TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.

Jegyzőkönyvi kivonat
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2021. augusztus 27-én megtartott,
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
Tárgy: Vagyonkezelői szerződés módosításáról és kiegészítéséről
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
13/2021 (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat
vagyonkezelői szerződés módosításáról és kiegészítéséről
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (16) bekezdése, valamint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta:
1. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) azt a döntést hozta, hogy jelen határozat 1. számú mellékletét képező Szolnoki Tankerületi
Központ és Tápiógyörgye Község Önkormányzata között 2016. december 15. napján kötött
vagyonkezelési szerződés módosítását, mely alapján 2021. szeptember 1. napjával a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, önálló intézményként a Ceglédi Tankerületi
Központ fenntartásába kerül, az alábbi módosításokkal hagyja jóvá:
1.a) A vagyonkezelői szerződés 1. számú mellékletében meghatározott ingatlanok –
Tápiógyörgye 832 hrsz (természetben 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 7.), valamint 1145 hrsz
és 1146 hrsz (természetben 2767 Tápiógyörgye, Petőfi Sándor u. 12.) – bruttó értéke, halmozott
értékcsökkenése, valamint nettó értéke kerüljön felülvizsgálatra még a vagyonbiztosítási szerződés
megkötése előtt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. és 1.a)
pontjában meghatározott módosításokat magába foglaló vagyonkezelési szerződést aláírja.
3. A Képviselő-testület kötelezi a polgármestert, hogy amennyiben a Ceglédi Tankerületi
Központ a vagyonkezelési szerződésnek a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalmú
módosításával nem ért egyet és azt nem írja alá, arról a polgármester a Képviselő-testületet soron
kívül összehívott ülésen tájékoztassa.
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