JEGYzÖxÖNyv
Készü l t Szemely i Ön kormá nyzat Képvisel&testii letén ek
201301.04. napján tartott rendkívüli testületi íilésérőI

Az üIés helve:
Jelen

vannak:

Polgármesteri Hivatal Szemely

Fenyvesi Árpád
Dani Zoltán
Csonka Edina
Törökné Gáll Éva
Szőke Csaba
Szauer

Tímea

polgiírmester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegző

az

Fenvyesi Árnád polgármester: Köszöntötte

ülésen megielenteket

és
megállapította, hogy az ülés határozatképes'mivel a képviselő-testület 5 tagiából 5
képviselő megjelent.

Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet
alábbjak szerint határozott meg.

a

képviselő-testület egyhangúlag az

NAPIREND
1.)

A kocsma iizemeltetésénekfelmondása
Előadó: Fenyvesi Árpád polgármester

I.

Napirendi pont

Fenwesi Árpád poleá{mester:

tá$ékoztatta a testtiletet, hogy a Hivataltól pontos
információt kapott arra vonatkozőan, hogy a kocsmát üzemeltető FIBG_tmpex Kft
hónapok óta ismételten nem fizet bérleti díjat. A megkötött szerződés értelmében
amennyiben a bérlő többszöri felszólítás ellenére sem rendezi tattozását a bérleti díj
vonatkozásában, az önkormányzatnak azonnali felmondásra van lehetősége.
Időközben fudomást szelzett. anól, hogy a kocsmából a gáu:&át a szolgáltató
leszerelte, továbbá villamos energia tartozása is van. A telepiilés érdekeit szem előtt
tartva javasolt4 hogy a bérleti szerződés felmondását kezdeményelze az
önkormrínyzat, mielőtt behajthatatlanná válik a bérlő adóssága. Kérte a testület
döntését erre vonatkozóan.

A

képviselö-testület tárgyaÍt és (5 igen
határoz.atothozta:

0 nem

szavazati aránnyal)

M

alábbi

1/2013 (I.04.)
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testtilete úgy hatrírozott, hogy a HBG_Impex
Kft-vel megkötött bérleti szerződést azowtali hatállyal felmondja, tekintettel a
felhalmozódott taríozására. Az utolsó felszólítrísban rögzített fizetési határidő január
5-én lejrír. Amennyiben a következő munkanapon (0l .07.) a befizetés nem történik

meg a bérlö részéről, úgy a hatályos szerződést felbontja.

A

helyiség átadás_

átvételéről külein jeryzökönyv készül, melynek időpontjat a bérlővel tcirténő időpont
egyeztetést követően kerül sor. A testtilet felkéri a polgármestert, hogy a felmondás
és az átadás_áfuételt elvégezze.

Határidő:

Felelős:

Miutrán

értelemszeni
Fenyvesi Árpád polgármester

a napirendi pontokkal

\

I

,r\

n--.r.f

t

uÚ

Fenyvesí Arpád
polgármester
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