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polgar Vdros C)nkomtryzata aJ乙elmult 6vekben t6bb alkalommal meghirdette b6rbeaddsra a

polgal, Barankovics ter 7. sz. alatti ingatlan fdidszinti 6puletreszet, legut6bbi alkalomma1 20 1 9.

december 19.-i u16sen d6nto両叫latt6teli fanvdsr6l. 6nkomanyzatunk 6rdeke az 6pdet

foldszinti resz6nek hosszabb tavon tdrt6n6 b6rbeaddsa. Az r直lattcteli felhivfわan az ingatlan

berbeadas id6tartamakent l十2 6v szerepelt, a berbeadds kezd6 1d6pontjakent 2020.02‘01 ・-a

keriilt megi e1 61esre.

Amemyiben az弾nlattev6nek az ingatlanon be皿atalakitasira irまnyu16 sz。kseglete’

szandeka je看enik meg, abban az esetben az 6nkominyzat tul封onf掲n lev6 lakdsok 6s

helyisegek berlet6re’Valamint az elidegen王tesukre vonatkoz6 egyes szabalyokr6l sz616

37/2015. (X.30.) sz. rendelet 34. §雷ban foglal瓜aはell alhalmazni.

Az袖lattetel hatdridQje 2020. ja皿dr 20.-a VOlt’aZ弾vlatok elbiraldsinak hat証d匂e 2020.

janu丘「 30.-i id6pontban kerilt me如616sre. A b6rbev6telre vonatkoz6 givinlat az e16te蒔Zt6s

me11eklet6t k6pezi.

A Barankovics ter 7.sz. alatti ingatlan b6rbevetelere Lakatos Vanda, Polgar’Benczdr Gyula u.

38.sz. ala血egychi va11alkoz6 tett r直latot・ Az ebben foglaltak szeriut a b6rbevetel c帥a a

berlem6ny helyisegeinek virag一社dek uhetkcht t6rten6 has狐alataブValamint rendezvenyek

lebonyol施sala szolga16 kellekek b6rbeaddsi tev6kenysege leme. Az都vlattev6 altal megie161t

b6rleti d串SSZege 1 20.000 Ft+Åfa t崎aZ都vlatteteli biztosit5k befizet6se megt6rt6nt・

Az 6nkominyzat vagyon各r61 6s a vagyongazdalkodis szabdyair6l sz616 41/2015. (XI.27・)

6nkomtryzati rendelet l l. §-al)an foglaltak szerinti vagyonhasznositdsi szabalyok ala蝉u:

(1) A nett6 1 milli6 Ft 6rtekhat細meghalad6 vagyonelemet csak versenyeztet6s 。担らaZ

6sszesseg6ben lege16ny6sebb atnlatot tev6 r6szere’a SZOlgaltatas 6s ellenszolgaltafas

arinyossag各va1 1ehet haszno sitani.’’

Fentiekben foglaltak figyelemv6televel j avasIom a Polgdr, Barankovics t6r 17.sz. ala姐ngatl狐

fdidszinti 6pdetreszenek az祖vnlattev6’Lakatos Vanda Polgar, Benczdr Gyula u. 3 8. sz. alatti

egychi vallalkoz6 resz6re tdrt6n6 berbeaddsat 2020. februar l.華t61 kezd6d6en, 1+2 6v

id6tartamra v。natkoz6an, 1 20.000 Ft十Åfalh6 berleti dij mellett・

Kerem a Tisztelt K6pvise16-teStuletet, hogy az e16terjeszt6sben foglaltakat megtargyalni,

ふ旬/了



Hat鉦ozati j avasIat

PoIgar V癌os 6nkom血yzat K6pviseI(トtesti庇t6nek

………‥/ 2020・ (…………) sz. hat料ozata

Polgavalos 6nkom各nyzatinak Kepvise16-teStulete megt各rgyalta a Po廊Barankovics t6r 7.

SZ. ahatti 6nkom左nyzati tukydon。 ingatlanresz b6rbev6telere ir各nyu16 r直lat elbira塩r6I

SZ616 javaslatot 6s az alabbi hatdrozat。t h。Zta:

1. A Kepvise16-teStulet a Po輯Barankovics t6r 7.sz. alatti - 626 hrsz.-。,

148 m2 alaptertilet掴oldszinti ingatlan 6puletreszet I+2 6v id6tartamra -

2020.02.0重・ - t61 kezd6d6en b6rbeath Lakatos Vanda Po癌Benczdr Gyu量a

u. 38. sz. alatti egy6ni vallalkoz6 reszere.

2. A K6pvise]6-teSttilet az l., POntban foglaltak szerinti ingatlauresz virag-担d6k

tizlet⊃ Valamint rendezv6nyek lebonyolftdsara szolga16 kel15kek berbead各sa

tevekenys5gi k6r keret5ben t6rt6n6 hasznosit各sat j6vanagyja.

3. A K6pviseI6-teSttilet az l., POntban foglaItak szerinti ingatlanr6szt

1 20.000 Ft十Åfath6 6sszeg略rleti d担Ien6ben a句a b6rbe.

4. A K6pvise16-teStulet feIk6ri a Vdrosgondoksgivezet的hogy gondosko担az

l.pontban foglaltak szerint a b6rleti szerz6d6s megk6t6s6r6l.

5. A K5pviseI6-teStulet felhatalmazza a polg各mestert hogy az erintettel a

d6nt6sr61 t蛮koztassa.

Hat缶id6: 6rtelemszeriien

Fele16s: T6th J6zsef po塵rmest。r


