F.M. Közgyőlése 146/2008. (IV.24.) K.h.sz. határozata

fenntartói nyilatkozat kiadására a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
számára biztosítandó pályázati önrészrıl a „Királyi Séta – Történelmi idıutazás
az ezeréves Székesfehérváron” címő projekthez és javaslat megállapodás
megkötésére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával a
Koronázó tér 3/A. szám alatt lévı ingatlan térítésmentes használatba vételérıl,
illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-vel, a tulajdonosi hozzájárulás
megadásához

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat fenntartói nyilatkozat kiadására a
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága számára biztosítandó pályázati önrészrıl a
„Királyi Séta – Történelmi idıutazás az ezeréves Székesfehérváron” címő projekthez
és javaslat megállapodás megkötésére Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatával a Koronázó tér 3/A. szám alatt lévı ingatlan térítésmentes
használatba vételérıl, illetve Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-vel, a tulajdonosi
hozzájárulás megadásához címő elıterjesztést. Annak tartalmát megismerve az
alábbi döntést hozza:

1. A Közgyőlés támogatja, hogy a „Királyi séta – történelmi idıutazás az ezeréves
Székesfehérváron” címő kiemelt pályázat második fordulójának lezárásához és a
2.337.895.533.- forint teljes támogatás elnyeréséhez szükséges 84.081.801 Ft
önrészt az önkormányzat a 2009. évi költségvetésben, fejlesztési tartaléka
terhére biztosítsa. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét az elıterjesztés mellékletét
képezı Nyilatkozat aláírására.
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2. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Fejér Megyei Közgyőlés fenntartásában lévı Fejér Megyei

Múzeumok Igazgatósága között megkötendı megállapodás tervezetét. Ennek
értelmében hozzájárul ahhoz, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatától, mint ingatlantulajdonostól – a „Királyi séta – történelmi
idıutazás

az

ezeréves

Székesfehérváron”

c.

projekt

megvalósítási

és

utánkövetési idıszakára – térítésmentesen használatba veszi a Székesfehérvár,
Koronázó tér 3/A. szám alatt található 386 hrsz-ú, 260 m2 térmértékő, irodaház
megnevezéső ingatlant a Fejér Megyei Közgyőlés fenntartásában lévı Fejér
Megyei Múzeumok Igazgatósága részére Nemzeti Emlékhely Kiállítás céljára, a
pályázatban meghatározott tartalom szerint.

A Közgyőlés felhatalmazza elnökét az elıterjesztés mellékletét képezı
megállapodás változatlan tartalom szerinti aláírására.

Felelıs:

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2008. április 25.

3. Fejér

Megye

Közgyőlése

felhatalmazza

Elnökét,

hogy

a

tulajdonosi

hozzájárulásról szóló megállapodási szerzıdést aláírja, és azt megküldje a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-nek, azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás
5. pontja akként módosuljon, miszerint a megyei önkormányzat tulajdonában lévı,
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. szám alatt lévı, 248 hrsz-ú ingatlan csak
sikeres pályázat esetén, a támogatási szerzıdés megkötésével egyidejőleg
legyen jelzáloggal terhelhetı.

Felelıs:

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2008. április 25.

Székesfehérvár, 2008. április 25.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
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