
K I V O N A T 
  
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 25-én (szerda) 16 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat felé fennálló tartozás kezelése 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

49/2015. (III.25.) határozat: 
 
 
1.) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zimányiné Szilágyi Tündének a Tura, 
Park u. 36/b. szám alatti ingatlanrész (sportpálya büféhelyiség) alábbi bérleti / használati 
díjtartozását Tura város nemzeti vagyonáról szóló 9/2013. (III.28.) önkormányzati 
rendeletének 4. § (2) bekezdése alapján, mint az önkormányzati vagyon tulajdonosi 
joggyakorlója, a polgári jogi jogviszonyból származó, alábbiakban részletezett, 500.000,- Ft 
összegű, 2014. december hó 31. napjáig fennálló, helyiségbérleti / használati díj tartozást, 
mint követelést elengedi az alábbiak szerint; 
 
 
A Képviselő-testület az 500.000 Ft bérleti díj tartozásból a sportlétesítménynél Zimányiné 
Szilágyi Tünde által elvégzett munka ellenértékeként 250.000 Ft-ot elismer, amennyiben a 
még fennmaradó 250.000 Ft-os bérleti díj tartozás fejében 2015. március közepétől május 31-
ig Zimányiné Szilágyi Tünde vállalja a futballpályák folyamatos karbantartását, a rendszeres 
fűnyírást, a pályák rendszeres locsolását, a pályák vonalazását, a pályák mérkőzésekre való 
kifogástalan állapotának biztosítását. 
 
 
2.) Zimányiné Szilágyi Tünde vállalkozónak a Sport büfé helyiségre vonatkozó bérleti jogát a 
Képviselő-testület 2015. január 1.napjától visszamenőlegesen, határozatlan időre biztosítja 
abban az esetben, ha nevezett vállalja a Sport épület valamennyi helyiségének rendszeres 
takarítását, biztosítja a helyiségek tisztaságát, a játékosok mezének mosását. 
Ezen esetben a Képviselő-testület a bérlőt a havi 40.000 Ft összegű bérleti díj fizetési 
kötelezettség alól mentesíti. 
 
 
3.) Amennyiben Zimányiné Szilágyi Tünde a fentiek szerinti követelés-elengedést, valamint a 
jövőbeni bérleti díj fizetésre vonatkozó Képviselő-testületi felajánlást nem fogadja el, úgy a 
Képviselő-testület visszavonja tulajdonosi hozzájárulását a Sport büfé helyiség használatára 
vonatkozóan, s tulajdonosi hozzájárulás hiányában Zimányiné Szilágyi Tünde ezen döntés 
kézhezvételét követő 3 napon belül köteles a bérleményt tisztán, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban az önkormányzat részére visszaadni. 
 
Felelős: Polgármester 



Határidő: azonnal  
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