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Termelői piac tartása az Alkotóházban (üzemeltető váltás)

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Tubi” Kisállat-barát Egyesület (9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ) kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez abból a célból, hogy a Nagycenk, Kiscenki u. 20. sz. alatt található
Alkotóházat, annak udvarát és az épület szociális helyiséget szükséges mértékben használni
szeretné termelői piac tartása céljából a 2016.évben meghatározott feltételekhez hasonlóan. (1.
sz. melléklet ) .
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2016. (IX.15.) számú
önkormányzati határozatában a Nagycenki Sportegyesülettel határozatlan időre szóló
szívességi használatot kötött a Nagycenk 678/1 hrsz-ú Alkotóház udvarának és az épület
szociális helyiségeinek igénybevételére termelői tartása céljából, minden hónap harmadik
vasárnapjára.
A „Tubi” Kisállat-barát Egyesület (képviseli:Pölcz Éva egyesületi tag) a Nagycenki
Sportegyesület Díszgalamb Szakosztályának önálló egyesületté történő alakulásával jött létre.
A nevezett egyesületet a Győri Törvényszék 2016. december 9. napján kelt végzésével vette
nyilvántartásba. (2. sz. melléklet).
A Nagycenki Sportegyesület által üzemeltetett helyi termelői piac üzemeltetését - üzemeltető
váltás útján- az önálló egyesületté alakult „Tubi” Kisállat-barát Egyesület végezné a jövőben.
Az üzemeltető-váltásra irányuló közigazgatási hatósági eljárás megindításához szükséges az
egyesületnek, mint kérelmezőnek a fent nevezett ingatlan használatának jogcíméről rendelkező
okiratot kérelméhez csatolni.
Az Alkotóház és szociális helyiségeinek használata az előző évben meghatározott feltételek
szerint történne.

…../2017.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szívességi használatot köt
határozatlan időre a „Tubi” Kisállat-barát Egyesülettel ( képviseli: Pölcz Éva egyesületi
tag, Nagycenk, Gyár u. 2. ) az önkormányzat tulajdonában álló nagycenki 678/1hrsz-ú,
Kiscenki u. 20. sz. alatt található Alkotóház udvarának és az épület szociális helyiségeinek
igénybevétele céljából.
Az igénybevétel célja: termelői piac tartása
Időpont: minden hónap 3. vasárnapja 6.00-12.00 óráig
A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a piac tartásához a
területhasználati hozzájárulás aláírására.
A termelői piac tartásához a Friends of Europe Nagycenk Egyesület, mint az Alkotóház
működtetője hozzájárult.
Felelős: Csorba János polgármester, dr. Tóth Melinda egyesületi elnök
Határidő: azonnal

Nagycenk, 2017. január 20.
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