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1.) Ingatlanvásárlásról

döntés

2.) Vagyonkezelési szerződés megkötése a
Nyíregyházi Tankerületi Központtal
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Nugy Tibor polgármester

Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc

kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők
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Tiszaeszlár Község Képviselő-testtiletének2}l7

.

szeptember í-ántartott zárt ülésének

a.) Tárgysorozata

b.) Jegyzőkönyve
c.) Határozatai:22-23
d.) Rendelete:-

6-14 l20I7.

rÁnGySoRozAT
Pol gármesteri me gnyitó, tár gy sor ozati pont me gállapítására j avaslat

l)

Ingatlanvásárlásról döntés

2) Vagyonkezelési szerződés megkötése a Nyíregyházi

Tankerületi Központtal

Nagy Tibor
Polgármester
Nagy Tibor
Polgármester

Tíszaeszlát, 2017 . november 6.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete
Jelen

vannak:

2017 . november

6.-ántutott ülésén

Nagy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Evajegyző
Je gyzőkönyw ezető z D ér Lász\őné
Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így az ülés hatérozatképes, aztmegnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok meg!árgyalásétra, melyet a képviselő

- testület 7

ígen egyhangú szavazafral elfogadott.

Tárgv: (1.tsn.) Ineatlanvásárlásról

döntés

Naey Tibor poleármester (szóbeli előteriesztés)
Az előző időszakhoz hasonlóan aTiszaeszláron lévő megiiresedett ingatlanok vonatkozásában
a tulajdonosok bizalommal fordulnak önkormányzatunkhoz. Jelen esetben az Arany János
utca 43. szám alatti ingatlant ajánlották fel megvásarlásra 6.500.000.- Ft. ellenértékben.

Szavaznunk kell az ingatlan megvásárlásáról.

Megállapítom, hogy
hatátozatothozta.

a

Képviselő

-

testület

7 igen

egyhangú szavazattal

a

következő

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő - testületének 22t20l7 (XI.06.) KT. számú
határozataz

A Képviselő -

-

testület:

megállapítja, hogy a ZőIyomi Józsefné sz. Benkő Judít 4463 Tiszanagyfalu, Ady
Endre utca7.számalatti lakos 1/1 aúnyútulajdonátképezőtiszaeszlári3lIhusz-ű,a
valóságban, Tiszaeszlár, Arany János utca 43. szélm alatt ta|álhatő kivett általtínos

iskola művelési ágű, II25

-

fi]

területű belteruleti ingatlant megvásarolja

tulajdonosoktól.
Az ingatlan vételátrát a felek kölcsönösen
forintban állapítj ák me g.

6.500.000.- Ft., azazhatmillió

-

ötsiázezer

a

-

Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megvásárlásához sziikséges intézkedések
megtételére

Tárey: (2.tsp.) Vagvonkezelé§i szqrződés meekötése
§özponttal

a

Nvíregyházi Tankerületi

Nagv Tibor polgármester

A Klebelsberglntézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerületének igazgatőja - a KIK
elnöke által írt levél megküldésével (melyet az előterjesztéshez mellékelek) kérte, hogy a
állami fenntartásba kerülő köznevelési feladatok ellátást szolgáló, az önkormányzat
tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon KIK általi vagyonkezelésbe kerülése érdekében
vagyonkezelési szerződés megkötéséról döntsön

a testület.

A vagyonkezelési szerződés mellékletétkell, hOgy képezzéka KIK részérevagyonkezelésbe
átadott ingó és ingatlan vagyonelemek.
Szavaznunk kell a vagyonkez elési szerződés megkötéséről.

Megállapítom, hogy
határozatothozta.

a Képviselő -

testület 7 igen egyhangú szavazattal

a

következő

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő - testületének2312017 (XI.06.) KT. számú
határozataz

A képviselő - testület
1.) Jóváhagyja Tiszaeszlár Község Önkormányzata és a Klebelsbetg Intézményfenntartó
Központ közötti vagyonkezelési szerződést a határozat mellékletétképező
tartalommal.

2.) Felkéri a polgármestert
Van

A

-

a

vagyonkezelői szerződés aláírására,

e még valakinek kérdése?

napirendi pontokkal kapcsolatban
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pol gármester me gállapítj a, hogy

eJh
EF#l

hozzászőlás nem hangzott el, Nugy Tibor
:épes volt, azt bezénja,
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Képviselő-testülethez -

Tiszaeszlár Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
közötti vagyonkezelési szerződés megkötéséről
Tisztelt Képviselő-testület!

A Klebelsberglntézményfenntartó Központ Tiszavasvari Tankerületének igazgatőja - a KIK
elnöke áItal írt levél megküldésével (melyet az eIőterjesztéshez mellékelek) kérte, hogy a
állami fenntartásba kenilő köznevelési feladatok ellátást szolgáIő, az önkormányzat
tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon KIK általi vagyonkezelésbe kerülése érdekében
vagyonkez elési szeruődés me gkötéséről döntsön a testület.
A vagyonkezelési szerződés mellékletétkell, hogy képezzéka
átadott ingó és ingatlan vagyonelemek.

KIK

részére vagyonkezelésbe

Tekintettel arra, hogy a vagyonkezelési szerződés megkötését jogszabály kötelezően írja elő,
kérem a testületet, hogy az előterjesztés megténgyalásautánhozza meg döntését ahatározattervezetnek megfelelően.
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Tiszavasvári, 2017 október 30.
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HATÁROZAT_TERVEZET
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...l20l7. (...........) Kt. sz.
határozata
Tiszaeszlár Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
közötti vagyonkezelési szerződés megkötéséről
A képviselő testüIet
1.) Jóvahagyja Tiszaeszlár Község Önkormrányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ közötti vagyonkezelési szerződést a határozat mellékletétképező
tartalommal.

2.) Felkéri a polgármestert

a

vagyonkezelői szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Tibor polgármester
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