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KUNHEGYES MROS POLGARMESTERETOL

— 5340 Kunhecives Szabadsaci ter I

Tárv: a Piac utca (43 1 . hrsz.) 5 . számú
üzlethelyiség bérleti szerződésének mó
dosításáról.
Uvintéző: Ollári Balázs

31/2020.(IV.30.)
polgármesteri

HATÁROZAT

a Piac utca (431. hrsz.) 5. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének módosításáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármestereként a Magyarország kormánya által a
40/2020.(III. 1 1 .) Kormányrendelehei elrendeit veszélyhelyzetre való tekintettel a katasz1rófa
védelernről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 I . évi CXXVIII.
törvény 46. (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, Kunhegyes Város Önkor
mányzati Képviselőtestületének a nemzeti vagyonrói szóló 201 1 . évi CXCVI. törvény 1 I .
(13) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi öiikormányzatairól szóló 2011 . évi
CLXXXIX. törvény 107. -ában és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem laká
sok céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019. (V.2) önkormányza
ti rendelet 30. és az azt követő 32-33. *-ában rögzített fe1adat és hatáskörébe tartozó ügy
ben e]járva a következőket határozom:

MARADY OPTIKA (képviseli: Marady Tibor, székhely: 5310. Kisújszállás, Piac utca 2.) a
Kunhegyes Város Onkormányzatának tulajdonában lévő Piac utca (431. hrsz) 5. sz. üzlethe
lyiség bérleti szerződésének módosítását az alábbi feltételekkel elfogadom:

. A bérlet időtartama: 2 hónap.

. A bérleti jogviszony kezdete: 2020. április 01.
Ó A bérleti jogviszony vége: 2020. május 31.
. A bérleti jogviszony végét követően a 812020.(I.28.) Kt. számú határozat sze

rinti bérleti szerződés lép életbe.
. A bérleti díj mértéke: bruttó 7.000.- Ft/hó, azaz: Hétezer 00/100 forint, amely

nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket.

Erről értesülnek:
1 .Szabó András polgármester
2.Barta Ferenc jegyző
3.Dr. Márton Viktória aljegyző
4Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5.Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
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KUNHEGYES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

f 5340 Kunhecives, Szabadsáa tér 1.

6.MARADY OPTIKA Kft. (képviselője: Marady Tibor an: (székhelye: 53 10 KisijszáIiás.
Piac u. 2)
7.OIlári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

Kelt, Kimhegyes, 2020. 04. 30.
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