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ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli óvoda Bóbita Tagintézmény
csoportszobája vonatkozásában a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközséggel kötött haszonkölcsön
szerződés meghosszabbítása ügyében

r~ \
polgárme~ter _
ác F

l0 Jc

1

v=-0--

A)'

,~0-~~

Kovácsné Szatai Agnes

vagyongazdálkodási osztályvezető
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Dr. Krizsai Anita

szociális és köznevelési osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:
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Dr. Szemán Sándor
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Faragóné Széles Andrea
jegyzői

Véleményező bizottság:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
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kabinet vezetője

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 94/2018. (V.31.) számú határozata
alapján 2019 . augusztus 31. napjáig tartó haszonkölcsön szerződést kötött a Nyíregyházi Evangélikus
Egyházközséggel a Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Tagóvoda
Bóbita Tagintézmény 1 csoportszobájának az Egyházközség által fenntartott Túróczy Zoltán
Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére történő
haszonkölcsönbe adása tárgyában .
A szerződéskötést az indokolta, hogy a Közép utcai új óvoda megvalósítása 2019. augusztusára
várható, míg az óvodai csoport ideiglenes elhelyezését biztosító, Luther tér 14. szám alatt található
gyülekezeti ház felújítása zajlik, ezért a munkálatok ideje alatt az oda elhelyezett óvodai csoport
zavartalan működése érdekében más helyen történő elhelyezése vált szükségessé.
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség képviseletében dr. Kovács László Attila igazgatólelkész 2019.
március 18. napján kelt, Polgármester Úrhoz címzett megkeresésében előadta, hogy előreláthatólag
a Közép utcai új óvoda az idei év augusztusáig nem fog megépülni, ezért kérik a megkötött
haszonkölcsön szerződés 2020. augusztus 31.-ig történő meghosszabbítását.
Tekintettel arra, hogy az óvodai csoport elhelyezése más módon nem megoldható, javasoljuk a
megkötött haszonkölcsön szerződés 2020 . augusztus 31. napjáig történő meghosszabbítását a
feltételek változatlanul hagyása mellett.
Kérem

a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni

szíveskedjenek.

Nyíregyháza 2019. április 15.
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Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„„„/2019. (IV.25.) számú
határozata

a Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény

csoportszobája vonatkozásában a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközséggel kötött haszonkölcsön
szerződés

meghosszabbítása ügyében

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

1)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Evangélikus
Egyházközség között létrejött haszonkölcsön szerződés 2020. augusztus 31.
napjáig történő meghosszabbításával egyetért

2)

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat tervezet mellékletét
képező szerződés hosszabbítás aláírására.

Nyíregyháza, 2019. április 25.

A határozatot kapják:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

Melléklet a ............... ./2019.(IV.25.) sz. határozathoz

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. sz., képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint haszonkölcsönbe adó (a
továbbiakban: Kölcsönadó),
másrészről

a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség (4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. sz.,

képviseletében: Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész), mint haszonkölcsönbe vevő (továbbiakban :
Kölcsönvevő)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1)

Szerződő

Felek megállapítják, hogy közöttük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
94/2018. (V.31.) számú határozata alapján a nyíregyházi, belterületi 6422 hrsz.-ú, kivett
óvoda művelési ágú, 4006 m 2 területnagyságú, valóságban 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 46. szám alatti ingatlan 1 csoportszobájának vonatkozásában haszonkölcsön szerződés jött
lére.

2)

A Felek megállapodnak abban, hogy az 1) pontban említett haszonkölcsön szerződés 2.
pontjának 1) bekezdését közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
Kölcsönadó az 1) pontban megnevezett ingatlan 1 csoportszobáját és az ahhoz tartozó öltöző
és vizesblokk ingyenesen haszonkölcsönbe adja, amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett
állapotban haszonkölcsönbe vesz 2018. szeptember 01. napjától 2020. augusztus 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra. Felek a határozott időtartam lejártát megelőzően a
szerződés feltételeit újratárgyalhatják és mindkét félnek megfelelő tartalom mellett további
egyeztetett időtartamra a szerződés közös akaratukkal meghosszabbíthatják.

3) A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
4) A jelen

szerződésben

nem szabályozott kérdésekben a Ptk.

előírásait

5) Az okiratot a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben
- aláírták.

kell alkalmazni.

megegyezőt

- helybenhagyólag

Nyíregyháza, 2019. április 25.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség

Önkormányzata

képviseletében

képviseletében

Dr. Kovács Ferenc

Dr. Kovács László Attila

polgármester
haszonkölcsönbe adó

igazgató lelkész
haszonkölcsönbe vevő

