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Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
2015. február 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (II.23.) számú
határozata

az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatti ingatlanon
található  Iskola épületére ingyenes vagyonkezelői jog bejegyzéséhez történő tulajdonosi

hozzájárulásról

Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  polgármester  előterjesztésében
megtárgyalta a „az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám
alatti ingatlanon Iskola épületére ingyenes vagyonkezelői jog bejegyzéséhez történő tulajdonosi
hozzájárulásról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
-  megerősítve  a  4/2013.  (I.14.)  számú  határozatával  jóváhagyott  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó  Központ  (székhelye:  1055  Budapest,  Szalay  u.  10-14.  képviseli:  Gulyás
Erzsébet  Dunaújvárosi   tankerületi  igazgató,  adóigazgatási  azonosító  száma:  15799658-2-41,
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000, ÁHT azonosítója:
335262,  statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01) 2013. január 15-én aláírt vagyonkezelési
szerződésben foglaltakat-

továbbá  tudomásul véve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§ (5) a) pontja
alapján  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központot,  az  általa  fenntartott  köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó
vagyonra vonatkozóan ingyenes vagyonkezelői jogát, 

tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy 

az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  köznevelési  intézményi  feladatellátását  szolgáló  2434
Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt ( hantosi ingatlan-nyilvántartásban 50/2 hrsz-ú ingatlan
a.) alrészletén ) található  iskola épülete tekintetében 

- mindaddig,  amíg  a  köznevelési  közfeladat  állami  intézményfenntartó  központ  részéről
történő  ellátása  2434  Hantos,  Köztársaság  tér  3.  szám  alatt  (  hantosi  ingatlan-
nyilvántartásban 50/2 hrsz-ú ingatlan a.) alrészletén ) található  iskola épületében meg nem
szűnik- 

a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  (  Székhelye:  1051  Budapest,  Nádor  utca  32.
Adóigazgatási  azonosító szám: 15799658-2-41 képviseli:  Tóth Géza Dunaújvárosi  Tankerületi
Igazgató) javára  ingatlan- nyilvántartásban ingyenes vagyonkezelői jog bejegyzéséhez.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  döntéséről  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó  Központ  Dunaújvárosi  Tankerületi  Igazgatóját  értesítse,  az  ügyben  a
szükséges intézkedést megtegye.

Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. március 15.

(: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
                           polgármester                                                                             jegyző

A kivonat hiteles!
Hantos, 2015. március 06.

/:Finta Florencia:/
jegyzőkönyvvezető


