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Enying Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló
Enying 1474/58. helyrajzi számú ingatlant terhelő használati jog
törlésének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
Enying Város Önkormányzatának képviseletében eljárva Viplak Tibor polgármester úr
2020. október 19. napján kelt kérelemmel fordult a Fejér Megyei Önkormányzat felé.
Levelében előadja, hogy az Önkormányzata a Nemzeti Szabadidős- Egészség
Sportpark Program IV. ütemében támogatásban részesült egy „D” típusú sportpark
megvalósítása tekintetében.
Az ingatlan-nyilvántartás 2020. szeptember 10. napján hatályos állapota szerint a
szerint az Enying Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, Enying
belterület 1474/58. helyrajzi számú, természetben a 8130 Enying, Szabadság tér 16.
szám alatti, kivett orvosi rendelő megnevezésű, 2.7890 ha. nagyságú ingatlant terheli
a Fejér Megyei Önkormányzat javára bejegyzett használat joga.
Viplak Tibor polgármester a sportpálya beruházás megvalósítása érdekében kéri a
Fejér Megyei Önkormányzat használói hozzájárulását.

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzat fenntartásában álló
intézmények ingó és ingatlan vagyona az állam tulajdonába kerültek.
Tekintettel arra, hogy a Fejér Megyei Önkormányzatnak a tárgyi ingatlanon fennálló
használati joga megszűnt az egészségügyi konszolidáció során, így indokolttá vált
annak törlése.
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Határozati javaslat
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2020. (XI….) határozata
Enying Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Enying
1474/58. helyrajzi számú ingatlant terhelő használati jog törlésének
jóváhagyása
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel az Enying Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonában álló, Enying belterület 1474/58. helyrajzi számú,
természetben a 8130 Enying, Szabadság tér 16. szám alatti, kivett orvosi rendelő
megnevezésű, 2.7890 ha. nagyságú ingatlant terhelő, a Fejér Megyei
Önkormányzat javára bejegyzett használat jogának törlését, figyelemmel a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvényben foglaltakra, jóváhagyom.
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