Jegyzőkönyv
KészüIt: Szigetbecse Kózség ÖnJ<ormányzat Polgámesteri Hivatalában
tartott rendkívüli képviselő-tes1ületi ülésről.

a

2012'janrrár 16-án

Jelen vannak: Magasitz Lajos polgámlester
Bogdán József aIpolgármester
Ricdl Béla; Dr. Csernyi Zsuzsanna; Fejesné Schwarcz Erzsébet; Katona József;
Takács András képviselők.

Tanácskozási jogga l részl vctt: Kalona É!aje!y7d

Je$/zőkönF.vezctő:

szabó Anikó ig. főelőadó

Magasitz l-ajos polgfumester köszönti az ülés résztvevőit, az ülést megnyitja' Megállapí1ja, hogy a 7
fős testületből jelen van 7 fő, így az hatiirozatképes.

A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítóke:
- Bogdán József
-

Katonr Józserképr iselók szelnél)ére'

A kép\'iselő-testület

a

javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A polgárn']cster javaslatot tesz az ülés napirendjérc' Megkéri a testületi tagokat' hogy lra van
javaslatuk to\'ábbi napirendre, úgy azt most tegyék nreg.
Magasitz

Laiosi Mivel

elíbgadásra:

nincs javasiat tor'ábbi napirendre, az alábbi napirendi pontot javaslom

l.) Makádi út 35. sám alatli ingatlan bérleti viszonyának ü8ye'
Elóadó: Magasitz Laj os polgámester
1,

napirend:

Makádi út 3s. szám alatti ingatlan bérleti viszonYának ügve'

Laios: Farkas László a Gringo Shop Kíi. ijgwezető igazgatója 20 12. január l3-lin kelt
levelében bejelentette, hogy a szigetbecse' Makádi út 35. szám alatti ingatlanra _ bolt és a hozzá
tartozó hclyiségekle vonatkozó bérleti jogviszonyát 2012' 1anlár 13' napjával meg kívánja
sztintetli.
Mágasitz

A

bér]eti jogviszonyból minden további kővctelés né]ki]] lemond
Vegyeskereskedelmi Kft' (2300 Ráckeve, 1bldi kiiz l7. )javára.

a

SARIMETAL-

A

SÁRlMETÁL-Vegyeskereskedelmi Kfi. képvisclői Sári Györgyné és sári Krisztián (2300
Ráckeve' ToICli köz I7. szám alatti ]akosok) 2012' januá. 13-á1 kelt levelükben arra kérik a
képviselő-testúletet, hogy az Ónkormányzat tulajdonát képező szigetbecse, Makádi út 35. szám
alatti ingatlant részüke 2012' janLrár 14. napjától kezdődóen adják bérbe. Az ingatlanban ok is
éleln)iszelboltot kívánnak üzemeltetni.

András:

Javaslom a képviselő-testületnek. lrogy fogadjuk el a Gringo Shop K1l.
\onatlozoan.
bejelenteset arlc
hngy a Makádi út 35. szám alatti ingallan bérleti jogviszon)'át
feilnondj!. cs 3 s ARTME l'A L-Veg) eskeleskcdchni Kft. Észércaz inga1lant határozott idóIe 20l2.

Takács

dcccInber 31. rrapjáig adjuk bérbe'

Fpiesné schwa|cz Erzsóbet: EgyetéÍek azza\ hogy a SÁRlMETÁL-vegyeskereskedelmi
Kf1.
részéreaz ingatlant bérbeadjuk'
Javaslom' hogy a GRÍNGo sHoP Kft._vel kötött bérleti szeEódésben foglaltakon túl a szerződés
tafialmMza, hogy a Bórlő köteles az általa használt ingatlanra és az ingatla-nban levő berendezési
és
felszerelési tárgyaka vagyonbiztosítást kötni. továbbá a Bérlő kötelestlelősségbiztosítást kötni'
és
ezeket a biztosításokat a béIleti idő tartamára fenntartani.
Továbbá javaslom, hogy a szeződés aláírásával egyidejűleg a Bérlő a bérleti díjon felül
fizessen
három havi kauciót.

A

képviselő_testület

hatfuozaÍát''

a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag hoáa meg a következő

l 12012. (I. 16.\ számú h^tátozat;

Ktlr."g Önko*;n1'*T$iEiillGiiiiiGl s7i gel becsei ó5 hr.Z-ú
l959 m' nagyságú
20t 2' január 14-Íő12017. december 31' napjáig bérbe
'terü]etet
adja a SARlMETAl-Vegyeskereskedelmi
Kft. (2300 Ráckeve, Toldi kóz 17.)
Sz iget becse

Iészére.

Egyidejűleg a GRINGÓ Shop Kft.-vel (2321 Szigetbecse' Makádi út 35.) a fenti
ingallanra fennálIó berleli s,/er,,odcsr 20l2' január l 1-val megszunleli'
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt. hogy a bérleti szeződést készítse e].
A tépviselő-testület felhatalmazza a polgármesteí, hogy a bérleti szerzódést íIja
a]á.

Felelős: Magasitz Lajos polgámester
Határidó: 2012. január 20'

Több napirend nem lévéna polgámester az ülést bezárta.
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