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Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1378/2020. (VII.10.) Korm. határozat alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) a 7020 Dunaföldvár Béke tér 13. szám alatti, Dunaföldvár
1338/3/A hrsz-ú, „egyéb épület” megnevezésű, 361 m2 alapterületű, kétszintes épület 54/361ed részét könyvtár raktár céllal ingyenes tulajdonba kapta az előterjesztés mellékletét képező,
2020.12.09. napján kelt megállapodás alapján.
Az ingatlan vagyonátruházás által a Dunaföldvár 1338/3/A hrsz-ú, „egyéb épület” „beolvadt”
a Dunaföldvár 1338/3. hrsz. alá.
A fenti megállapodás megkötését követően olyan változás állt be, hogy a Városi Könyvtár úgy
költözött át a 7020 Dunaföldvár Rákóczi utca 8. szám alatti felújított épületbe, hogy a könyvraktározási feladatok továbbra is a 7020 Dunaföldvár, Béke tér 13. szám alatti ingatlanban
kerültek megoldásra. Időközben az Önkormányzat a könyvtár felújított épületében
megvalósította a könyvraktározás feltételeit.
A Kormány családtámogatási intézkedéseinek köszönhetően olyan mértékben emelkedett a
2022/23. tanévtől az óvodáskorú gyermekek száma Dunaföldváron, amely indokolttá tette,
hogy a 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti óvodai telephelyen a meglévő 2
óvodai csoport mellett a jelenleg Hivatali irattárként szolgáló helyiségekben új óvodai
csoportszobát alakítson ki az Önkormányzat, amelyről a Képviselő-testület a 65/2021.(IX.30.)
KT határozattal döntött. A 65/2021.(IX.30.) KT határozat tartalmazta, hogy a hivatali irattár a
szerződés felmondást követően a 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 1. szám alá kerül.
Azonban a Bérlő a felmondással nem értett egyet a köznevelési feladataira tekintettel.
A Képviselő-testület a 37/2022. (II.14.) KT határozattal döntött az új óvodai csoportszoba
kialakításának tárgyában a kivitelezési szerződés megkötéséről. A kivitelezés határideje 2022.
július 31. napja.
A fentiek miatt azonban a hivatali irattárat át kell helyezni a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő helyre.
Az irattárat a fentiekben megjelölt 7020 Dunaföldvár, Béke tér 13. szám alatti ingatlanba
szeretnénk áthelyezni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXIX. törvény 13. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alábbi rendelkezései
indokolják a használati mód változása engedélyezésének kérését.
Az ingyenesen tulajdonba kapott ingatlanban továbbra is közfeladat ellátást szolgálja.
A Törvény 1. § E törvény célja annak biztosítása, hogy
a) a közfeladatot ellátó szervek irattári anyaga - ügyviteli és levéltári érdekekre, valamint a
közérdekű adatok nyilvánosságának elvére tekintettel - szakszerűen kezelt és rendszerezett, jól
használható forrásanyaggá váljék;
b) bármely szerv irattári anyagának, továbbá a természetes személyek irathagyatékának
maradandó értékű része - a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak anyagaként vagy
védett levéltári anyagként - épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is
fennmaradjon;
4. § Az irattári anyaggal rendelkező szervek és a maradandó értékű iratokat őrző természetes
személyek kötelesek a szervesen összetartozó irataik egységének, illetve eredeti rendjének
megőrzéséről, valamint a tulajdonukban vagy birtokukban lévő maradandó értékű iratok
megóvásáról gondoskodni.”
Javasolom, hogy a Képviselő-testület döntésében mondja ki:
-

-

a hivatali irattár 7020 Dunaföldvár Béke tér 13. szám alatti Dunaföldvár 1338/3. hrsz-ú, 361
m2 alapterületű, kétszintes épület 54/361-ed részébe történő áthelyezését közérdekre
hivatkozva,
SZT132763 szerződésszámra hivatkozva Dunaföldvár Város Önkormányzata
kezdeményezze a vonatkozó megállapodás módosítását a fentiekben jelzett funkcióváltás
okán.

A fentiek miatt módosítani szükséges a tulajdonba adást megalapozó 48/2018.(III.06.) KT
határozatot is, amely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Dunaföldvár, 2022. február 16.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal irattárát a 7020 Dunaföldvár, Béke tér 13. szám
alatti raktár részbe helyezi át a 7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 4. szám alatti
óvodai telephelyen végrehajtandó óvodai csoportszoba bővítés miatt.
2. a 7020 Dunaföldvár Béke tér 13. szám alatti 1338/3/A helyrajzi számon felvett, „egyéb
épület” megnevezésű, 361 m2 alapterületű ingatlan 54/361-ed tulajdoni hányadának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményező 48/2018. (III.06.) KT
határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CVXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény 1.§ a)-b) pontjában, és a 4.§-ban meghatározott
közérdekű feladatának (hivatali irattár elhelyezése) végrehajtásra kívánja
használni.”
3. felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert,
a) hogy az SZT132763 szerződésszámra hivatkozva Dunaföldvár Város
Önkormányzata képviseletében kezdeményezze a vonatkozó megállapodás
módosítását az 1. pontban jelzett funkcióváltás okán.
b) a megállapodás módosításának aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok,
jognyilatkozatok, illetve intézkedés megtételére.
4. hatályon kívül helyezi a 65/2021.(IX.30.) KT határozat 2. pontját.
Felelős:
Horváth Zsolt polgármester
Határidő:
folyamatos
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