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Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 195/2009.(IX.09.) KT határozatában arról döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló
Bartók u. 31. sz. alatt ingatlan bérbeadására pályázatot ír ki. A bérbeadásról a Közhír-halom c. helyi újságban és a
község honlapján is közzétételre került a pályázati dokumentáció.
A kiírás alapján a pályázatok benyújtási határidő 2009. december 04. (péntek) 815 óra volt. A meghirdetett
határidőig Puszta Csaba 6783 Ásotthalom, VII. ker. 941. sz. alatti lakos nyújtott be pályázatot. A benyújtott
pályázatról készített tenderösszesítő az előterjesztés mellékletét képezi. A Képviselő-testület a pályázatban irányadó
bérleti díjként nettó 360.000,-Ft/évet jelölt meg, amelyet a pályázó elfogadott.
Tekintettel arra, hogy a beadott pályázat megfelel a kiírási feltételeknek, javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek,
hogy nyilvánítsa érvényesnek Puszta Csaba által benyújtott ajánlatot és a részére 2010. január 01. napjától adja bérbe
az Ásotthalom, Bartók u. 31. sz. alatti ingatlant.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot
meghozni:
/2009.(XII. 16.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására benyújtott
pályázatok elbírálása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta a tárgyi
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület megá llapít ja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31.
szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig Puszta Csaba 6783
Ásotthalom, VII. ker. 941. szám alatti lakos nyújtott be ajánlatot, amely érvényes.

2.)

A Képviselő-testület úgy dön t, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlant 2010. január 01.
napjától Puszta Csaba 6783 Ásotthalom, VII.ker. 941. sz. alatti lakos részére nettó 360.000,-Ft/év bérleti díjért
b é rb e adja .

3.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételével.

Határidő: 2009. december 18. ill. 2010. január 01.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Puszta Csaba 6783 Ásotthalom, VII. ker. 941.
4.) Irattár
Ásotthalom, 2009. december
Petró Ferenc
polgármester

