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ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez A Tiszavasvári Gazdakör Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiségek
használatára vonatkozó kérelméről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 324/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata b./ pontjában úgy döntött, hogy a
Tiszavasvári Gazdakör részére a Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti irodaházban található két,
összesen 23 m2 nagyságú irodát 2012. január 01-től 1.162 Ft/m2/hó + ÁFA bérleti díj megfizetése
mellett adja bérbe.
A Képviselő-testület döntéséről tájékoztattuk a Tiszavasvári Gazdakört. 2012. január 11-én
Várkonyiné Kerekes Judit titkár felkereste a Polgármesteri Hivatalt és jelezte a Gazdakör azon
szándékát, hogy az irodákat továbbra is ingyenesen kívánják használni, hivatkozva a Gazdakör
elhelyezésével kapcsolatos 1993. évi döntésre.
A Képviselő-testület a 100/2012. (IV.26.) Kt. számú határozatában a Tiszavasvári Gazdakör iroda
használatára vonatkozó döntését elhalasztotta. Egyben felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg,
hogy az 1993-1997-es évek képviselő-testületi jegyzőkönyveiben, határozataiban van-e utalás a
Gazdakör irodahasználatára vonatkozóan, illetve volt-e döntés ezzel kapcsolatban.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az irodahasználatra vonatkozóan a korábbi évek
Képviselő-testületi jegyzőkönyveiben a következőket találtuk:
A Képviselő-testület 48/1993.(IV.9) Kt. sz. határozata az alábbiakat tartalmazta:
„A Képviselő-testület a helyi Gazdakör részére ideiglenes jelleggel irodahelyiséget biztosít a volt
rendőrség épületében, a Polgári Védelem volt két irodahelyiségében, a Tiszavasvári, Vasvári P.
u. 15. sz. alatt. Bútorzattal való ellátásához segítséget nyújt. A Gazdakör a helyiségekért bérleti
díjat nem fizet, de a működési költségeket (fűtés, világítás stb.) köteles megtéríteni.”
A Képviselő-testület a 117/1996.(VII.10) Kt. sz. határozatában döntött a volt GAMESZ, Rendőrség
épületének bontásáról (Tiszavasvári, Vasvári P. u. 15.).
A Képviselő-testület 1997. március 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvében az irodahasználatra
vonatkozóan határozatot nem találtunk, csak Sulyok József volt polgármester felszólalása tartalmaz
a Gazdakörre vonatkozóan utalást:
„Korábban döntés született arra vonatkozóan, hogy a pártok részére az önkormányzatnak
helyiséget kell biztosítani. Természetesen az MSZP kivételével valamennyi párt részére bérleti díj
ellenében tudunk helyiséget adni. A volt GAMESZ épületét testületi döntés alapján le kell
bontani, ahol jelenleg a pártok működnek. Ki kell dolgoznunk, hogy a pártoknak elfogadható
helyiség álljon rendelkezésre a választás, vagy időközi választás időtartamára.
Konkrétan a GAZDAKÖR, a FIDESZ, az SZDSZ és az MDF részére kell helyiség.”
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Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Gazdakör ingyenes irodahasználatára vonatkozóan az
irattárban más információt nem találtunk.
A 2012. áprilisi ülésen tájékoztattam Képviselő-testületet a Gazdakör, fenti tárgyban írt leveléről,
melyben az állt, hogy a Vasvári Pál u. 15. sz. alatti épület lebontása miatt kapta meg a Gazdakör a
jelenlegi helyiségeket 1997-ben, azzal a kiegészítéssel, hogy az eredeti, a gazdák által épített, és
tőlük elvett székház fejében (volt könyvtár épülete, amelyet azóta a város értékesített) mindenkor
biztosít helyiséget a rezsiköltség megfizetése ellenében.
A levélhez mellékelték a Gazdák 1997. május 04-én, a Képviselő-testülethez írt levelét, melyben
leírták, hogy 1993-ban is már kardinális kérdésként vetődött fel a volt gazdaköri székház (régi
Könyvtár épülete) visszaigénylése. Tekintettel arra, hogy erre nem volt lehetőség, ezért a Képviselőtestület a 48/1993. (IV.09.) sz. határozatban foglaltak szerint döntött.
A Gazdakör fenti levele alapján – mivel az Önkormányzat nem volt partner – Választmányuk akkor
úgy döntött, hogy az általuk használt helyiségekből csak abban az esetben költöznek ki, amennyiben
részükre térítésmentesen biztosít az Önkormányzat megfelelő helyiségeket, ellenkező esetben a régi
Könyvtár épületébe kívántak visszaköltözni.
Fentiekre tekintettel a Körzeti Földhivataltól megkértük a tiszavasvári 2844 hrsz-ú, Tiszavasvári,
Kossuth u. 24. sz. alatti, volt könyvtár ingatlanára vonatkozó 1991. évet megelőző időszak
tulajdonosi viszonyait tartalmazó iratanyag másolatát, melyre a Földhivatal az előterjesztés
mellékletében található manuális tulajdoni lapot küldte meg részünkre, mely az 1959. évet követő
időszakot mutatja.
Várkonyiné Kerekes Judit gazdaköri titkár is megkereste a Körzeti Földhivatalt a Kossuth u. 24. sz.
alatti ingatlan ingatlan-nyilvántartási adataival kapcsolatban. A Földhivatal, Gazdakör részére
megküldött tájékoztatóját szintén az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A rendelkezésre álló dokumentumokból továbbra sem derül ki az, hogy az Önkormányzatnak
ingyenes elhelyezési kötelezettsége lenne a Tiszavasvári Gazdakör számára.
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület ne módosítsa korábbi döntését és a
Gazdakör részére a korábban elfogadott 324/2011. (XII.15.) Kt. számú határozatban meghatározott
feltételekkel adja bérbe az irodákat.
Tiszavasvári, 2012. július 20.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

3

HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2012. (VII.26.) Kt. számú
határozata

A Tiszavasvári Gazdakör Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiségek
használatára vonatkozó kérelméről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A./ alternatíva
A Képviselő-testület nem módosítja a 324/2011. (XII.15.) Kt. számú határozatának b./ pontját, így a
Tiszavasvári Gazdakör részére a Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti irodaházban található két,
összesen 23 m2 nagyságú irodát visszamenőleg, 2012. január 01-től 1.162 Ft/m2/hó + ÁFA bérleti díj
megfizetése mellett adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy a Testület döntéséről tájékoztassa a Tiszavasvári Gazdakört, valamint
a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

B./ alternatíva
A Képviselő-testület módosítja a 324/2011. (XII.15.) Kt. számú határozatának b./ pontját, így a
Tiszavasvári Gazdakör részére a Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti irodaházban található két,
összesen 23 m2 nagyságú irodát 2012. január 01-től továbbra is ingyenesen adja használatba. A
Tiszavasvári Gazdakör köteles megfizetni az irodák használata során felmerülő rezsi költségeket.
Felkéri a polgármestert, hogy a Testület döntéséről tájékoztassa a Tiszavasvári Gazdakört.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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