
BÁ LA SSÁ G YARM AT YÁROS Ö N KORM ÁNYZATA
POLGÁRMESIERÉNEK

aBalassagya,r"r,|{u'::l!Y'::.)":ű*:,:í,'uíÍ jr^rrr^titulajdonú,
nem lakás céljára szolgáIó helyiség hasznosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szótó 2011. évi
CXXVlll. töruény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 27/2021,(t.29.)
korm. rendeletre tekintettel a következö döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata a balassagyarmati 1475 hrsz-ú, természetben
Balassagyarmat, Thököly u.35. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem takás cétjára
szolgáló helyiséget térítésmentesen, 2021. május hó 01-töl 2026. ápritis hó 30-ig terjedő, határozott
időtaftamra, ezen belül az ingatlanban működő a nappali melegedő és népkonyha működtetésére
kötött ellátási szerzödés fennállásáig a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szeruezete (a
tovább i akba n : Vöröskereszt) h aszn ál atába adja az a l ábbi feltétetekket :
a) Az Önkormányzat a szerződést önkormányzati érdekböl, 6 hónapos fetmondási határidővet

felmondhatja.
b) A Vöröskereszt a használatba adott ingatlant érintóen csak az önkormányzat, mint ingatlan

tulajdonosának hozzájárulásával nyújthat be pályázato(ka)t,
c) Az ingatlanon beruházás, fejlesztés csak az Önkormányzat elözetes, írásbeti hozzájárulásával

végezhetó.
d) Amennyiben a Vöröskereszt az Önkormányzat hozzájárulása nélkül nyújt be az ingatlanra

vonatkozÓ pályázato(ka)t, vagy az Önkormányzat hozzájárulása nélkül beruházás(oka)t végez,
az a használati szerzódés felmondását vonhatja maga után. Ebben az esetben a Vöröskereszt
semmiféle költség téfitésre, elhelyezési kötelezettségre nem tarthat igényt,

e) Az önkormányzat hozzájárul, hogy Magyar Vöröskereszt az ingatlanban a használati szerződés
fennállta alatt - téli időszakban - 15 férőhellyel éjjeli menedékhely átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátást szervezzen.

0 Amennyiben az ingatlanban végzeft tevékenységre szóló, a Vöröskereszí és az önkormányzat
között létrejött Ellátási szerződés bármilyen okból megszűnik, az a használati szerződés
megszűnésétvonja maga után és a Vöröskereszt az ingatlant köteles az Önkormányzat részére
a használati szerzódésben megjelölt határidön belül visszaadni.

2.) Az 1. pontban rögzített ingatlanra szóló hasznátati szerződésnek tartalmaznia ketl az atábbi
rendelkezéseket:
- ,,A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szeruezete (BatassagyarmatiTerületi Szervezete) az

önkormányzat tulajdonában lévó ingatlanban lakóhely, illetve tartózkodási hely tétesítéséf csak
a polgármester hozzájárulásával kezdeményezheti a lakcímnyilvántartó hatóságnál.", Azon hajléktalan személyek esetében, akik Balassagyarmat Város önkormányzata
tulajdonában lévö vagyontárgyakat rongálják, veszélyeztetik annak állagát, (lgy a Hajléktatan
Szállón, közterületen az ellátás - a polgármester megkeresése alapján - megszúntetésre
kerüljön."

3.) Felkérem a jegyzót a szükséges
előkészítésére.

Felelős: Csach Gábor polgármester
Határidö: kiértesítésre 2021. május 31.

intézkedések megtételére és a használati szerződés


