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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
A Chip-Art Bt. ingatlanbérléssel kapcsolatos kérelmének tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Chip-Art Bt. (7030 Paks, Tavasz u. 35. szám) ügyvezető igazgatója, Piros Ferenc Úr kérelemmel 
fordult az önkormányzatunkhoz. 
 
Kérelme alapján szeretné a Béke u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanunkat bérelni, a 
helyiséget árucsomagolásra szeretné a cég használni. 
 
A Béke u. 2. szám alatt található önkormányzati ingatlan 2013. január 01. napjától üresen áll (az 
Okmányiroda a Béke u. 3. szám alá költözött a Nyíradonyi Járási Hivatal Vámospércsi 
Kormányablakába), jelenleg - 2014 áprilisáig képzést folytatnak benne, javaslom, hogy 2014. május 
1-jétől kössön az Önkormányzat bérleti szerződést a Chip-Art Bt.-vel.  A kérelem kedvező 
elbírálása bevételt jelente az önkormányzatnak, a Béke u. 2. szám alatti ingatlan nem lenne 
kihasználatlan. A nevezett ingatlanon a közüzemi mérőórák külön le vannak választva, így a 
számlák kifizetése is a bérbevevő céget terhelné. 
 
Fentiek alapján javasolom a T. Képviselő-testület számára, hogy támogassa a Chip-Art. Bt. 
kérelmét, és kössön az önkormányzat 2014. május 01. napjától határozatlan időre, rendes 30 napos 
felmondással „Bérleti szerződés”-t a Béke u. 2. szám alatt található önkormányzati ingatlanra. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. Bérleti szerződés-t köt a Chip-Art Bt.-vel (7030 Paks, Tavasz u. 35. szám, adószám: 
26479608-2-27, bankszámlaszám: 11600006-00000000-21898646, képviseli: Piros Ferenc 
ügyvezető) az önkormányzati tulajdonában levő 4287 Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti 
ingatlan vonatkozásában, 2014. május 1. napjától határozatlan időre, 30 napos rendes 
felmondás mellett. A bérleti díjat: bruttó …….Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Bérleti szerződés megkötéséről 
intézkedjen.  

 
Határidő: 2014. február 01. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
              
Vámospércs, 2013. december 16. 
                                                                                           Ménes Andrea 
                                                                                             polgármester 
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