JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-én 17
órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi üléséről
Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Keszei Szabolcs alpolgármester, Molnár Gábor
képviselők ( 3 fő )
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Gombás Béla és Maráczi Péterné képviselő
Meghívottak: dr. Husz Norina jegyző
Vargyai Vilmos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi ülés
határozatképes, mert azon az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 3 fő megjelent, majd
a testületi ülést megnyitotta. Ez után javaslatot tett a testületi ülés napirendjére:

NAPIREND
1.) Tulajdonosi hozzájárulás bérleti szerződés megkötéséhez esti gimnáziumi oktatás
céljából a répcelaki általános iskolában
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2016. március 24-i testületi ülés napirendjét a javaslatnak megfelelően
elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirend tárgyalását az alábbiak szerint:
( Írásos előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták.
Répcelak Város Önkormányzatának Jegyzője kérte a képviselő-testület mielőbbi döntését, hogy
a gimnáziumi oktatás beindulhasson. Elmondta, hogy támogatja a tulajdonosi hozzájárulás
megadását. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Répcelak, József A. utca 32.
szám alatti iskolaépület-együttes és hozzá tartozó udvar ingatlan-nyilvántartás szerinti
tulajdonosa, hozzájárulását adja az előterjesztés mellékleteként csatolt, szövegszerűen
szerkesztett bérleti szerződés megkötéséhez.
A szerződés alapján az épület meghatározott helyiségeit a SZILTOP Oktatási Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2011 Budakalász, Erdőhát utca 84.,
képviseli: Molnár Emese ügyvezető) mint bérlő, esti gimnáziumi oktatás céljára, 2016.
szeptember 1. napjától, határozatlan időre bérbe veheti.
Meghatalmazza Répcelak Város Önkormányzatának polgármesterét, mint tulajdonostárs
önkormányzat képviselőjét, hogy a bérleti szerződéshez a tulajdonosi hozzájárulást helyette és
nevében is adja meg.
Ez után megkérdezte, van- módosító indítvány a határozati javaslathoz.

