Kivonat
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 15-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésén
készült jegyzőkönyvéből
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazattal a
következő határozatot hozta:
4/2016. (I. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kötendő haszonkölcsön
szerződésekről (Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, V., Nádor utca 32.), mint a Bicskei
Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója között kötendő jelen határozat 1.
mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2016. január 15.
polgármester

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Dr. Révész Zoltán
jegyző

2
Haszonkölcsön szerződés
(tervezet)
Amely létrejött egyfelől a Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske Hősök tere 4, képviselő: Pálffy
Károly polgármester) mint haszonkölcsönbe adó,(továbbiakban: Önkormányzat) másfelől a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, V., Nádor utca 32., képviseli: Hanesz
József mb. elnök), mint haszonkölcsönbe vevő (továbbiakban: Haszonkölcsönbe vevő) között, az
alábbi feltételekkel:
1) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi Bicske belterület 2554/1 hrsz. alatt
nyilvántartott természetben 2060 Bicske, Szent I. u. 6. szám alatt található ingatlan
épületrészében, amelynek része a „konyha-étkező” megnevezésű épületrész.
2) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Haszonkölcsönbe vevő működése érdekében az 1)
pontban körülírt ingatlanból az Önkormányzat egy mindösszesen 46.24 m2 alapterületű
étkezőt és a 3,86 m2 alapterületű előteret (szerződés 1. melléklete szerinti alaprajzon jelölt
terület) biztosít az intézmény számára
3) A Haszonkölcsönbe vevő a 3) pontban körülírt helyiségeket kizárólagosan a működésével
összefüggésben használhatja.
4) A helyiségek birtokba adásának és használatának kezdő időpontja 2016. február 1. A
Haszonkölcsönbe vevő e naptól jogosult az ingatlan birtoklására, használatára, köteles a
használatba vett terület arányának megfelelően az Önkormányzat által kibocsátott számla
ellenében a számlán feltüntetett határidőben fizetni a havi rezsiköltséget (víz, áram, fűtés).
5) Szerződő Felek a haszonkölcsön szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés
megszüntetésére vagy megszűnésére a Ptk. szabályai alkalmazandók.
6) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a helyiségek használata ingyenes.
7) A Haszonkölcsönbe vevő az ingatlan használata során köteles betartani a tűz, köztisztasági, és
környezetvédelmi előírásokat.
8) A Haszonkölcsönbe vevő a használat jogát sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem
ruházhatja át más személyre vagy szervezetre, az ingatlant a kölcsönadó hozzájárulása nélkül
meg nem terhelheti.
9) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződést mely három egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült Szerződő
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Bicske, 2016. január 15.

Pálffy Károly
polgármester

Hanesz József
mb. elnök

ZÁRADÉK: A szerződés aláírására a képviselő-testület a /2016 (I.15.) számú határozatában
felhatalmazta a polgármestert.

Bicske, 2016 január 15.
dr. Révész Zoltán
jegyző

