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76/2021.(lV.23,) h a t á r o z a t a
a Karc Kulturális és Művészeti Egyesülettel

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. szám alaít lévő
kazán ház használatára Rötött szenődés módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetésérőt szóló 27/2021.(1.29.)
korm, rendeletre tekintettel a következő döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata a tulajdonát képezö, balassagyarmati 808/2 hrsz-ú,
természetben Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. szám alatt található volt kazánházat a Karc
Kulturális és Művészeti Egyesület (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50., adószám:
19152734-1-12) /a továbbiakban: Egyesület/ részére téfitésmentesen az atábbifeltételekkel adja
használatba:
a) A szerződés az aláírásától számított 6 éves, határozott idötartamra jön létre.b) Az Egyesület az ingatlanrészt kizárólag az alapszabályában megjelölt tevékenység céljára,

ah hoz kapcsolódóa n h aszn álh atja.
c) Az Egyesület köteles a ,,volt" kazánház és környezetének állagmegóvásáról folyamatosan

gondoskodni.
d) A helyiség működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díjai az EgyesüIetet terhetik.e) A helyiségben a palóc vidékre jellemzö népi mesterségeknek is helyet biztosítsanak.
0 Az Egyesület a használatot másnak csak az Önkormányzat előzetes, írásbeli engedétyével

e ngedheti át, az ebból szá rmazó bevétel Ö n korm á nyzatot il leti.g) Az Önkormányzat hozzájárul, hogy az Egyesület a használatba adott ingatlan fetújítására
(az épület volt karbantartó termébe légkondicionáló fűtés szerelése, fatainak burkolása, az
egykori kazánokat befogadó terem betonaljzatának teljes felújítása és akadátymentesítésre,
valamintfalaiés a mennyezete leburkolása) pályázatot nyújtson be, Nyertes pályázat esetén
az elvégzendö felújítási munkákról és azok elfogadott összegéról az Egyesült köteles az
Ö n korm á n yz atot h ite l é rde mlő módo n táj é koztatn i.

h) A használatba adott ingatlanon bármilyen felújítás, beruházás csak a tulajdonos előzetes,
írásbeli hozzájárulásával végezhetó.

i) A szerzódés önkormányzati érdekböI 3 hónapos felmondási idóvel fetmondható,
amennyiben az ingatlanrész felújítására benyújtott pályázat eredménytelen marad.j) Az Egyesület nyilatkozzon arról, hogy a használati szerződés bármely okbót történö
megszűnése esetén az Önkormányzattal szemben semmiféte megtéítési, káftérítési,
illetöleg elhelyezési igényt nem éruényesít és vállalja, hogy az általa hasznátt ingattanrészt
ingóságaitól kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas áttapotban visszaadja.

2.) Felkérem a jegyzőt a használati szerzödés megkötéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére.
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