
Szám: 2-8/2008. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 134/2008. (XI. 28.) közgyűlési 
határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és a 
Megyeháza kertjének bérbeadásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának DDOP-
2007-4.1.1/C Megyei jogú városok integrált fejlesztése és 
projektfejlesztés című konstrukcióban benyújtani tervezett 
pályázatát, mely a Tolna Megyei Önkormányzat 
tulajdonában lévő, Szekszárd Béla király tér  alatt lévő, 
1820/1 hrsz.-ú  Megyeháza ingatlan 4177 m2 területű kertjét 
is érinti. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott és körülírt ingatlanán tervezett fejlesztéseket 
megismerte, azzal egyetért, hozzájárul a DDOP-2007-
4.1.1/C Megyei Jogú városok integrált fejlesztése és 
projektfejlesztés kiemelt projekt keretében a „Szekszárd 
Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő 
fejlesztése” című pályázat benyújtásához, annak 
végrehajtásához, valamint a támogatással megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztések aktiválásához. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik, 

hogy a projekt keretében az 1. pontban körülírt ingatlanon a 
Szekszárd Megyei Jogú Város projektje keretében 
kialakítandó funkciót a kiemelt projekt zárásától számított 5 
éven keresztül fenntartja. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik 

arról, hogy az ingatlan – a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot 181 m2 területre megillető ingyenes 
használati jog kivételével – per- és igénymentes. 

 
5. A Közgyűlés felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy az ingyenes 

használati jogról való lemondást kezdeményezze a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál. 
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6. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a tulajdonosi 
hozzájárulást aláírja és kiadja. 

 
7. A Közgyűlés támogatja, hogy az 1820/1 hrsz.-ú ingatlan 

kertjét Szekszárd Megyei Jogú Város bérbe vegye a bérleti 
szerződésben foglalt határozott időtartamra és az abban 
meghatározott bérleti díj ellenében. 

 
8. A Közgyűlés a bérleti szerződés tartalmával egyetért, 

felhatalmazza elnökét a bérleti szerződés aláírására.  
 
9. A Közgyűlés kezdeményezi a bérleti szerződéssel 

egyidőben egy megállapodás megkötését Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával az alábbi – 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalt 
– kikötésekkel: 

– 13 db fizikai védelemmel ellátott parkolóhely 
kizárólagos, határozatlan idejű és térítésmentes 
használati jogának biztosítása 

– a piactéren kialakításra kerülő mélygarázs területén, 
a Közgyűlés üléseihez kapcsolódóan, a Közgyűlés 
időtartama alatt ingyenes parkolási lehetőség 
biztosítása 

– a Vármegyeháza kertjében kialakításra kerülő 
közvilágítással kapcsolatos üzemeltetési és 
működtetési költségek viselése.  

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.   
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke. 
Határidő: azonnal 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 


