ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: A Tengelic-Szőlőhegyért Egyesülettel kötött - önkormányzati helyiség ingyenes
használatára vonatkozó - megállapodás meghosszabbítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tengelic-Szőlőhegyért Egyesülettel 2014. március 12-én megállapodást kötött az
önkormányzat a Tengelic Ady u.2. szám alatti önkormányzati ingatlanban 3 helyiség ingyenes
használatára. A megállapodást 1 évre kötötték a felek, mely 2015. március 31. napján lejárt.
Az egyesület kérte a megállapodás meghosszabbítását a megállapodásban meghatározott
feltételekkel.
A helyiségeket továbbra is közfeladat ellátására használnák.
A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre
köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel hosszabbítható meg.
Fentiekre tekintettel javasolom, hogy az önkormányzatunk tulajdonát képező 845 hrsz-ú, 71
m2 nagyságú ingatlanrészt adjuk az egyesület ingyenes használatába további 1 évre, azaz
2016. március 31-ig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására a határozati javaslat és
a megállapodás módosításának tervezet elfogadására.
Tengelic 2015. április 10.
Gáncs István sk.
polgármester

Határozati javaslat

1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező, a tengelici 845 hrsz-on nyilvántartott, természetben
Tengelic Ady u.2. szám alatti épületben található három, összesen 71 m2 nagyságú
helyiség tekintetében Tengelic- Szőlőhegyért Egyesület helyiség használatáról szóló
megállapodás határozott, 1 éves időtartamra, 2016. március 31. napjáig
meghosszabbításra kerüljön, az eredeti megállapodással megegyező feltételekkel.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
megállapodás-módosítás aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester
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Tervezet
Helyiség használati megállapodás módosítása
mely létrejött egyrészről
Tengelic Község Önkormányzata ( 7054. Tengelic Rákóczi u.11. képviseli: Gáncs István
polgármester ) mint használatba adó –
másrészről Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület ( 7054. Tengelic Ady u.2. képviseli: Jakab
Istvánné elnök ) mint használó
között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1. Felek kijelentik, hogy 2014. március 12. napján helyiség használatra vonatkozó
megállapodást kötöttek a Tengelic Ady u.2. szám alatt található ingatlanban három
helyiségre vonatkozóan.
2. Felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött helyiség használatra vonatkozó megállapodás
bérleti szerződés 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A használatba adó a településfejlesztés, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
az ifjúsági ügyek feladatai ellátásában történő közreműködés érdekében használatba adja,
a használó használatba veszi, a használatba adó tulajdonát képező tengelici 845 hrsz-ú, a
természetben Tengelic Ady u.2. szám alatti épületben található három, összesen 71 m2
alapterületű helyiségeit meghatározott, 2016. március 31. napjáig terjedő 1 éves
időtartamra.
Az eredeti megállapodás jelen megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan
formában fennmaradnak.

Tengelic 2015. április 10.

Gáncs István sk.

Jakab Istvánné sk.

polgármester
használatba adó

elnök
használó
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