
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülésére

Táray:

NS Delikatesz Kft. kérelme a
Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti

(‘ fj üzlethelyiség Bérleti szerződésének
meghosszabbítása tárgyában

Döntéshozatal módja: Vékményező bizottság:

Pályáztatás alóli Pénzügyi Bizottság
felmentés: Minősített
többség az 22/2011.

(VIII. 26.)
önkormányzati rendelet

40.* (1) bekezdése
alapján

Határozat: Egyszerű
szótiib bség

Tárgyalás móc/ja: Előkészítette:

Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető

Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek

bérletéről. valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.)

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 34. (1) bekezdése alapján .. ci

IwlvLvéghérktekkel kapcsolatban a hérbeadási jogkör :akorJó/a - a rendeletben

meghatározott esetek kivételével--a Képviselő-teshilei fl.

Az NS Delikatesz KFi. (5900 Orosháza, Zombai u. 20. képviseli: ügyvezető; a továbbiakban:

Kft.) 2017. április 18. napján kelt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz az általa bérelt, az

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés. Széchenyi tér 4. szám. 2236 hrsz alatt

nyilvántartott. 240 m2 alapterületű. nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiség 2017. április 30.

napján Lejáró bérleti jogviszonyának további, azonos Feltételek mellett történő

meghosszabbítása céljából. Kéri a bérlemény 3 évre történő meghosszabbítását.

A Kft. bérleti jogviszonya Békés Város Képviselő-testületének 342/2015. (VIII. 26.) határozata

alapján 2017. április 30-ig tart. A Kft-nek a bérleti szerződésben 80.000,- Ft + AFA/hó összegű

bérleti díj került megállapításra. Az előterjesztés készítésekor a Kü-nek bérleti díj, valamint

közmütariozása nem áll feni, azonban a bérlet; jogviszony időtartama alatt többször elöforduli

késedelmes fizetés.
A bérleti jogviszonyt javasol juk egy év határozott időre meghosszabbítani. tekintettel

az eddig felmerült fizetési problémákra.

A Rendelet 36. (2) bekezdése alapján .‚a bérbeadó a határozott időre bérbe adott helyiséget a

bérlő részére, további 3 évre többször is bérbe adhaUa pályázati kiírás nélkül, amennyiben a

bérlő a korábbi bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette”.



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülésére

A Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok

elfogadását.

Határozati javaslatok:

1.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és helyiségek

bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII.

26.) önkormányzati rendelet 36. (2) bekezdése alapján az Békés, Széchenyi tér 4. szám

alatti, 2236 hrsz alatt nyilvántartott, 240 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló

üzlethelyiség bérleti szerződéseinek időbeli hatályának meghosszabbítása

vonatkozásában felmentést ad a pályáztatás alól.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza

szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

II.

polgármesterét Q

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az NS Delikatesz Kft. (5900 Orosháza,

Zombai n. 20. képviseli: ügyvezető; a továbbiakban: Kft.) kérelmét jóváhagyja, és bérleti

jogviszonyát az Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti, 2236 hrsz alatt nyilvántartott, 240 m2

alapterületű, nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiség vonatkozásában 2018. április 30.

napjáig változatlan feltételek mellett meghosszabbítja.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza

szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

Határidő: értelem szerint

polgármesterét a

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. április 18.

Jogi ellenjegyző

4fegyz”

bor
gármester
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