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J a v a s l a t  

- a Képviselı-testületnek - 
 

önkormányzati ingatlant érintı fejlesztéshez szükséges  
tulajdonosi hozzájárulásról 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Dr. Téglás Zsolt, a Vay Miklós Református Szakképzı Iskola és Diákotthon igazgató 
kérelemmel fordult a T. Képviselı-testülethez, miszerint az iskola épületének a gazdaságos 
kihasználtsága érdekében kialakítandó kisebb jellegő fejlesztésekhez hozzájárulni 
szíveskedjen. 
 
Az iskola oldalépületében lévı, önálló külsı bejárattal rendelkezı tantermét rendszeresen 
használják oktatáson kívüli idıpontokban is, mely esetekben az szociális helyiségek 
elérhetısége miatt rendszeresen igénybe kell venni (ki kell nyitni) a fıépületet is. 
 
Fenti probléma megoldásra az alábbi ábrán látható fejlesztéseket kívánja az iskola 
végrehajtani: 
 

 



 
- 2 - 

 
A fenti ábrán vastag vonallal jelölt két terem között egy mindkét helyiségbıl megközelíthetı 
vizesblokk (WC, mosdó) kerülne kialakításra, melynek a szennyvízvezetékét az épület déli 
oldala mellett húzódó szolgálati járda nyomvonalába vezetnék el a meglévı szennyvízaknába. 
Innen már meglévı nyomvonalon kerül a hálózatba. 
 
A beruházás értéke kb. bruttó 1 millió Ft, melyet az iskola saját költségén végez el a fenntartó 
tulajdonában lévı kivitelezı cég közremőködésével (TIREK Kft.) 
 
Tekintettel arra, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonú (az iskola vagyonkezelési 
szerzıdés alapján használja), a fenti értéknövelı beruházás megvalósításához szükséges a 
Képviselı-testület hozzájárulása. 
 
Kérem, a T. Képviselı-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, a beruházáshoz történı 
hozzájárulásról dönteni szíveskedjen. 
 
Sárospatak, 2014. december 2. 

Készítette:      Cziráki Zsolt            
  mőszaki és kommunális 
 irodavezetı 
              Aros János 

 
Törvényességi szempontból ellenıriztem: 

 
 

 dr. Vitányi Eszter 
   jegyzı 
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h a t á r o z a t a 

 
 

önkormányzati ingatlant érintı fejlesztéshez szükséges  
tulajdonosi hozzájárulásról 

 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonhasznosítás rendjérıl, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 18/2007. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, az önkormányzat tulajdonában álló, de a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület vagyonkezelésében lévı Vay Miklós Református Szakképzı 
Iskola és Diákotthon (3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-5.) épületén a fenntartó saját költségén 
új vizesblokk, valamint ezt kiszolgáló szennyvízhálózat kiépülését eredményezı beruházás 
kivitelezéséhez hozzájárul, azzal hogy beruházó a beruházás értékének önkormányzat általi 
megtérítésére sem jelenleg, sem a jövıben nem tart igényt. 
 
Határidı: 2015. január 31. 
Felelıs: Polgármester 
 
 
 
K.m.f. 
 
 dr. Vitányi Eszter s.k., Aros János s.k., 
 jegyzı polgármester 
 
 


