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 Tárgy: Istók-házban lévő ingóságok használatba 
adása a József Attila Könyvtár és Múzeum 
részére

Melléklet: 

Képviselő-testület!

Istók Margit, volt József Attila 10. szám alatti lakos 1995. június 18. napján végrendelet 
hátrahagyásával elhunyt.  
A végrendelet alapján az Istók-ház 62/96-od része 2000.06.21. napján öröklés jogcímén, míg 34/96-
od része 2004.06.28. napján került adásvétel jogcímén az Önkormányzat tulajdonába. Istók 
Margit végrendelkezett arról, hogy a fenti hagyaték a Város kulturális céljait szolgálja.  
  
Az Istók-házban készült leltár szerint 287 db ingóság (hímzett ágytakarók, párnák, étkészletek 
kézimunkák, személyes használati tárgyak, könyvek, lexikonok) található meg Istók Margit 
hagyatékában, továbbá 4 ingóság (kotta, kottatartók, zongora, pianínó) átszállításra került a 
Bartók Iskolába.  
A meglévő ingóságokat fertőtlenítést követően javasolt térítésmentesen használatba adni 
kiállítás céljára a makói József Attila Könyvtár és Múzeum részére.  
  
Az ingóságok fertőtlenítése gázzal történhet, melyet megfelelő végzettségű gázmester végezhet el.  
Ennek várható költsége: nettó 70-80 ezer Ft. Az eljárás kb. 2 hetet vesz igénybe, azzal, hogy az 
ingatlan 2 hétig teljesen le lenne zárva, amíg ezen gáztabletták (Gabona-gáz, foszfor hidrogén) 
felszívódnak a levegő páratartalmával. A Múzeum korábban már alkalmazta ezen megoldást.  
  
Az ingóságok átszállítását a Makói Kommunális Nonprofit Kft. végezné el.  
  
A döntés meghozatalára Makó Város Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 9. § (2) bekezdés értelmében a 
Képviselő-testület jogosult. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 
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9. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul  a 6900, Makó József Attila u. 10. 
szám alatti, Istók-házban lévő ingóságok használatba adásához a József Attila Könyvtár és 
Múzeum részére azzal, hogy a fertőtlenítést saját költségére a József Attila Könyvtár és 
Múzeum  végezze el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerződés aláírására.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügy Osztály Vagyoncsoport 
- József Attila Könyvtár és Múzeum 
  
  

Makó,  2013. március 13. Dr. Buzás Péter
polgármester

 
HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. oldal


