
BÁLÁ ssÁ G y ARM AT yÁnos örl xoau ÁNyzAT A
poteÁaursreRÉvex

1 16/2020. (X1,27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczí u.49. szám alatti 1521/N2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű

nem lakás céIjára szolgáló helyiség hasznosíásáról

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. törvény 46,§ (4) bekezdése alapján, a 478/2020. (X1.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekinteftel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjárvány terjedésének csökkentése érdekében a
következö döntést h ozom :

1.) A Balassagyarmat, Rákóczi u.49. szám alatti 1521/N2 hrsz-ú, 100 m2 alapteruletű nem lakás
céljára szolgáló helyiséget a MIL-ESZ TEXTIL Kft. (2660 Balassagyarmat, Arany J. u. 64. sz.
adószám: 23277249-2-12) részére az alábbi feltételekkel használatba adom:

a) a használati szerzödés 2020. december hó 01. napjától 2021. március hó 31, napjáig szól,
azzal, hogy használatba adó kiköti a 15 napos rendes felmondás lehetőségét. A helyiség
használati díja bruftó: 1 1 0.000,-FUhó,

b) a használó köteles a helyiség bérbeadására Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselö-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletérőI szóló
15/2004.(V.21.) rendelete szerint kiítt pályázaton érdeklödök részére a helyiség
megte ki nté sét b iztosíta n i.

c) a közüzemi díjakat a használó a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás
alapján fizeti.

2.) Amennyiben az 1. pontban foglalt pályázati kiírás szerint éruényes pályázat nem érkezeik, úgy a
MIL-ESZ TEXT|L Kft. (2660 Balassagyarmat, Arany J. u. 64. sz. adószám: 23277249-2-12) által
benyújtott bérbevételi ajánlata alapján a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/N2
hrsz-ú 100 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételekkel kerüI
bérbeadásra:

a) a helyiségbérleti szerzödés határozoft idötaftamra,2021. év április hó 01, napjától
2022. év március hó 31. napjáig terjedő idöszakra szól,

b) a helyiség éves bérleti díja 1.039.370.-Ft + áfa (Br:110.000.-FUhó),
c) a közüzemidíjakat a bétő a közüzemiszolgáltatókkal külön kötöft megállapodás alapján

fizeti,
d) a bérletijogviszony meghosszabbítás ellenéftékét a bétó köteles megfizetni,

3.) Felkérem a jegyzőt a pályázat kiírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr, Varga Andrea jegyzó
Határidö: a kiértesítésre 2020. december 15.

A pályázat elsö kiírására 2020. december 15.


