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Medgyesegyháza Y áros Önkorm ányzatának Képviselő-testülete
2012. május 15-i rendkívüli ülésére

Tárgv: Ingatlanok térítésmentes használatba adása a START progfam keretében.

Városunk Pusztaottlaka és Medgyesbodzás Községi Önkormányzatokkal közösen részívesz a
2012. évi Startmunka-programban, melynek gesztora Pusztaottlaka Község Önkormányzata.

A20I2. évi Start-munka program 3 projektben valósul meg:
A mezőgazdasági projekt részét képezi az áIlattenyésztés, növénytermesztés. Az itt megter-
melt élelmiszerek elsődleges hasznosítása az önkormányzati konyha, illetve szociális bolt
létrehozásával lenne biztosítva.
A közúthálőzat javítása projekt elsődleges célja a három település járdáinak rendbe tétele,
mely járdalapok, betonelemek gyártásával és lerakásával valósulna meg.

A program fenti két eleme önkormányzati tulajdonú ingatlanokban valósulna meg, melyhez
szükséges az ingatlanok térítésmentes hasznáIatba adása hasonló módon, mint a 0122146.
hrsz.-ű 8 ha szántó ingatlan esetében.

A térítésmentes használatba adás érdekében kérem a T. Képviselő-testületet a határozati ja-
vaslat elfogadására.

HATÁROZATIJAVASLAT

Medgyesegyhaza Város Önkormrányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Med-
gyesegyháza, Kossuth tér 24h. szám alatti 71912hrsz.-ű ingatlanból 5I,45 m2 területű közte-
rületről közvetlenül megközelíthető üzlethelyiséget, melyben szociális bolt kialakítására és
izemeltetésére kerül sor, valamint a Medgyesegyháza. Kossuth íér 24. szám alatti I19lI.
hrsz.-Ú ingatlan épületének hátső részét, melynek hasznos alapterülete:256,7 m2 és udvarát,
melyben betonelemek gyáttására kerül sor a START program befejezéséig, illetve legkésőbb
2aI2. december 3I. napjáig az önkormányzati feladatellátás érdekében ingyenesen használat_
ba adja Pusztaottlaka Község Önkormányzata,mint gesztor ftszére a SrÁnr program kere-
tében történő hasznosításra.

F elhatalmazva a polgármestert a - hatér ozat
Hataridő : értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
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mellékletét képező - megállapo dás aláírására.

,7{ál
Ruck Má
polgármest



MEGALLAPODAS

Amely létrejött

egyrészről MedgyesegyházaYáros Önkormányzata (képviseli: Ruck Márton polgármester)
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér I., mint tulajdonos (továbbiakban;Tulajdonos)

másrészről Pusztaottlaka Községi Önkorm ányzata (képviseli: Simonka György polgármes-
ter) 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10., mint használó (továbbiakban: Használó)

között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:

Előzmények:

Felek Medgyesbodzás Községi Önkormányzattal közösen részt vesznek a 2OI2. évi Start-
munka-programban, melynek gesztora Használó.

A20I2. évi Start-munka program 3 projektben valósul meg :

A mezőgazdasági projekt részét képezi az állattenyésztés, növénytermesztés. Az itt megter-
melt élelmiszerek elsődleges hasznosítása az önkormányzati konyha, illetve szociális bolt
Léír ehozásával lenne biztosítva.
A, közűtháIőzat javítása projekt elsődleges céIla a három település járdáinak rendbe tétele,
mely járdalapok, betonelemek gyártásával és lerakásával valósulna meg.

1. A projekt megvalósításához Tulajdonos az alábbi ingatlanjait térítésmentesen átadja
HasznáIő részére a megállapodás mellékletét képező vánrajz szerint:
Medgyeseg yháza, Kossuth tér 24 lb. szám alatti, 119 l 2 hrsz. -ú ingatlanból 5 I,45 m2 te-
rületű közterületről közvetlenül megközelithető üzlethelyiséget, melyben a projekt
alatt szociális bolt kialakítására és üzemeltetésére kerül sor,
Medgyesegyháza, Kossuth íér 24. szám alatti 1I9l1,. hrsz.-ú ingatlan épületének hátsó

'részét, melynek hasznos alapterülete:256,7m2 és udvarát, melyben a projekt keretein
belül betonelemek gyáttásfua kerül sor. Nem képezi a bérlet tárgyát az ingatlan utca-
fronti 64 m2 területű üzlethelyisége.

2. Az ingatlanok átadása külön jegyzőkönyv folvételével aközúzemi mérőórák leolvasá-
sával történik. A használat, illetve az otívégzett tevékenységgel kapcsolatos közüzemi
szolgáltatáso k díj át használó kö tel e s me gfiz e tni.

3. Az ingyenes használat időtartama hatátozott idejű a Start program befejezéséig, de
legkésőbb 2012. december 31. napjáig tart, de azt a felek közös megegyezéssel bármi-
kor megszüntethetik.

4. A jogviszony megszűnése esetén Használó az itgatlanokat eredeti állapotban köteles
visszaadni a Tulajdonos részére.

5. HasznáLó az ingatlantkizárőIag, csak a Start progíam megvalósítása érdekében hasz-
nálhatja, hasznosíthatja, tevékenysége során az ingatlanban okozott károkat teijes mér-
tékben köteles megtéríteni a Tulajdonos részére. A Foglalkoztatással kapcsolatos köte-
lezettségek a Használőt terhelik.



6. Jelen hasznáIatra vonatkozó megállapodás nem pótolja az ingatlanok használatával
kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat, me-
lyek beszer zése Használó kötelessége.

7. Jelen megállapodásban nem szabáIyozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.),
valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéset az irányadők.

8. Jelen megállapodást Medgyesegyháaa Városi Önkormanyzat Képviselő-testülete,..
l 2012. (V. 15.) Kt. határ ozatáv aI j óváhagyta.

A felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben meg-
e gy ezőt, j őv áhagy őlag aláírták.
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