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Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő
Testület felé, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1210/20. hrszám alatti Kelemen László
Emlékpark területének egy részét ingyenes használatba szeretné venni az emlékhelyek
megóvása, karbantartása, illetve az emlékpark gondozására céljából.
Az Alapítványnak a területre a korábbi tulajdonossal volt megállapodása.
Az önkormányzati vagyonrendelet a fenti ingatlant kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló,
forgalomképtelen nemzeti vagyonba sorolja.
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 11.§. 13. bekezdése alapján
„ Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe „
Az Alapítvány képviselőivel történt többszöri egyeztetés után megállapodás született a
használatra vonatkozóan, a megállapodás tervezetét mellékeljük.
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé.
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Tárgy: Kelemen László Emlékpark használatba adása.
Határozati

javaslat

Csanádpalota Város Ö nkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvánnyal kötendő – az
előterjesztés mellékletét képező - használatbaadási megállapodást, mely a z
önkormányzat tulajdonában lévő Csanádpalota 1210/20. hrszám alatti
Kelemen László Emlékpark lehatárolt területére (Kelemen László sírja és a
hozzá vezető stációk 500 m2 területe) vonatkozik. A megállapodás
határozatlan időre szól.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adás i
megállapodás aláírására.

Határozatról értesítést kap:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota
Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány Csanádpalota Szent I.u.40.
Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja
Trembeczky Károlyné ügyintéző

Csanádpalota, 2013. október hó 16.
Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Trembeczky Károlyné ügyintéző
Előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző

MEGÁLLAP ODÁS
Mely létrejött egyrészről
Csanádpalota Város Önkormányzata ( 6913 Csanádpalota Kelemen László tér 10., képviseli
Kovács Sándor polgármester), másrészről
Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány ( 6913 Csanádpalota Szent István
u.40.képviseli Ádók István a kuratórium elnöke között az alulírt napon és helyen az alábbi
feltételek mellett.
1./ Használatba adásra kerül az önkormányzat tulajdonát képezi a Csanádpalota belterület
1210/20. hrszám alatt felvett 3 ha 7711 m2 területű kivett művelési ágú belterületi ingatlanból (
mely valóságban emlékpark)
- az Arany János utca felőli részen a Stáció 2 oldalán lévő 500 m2- i terület,
- Kelemen László sírja és a hozzá vezető út.
2./ A terület használatáért fizetendő díj 1.000 Ft/év, azaz Egyezer forint/év, melyet az
önkormányzat által minden év szeptember hó 15- ig kibocsájtott számla alapján köteles
megfizetni az alapítvány.
3./ A megállapodás határozatlan időre szól.
Az alapítvány megszűnésével a megállapodás is megszűnik.
4./ Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodást egyoldalúan felmondani abban az esetben,
ha az alapítvány a használati díjat a 2. pontban meghatározottak szerint nem fizeti meg.
5./ Az önkormányzat a terület kedvező díjú használatért kiköti, hogy az alapítvány köteles
továbbra is a használatba adott emlékparkot, emlékhelyet ápolni, megóvni, a területet gondozni,
mint ahogy ezt eddig is tette.
6./ Az alapítvány vállalja, hogy a területet kizárólag a Kelemen László Emlékére kialakított
emlékpark céljára használja.
7./ Az alapítvány vállalja továbbá, hogy semminemű olyan változtatást a használatba adott
területen nem végez, amihez az önkormányzat előzetesen nem járult hozzá.
A felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírták.
Csanádpalota, 2013. ……………….
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