
Mélykút Város Polgármestere

l,

E lőrerj e§/tes
a Képviseld-restület 20l6. február 9-ei ülesére,

liirgJ: A h&iorvo§i és házi gyermekorvosi üs/€leti ellátáshoz §zük§ég€§ ügyeleti helyi§égek
térítésmente§ ha§ználatbá adása a Reálmed kft. ré§zóre,

Tisáelt Képvi§elő-t€stülell

A Képvi§eló-te§tület a 20] 5, deceínber 9-ei ülé§én dóntött a házioNosi és hiizi §/ermekorvosi ügyelet
elláásának biaosítása céljából kiín közbeszerzési eüáiásban, Az ügyeleti ellátist 2016. február l,
napjátóI köZreműködőként,2016, március l, és 2017, febíuár 28, napja között pedi8, mint a
közbeszerzési eljárás nyertese a ReáImed Kft. láüa el. Az ügyeleti elláúishoz szükséges helyisegek
térítésmentes használatba adása indokolt az ellátás biztosítása érdekében,

A GAMEsz tájékoztatása szelint az ügyelet a Mélykút, Nary u.4. szám alafti II. számú lendelőt és
annak raktárát (összesen 30,7 m2), valamint a tfusalgó, pihenő (l), pihenó (2), pihenő (3), zuhanyzó
(l). zuhanyzó (2) és előtér helyisé8eket (összesen 4l m2) használja az ügyeleti feladatok ellátása
során,

Az önkormányzal tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéóI és €lidegenítéséról szóló 10/2006.
(lv.]6,) rendelet 21, § (7) bekczdése étlellllébc a hel}isé8ck lélílésDrentes haszDálatba adásáról a
képviseló-testiilet dönt.

A nemzeti vagyonról szóló 201l, évi cxcvl. törvény (továbbiakban: NVtv), részletesen szAbályozza
, többek között - az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló va8yon (továbbiakban:
nemzeti va8yon) me8őrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelós gazdálkodá§nak a
követelményeit, a nemzeti vagyon feletti rendelkezésijog alapvetó korlátait és fe|tételeit,

Az Nvt!. l l. § (l0) bekezdése szerint a nemz€li vagyon ha§zno§ítására vonatkozó szeíződé§ c§ak
termé§zete§ szemé|lyel vagy Átlátható §zervezettel kötbetó. A hasznositásla irányuló szerződés
határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott idóre köthetó, amely időszak egy a|ka|ommal
legfeljebb 5 éWel meghosszabbíó abban az esetben, ha a hasznosítism jo8osult valamennyi
kötelezettségét szerz ódésszerűen, késedelem nélkül teljesítette, E bekezdés szerinti korlátoz{§ nem
vonatkozik rz állarnmal, költ§égvetési §zerwel, önkormínyrltt.I va§/ önkormányzati
társulá§9el kötött szerződé§re.

Az Nvtv. l l, § (l l) bekezdése kimondja, hosr' nemz€ti vsgyon ha§zno§ítá§ám vonatkozó kiáró|ag
olyln tclnlé§zetes §zenréll}tl vagy átlátható szcrr,ez€ltel köthető, amely az átelg€dett n€mzeti
vagyon ha§znosílására vonatkozó szefiódé§ben vállalja, hogy

a) a hasznositásra vonatkozó szerződésben előirt besámolási, nyilvántartisi,
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesiti.

b) az átengedett nemzeti vagyol1t a szerzódési előírásoknak és a fulajdonosi
re[delkezéseknek. valamint a meghatározott hasznositási célnak megf€lelöen használja,

c) a hasznosításban - a hasmositóval közvetlen vagy közvet€í módon jogviszonyban álló
harmadik félként - kizárólag természete§ személyek vagy átlátható szervezetek vesznek
íész1.



Hivatkozott § (12) bekezdése íöEziíi azl is, hogy ,,a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó
szeíZódést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal fe|mondhatia, ha a nemzeti
vagyon hasznosílisában résá vevő báímely - a hasznosítóval közvetlen vagy kőzvetett módon
jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasmosításái:a vonatkozó szerziHés
megkölését követóen beállott körüImény fo|).t]in már nem minő§ül átlátható szervezetnek. A 3. § (l)
bekezdés 1. ponúa szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § (l) bekezdés l.
pontjától ehérö vákoást a nemzeti vagyon hasznosítá§ára a hasznositóval közvetlenül megkötött
szerződésben a ha§znositásba adót megi|lető, valamint a (l l) bekezdés c) pontjában meghatározott
személy€kkel kötött szerződésekben a lrasznositásba adóva| közvetlen jo8viszonyban álló szeméI}t
megi]lető rendkivüIi felmondási okként rögziteni kell."

A Nvtv. ll. § (l3) bekezdése szelint a nemzeti vagyon in8}enesen kizárólas közfeladat ellátása, a
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint € feladatok elláásához szüksé8es infrastruktúra
biztositása céIjábóI a7 ahhoz sziikséges mértékb€n hasznosítható. valamint adható vagyonkezelésbe, A
törvény l, § (l) bek€zdése értelmében a nemzeti vagyon alatt az állam és az önkoímányzatok
tulajdonában álló Vagyonl kell éíteni,

A Ma$/arorsá8 helyi önkormányzatairól szóló 20l l. évi clxxxlx. törvény 13. § (l) bekezdés 4.
pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkoímányzati feladatok között szerepel az eqészségücyi alapellátás, az egészséges él€tmód s€gítését
célzó szolgáltalisok,

A felm€rülő közüzemi költség€ket (gáz, víz, áí9'ín) a közb€§zerzési eljárásban ny€rte§ §zolgáltató
kötel€ssége Iizetni.

IIATAROZATI - JAVASLAT

,-,,.,/20l6.(IL09,)Kt. számú
A háziorvosi é§ házi gyermekor-vosi
ügyeleli ellátá§hoz §zük§ége§ ügy€leti
helrisóg€k térító§lncntcs hlsZnáhíba adá§a
a Reá|med Kít. ré§zér€.

HATÁROZAT

t. Mélykút Város Önkormányzat Képviseló_lestül€te ú8y dönt,
ho$ a 6449 Mélykút, Nagy u. 4. sám alatti II. sámú rendelöt
és annak raktárát (összesen 30,7 m'), valamint a társalgó,
pih€nő (l), pihenő (2), pihenő (3), zuhanyzó (l), zuhanyzó (2)
és előtéí he|yiségeket (összesen 41 m2) önkormányzati
helyiségeket lérítésmentes használatba adja a Reálmed Kft.-nek
2016, márciu§ l. napjától 2017. február 2E. napjáig háziorvosi
és hlíZi 8yermekorvosi üs/elet működtetése céljábol.

2. Mélykút Váro§ Önkormányzat Képviseló-testülete úgy dönt,
hogy a háziorvosi és házi $/ermekorvosi ügyeletet ellátás során
keletkezett közüze,ni költség§ket a Reálmed Kft. fizeti m€g.

Fel€lős: KoVács Tamás polgármest€r
Flalálidő: ]0]6. február 29, onegáIlapodás aláilá§ám)
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Mélykút, 20l6, január 2l
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.,./20l6,(IL 09.) Kt, sámú határozat melléklete

Megállapodás

mely létrejött eryrészíót Mélykút váro§ Önkormányzet (székiely: 6449 Mélykút, Petófi tér l.,
KsH sám: 15724935-84] 1-321-03, adósám: 151249352-03. képviselő: Kovács Tamás
polgármester). mint Ha§ználatba adó,

másrészről .-.,.. (székhely: .,,,.,,.,..,,...,.,, KSH-sám: ,.,, adószám|
,.,,.,.,.,.,.,) mint Ha§ználrtba v€vő között alulírott

helyen és napoü az alábbi feltételek mellett:

l. Használatba adó kijelenti, hory kizárólagos tulajdonát képezi a 6449 Mélykút, Nag u. 4, II. számú
rendeló és ainak raktára (ezek ö§§zesen 30,7 m'), valamint a tiirsalgó, pihenő (l), pihenó (2), pinenő
(3). zuhanyzó (1). zuhanyzó (2) és előtér helyiségek (ezek összesen 41 m').

2. Használatba adó az l. pontban megielölt ingatlant Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-
testülete ..../20ló,(ll09,) Kt, sámú határozata a|apján 20l6. március l. napjától 2017. február 28.
határozott időre használatba adja Hasmálatba adó használatba adja a Ma8yarorság helyi
önkormányzatairól szóló 20l L évi cLXXxX. törvény 13. § (l) bekezdés 4, pontja szerint a település
egészsé8ü8yi alapellátá§ának biztosítása érdekében,

3, Használatba vevő az l. pontban m€gjelölt ingatlaít kiáíólag a 2. pontban meghatározott céha
térítésmentesen használhatja.

4. Hasalálatba vevő küelenti, hos/ a nemzeti vagyoníól sóló 201l, évi cxcvl. törvény (a
továbbiakban: Nvtv,) 3. § (l) bekezdés a.) pontja álapján átláthaó szervezetnek minösülés az Nvtv.
3. § (2) bekezdés szeíinti, mellékletként csatolt nyilatkozata je|en §zerzódés elválasáhatatlan
mellékletét képezi,

5. Használatba vevő az ingat|an hasmálatát a Használatba adó elözetes hozzájárulása néikül sem
ingyenesen. sem e]lenéíték fejéberr - még ideiglenesjelIeggel sem - nem ruházhatja át.

6, Használatba vevő az Nvtv, l l. § (! 1) bekezdés a)-c) pontjai alapján kötelezettséget vá|lal, hogy
, a szerzödésben előirt adatszolgáltatisi köte|ezettségét teüesiti,
- az ingatlant a §zerzódési elóirrisoknak, tulajdonosi rendelkezésekben, valaminl a
meghalározott hasznosítási célnak megfele|&n h8sznáüa,
- a nemzeti vagyon haszílositá§íban közvetlen vagy közvetett módon jo8viszonyban áIló
harmadik fé|ként kizárólag természetes szeméIyek vagy átláüató szervezetek vehetnek résa,

7, Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba adó brirmikor - előzetes értesltés nélkül is -
jogosultjelen szerződés íendelkezéseinek betartását és íendeltetésszeíű hasznáIatot ellen&izni,

8. Az ineatlan karbantartÁsa é§ álla8megóvása továbbra is a Használatba adó feladata, melynek
kölíségét saját költségvetéséból biáosítia, Használatba vevő az ingatlanon belül és kívül csal
Használatba adó előzetes ínÁsbeli hozzíjárulása álapján végezhet átalakíásokat saját költ§égén. A
közüzemi költségeket a Reálmed Kff. viseli,

9, Hasaálatba Ve\ő a h.sz!]álat teljes időtartarna alatt kötel€s a mirrdenkori tüzrendészeti,
érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági, és jo8szabályi előírásokat me8tartani és az ingatlant
rendeltetésszeíűen hasznáIni,



10, HaszDálatba vevő felel miDden olyan kárért, am€lyet a ]. pontb meghanirczott ingatlan
rendoltetés€llenes használatával a Használatba adónak, illetve harmadik személynek okoz, ideértve a
ható§ági és jog§zabályi elöírások be nem tartisával okozott káíokat i§.

ll. Az Nvtv. ll. § (12) bekezdése alapján a Hasatálatba adó kártalanítis nélkül azonnali hatállyal
felmondhaüa a szerződést, ha }Iaszrálatba v€vó, vary a nemzeti vagyonhasznositisában reszt vevó
bármely szervezet a szerződés megkötését követóen beállott körülmény folytán már nem minósüI
átlátható szervezetnek.

l2. Használatba adó a me8állapodást irásban azonnali hatállya| felmondhatja abban az esetben is, ha a
Használatbd vevö:

- az ingatlant ak{r ideiglen€sen is harmadik személy hasmálatába adja,
- az ingatlant a szerződésben meghatározott tevékenységtól elterő módon hásmáta
- az iítgatlant nem szerzödésszer,úen hasanálja,
- .gyéb súlyos szerződés§ze8é§t követ el.

13, Abban az esetben, ha a 3. pontban részletezett tevékenység folytatásával használatba vevő az l.
pontbarr nreghatározott ingatlaDban fell]a8y,jeleD üegállapodás azonnali hatállyal megszűnik.

14, Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekb€n a Polgári Törvénykönyvról sóló 2013. évi
V, törvény, a lakások és helyiségek ber|etóre, va|arnint az elidegenítésükíe vonatkoá es/es
szabályokról szóló 1993. évi Lxxvlíl. törvény és az Nvtv. vonatkozó rendelkezései az inányadóak.

15. Amennyiben felekjelen szerződésből eredő vitás kérdéseket béké§ úton nem tudják rend9zni, ús/
hatiskörtől fiig8óen kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság, il]etve a Kecskeméti Törvényszék
kiáíólagos illetékes§égét.

Jelen megállapodiást a felek elolvasás és közös érte|mezés után, mint ák8ratukkal és §zerzódés€s
éídekeikkel mindenben me8€ryezót helybenha$/óla8 aláíiák.

Mélykút. 20l6.

kovács Tantás
polgármester

Mélykút város Önkormányzat
Használatba adó képviseletében Használatbavevő képvisel€tében

lIYILATKOZAT

Alulírotl ,...,............ (székiely: ,.,,.,........,..,.) képviseletéb€n nyi|atkozom,
hogy a . , , , . . ,. . . , . . , . . , . . .. . ,. ,a nemzeti varyonról szóló 20l l. évi cxcvl törvény (a továbbiakban:
N!tv.) 3, § (l) bekezdés a.) Ponüa alapján átlátható szervez€tnek minősül, Tudomásul veszem, hos/
az Nvtv 3, § (2) b€kezdése alap.ján a va|ótlan tartalmú nyilatkozat atapján kötöft szeízódés semmis,

Mélykú1.20l6.
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