamarai jogtanácsost (6000 Kecskemét, Deák
Ferenc tér 3. szám, KASZ: 36074850) azzal, hogy a Kecskeméti Járási Hivatal Ingatlannyilvántartási Osztálya előtt indítandó ingatlan-nyilvántartási eljárásban őket teljes jogkörrel
képviselje.
9) A Felek rögzítik, hogy a Megállapodásnak a jelen módosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal hatályban vannak.
10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. június 23-i ülésén a
Megállapodás 3. számú módosítását megtárgyalta, és a …./2019.(…) ÖH. számú határozattal
elfogadta, valamint a polgármestert felhatalmazta a Megállapodás 3. számú módosításának
aláírására.
11) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 3. számú módosítás a Felek általi aláírás napján lép
hatályba.

Jelen megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elismerik, és jóváhagyólag aláírják.
Jelen megállapodás nyolc eredeti példányban készült, amelyből négy példány az
Önkormányzatot, négy példány a Kormányhivatalt illeti.

Lajosmizse, 2019. július „ „.
„.

Kecskemét, 2019. július „

…………………………………..
Basky András
polgármester

…………………………………
Kovács Ernő
kormánymegbízott

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

………………………………
Feyér Mónika
pénzügyi és gazdálkodási főosztályvezető

………………………………
Dr. Nánásiné dr. Tóth Éva
kamarai jogtanácsos
KASZ:36074850
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