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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére

Tárgy: Önkormányzati  lakások és garázsok 2011. évi bérleti díjainak meghatározása

Tisztelt Képvisel -testület!

A  Csanytelek,  Radnóti  Miklós  utcában  3  db  lakás  és  2  db  garázs  van  önkormányzati  tulajdonban,  illetve
bérleményben.
A Képvisel -testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójában határozta meg az egyes önkormányzati
intézményi és sajátos m ködési bevételekre vonatkozó díjemelési tételeket. Ennek részeként az önkormányzati
tulajdonú lakások és garázsok bérleti díjára vonatkozóan 5 %-os díjtétel növekmény kerül megjelölésre.
A díjtételek növelését a központilag elvárt inflációkövetésen túl az indokolja, hogy a 2011. évi költségvetés
tervezetében szerepelnek az Orvosi rendel ben elvégzend  olyan munkálatok, melyek els dlegesen az állagmegóvást
szolgálják. A két szolgálati lakás és két garázs ebben az épületben található. A díjtételek emelése mértékét a fentieken
túlmen en az is indokolja, hogy a jelenlegi bérleti díjak elmaradnak az ingatlan  bérlemények piaci árszintjét l. A
módosított díjtételeket 2011. március 1-t l javasoljuk bevezetni.

A fentiek alapján javasoljuk a tisztelt képvisel –testületnek az el terjesztésben foglaltak megvitatását a csatolt
határozati javaslat változtatás nélkül elfogadását.

Csanytelek, 2011. január 31.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
 polgármester     jegyz
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…………/2011. (II….) Ökt határozat

Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2011. évi bérleti díjának meghatározása

Határozati javaslat

1.)  Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójában
meghatározott díjtételváltozásokkal összhangban (+5 %) az önkormányzati tulajdonú lakások és garázsok bérleti
díját 2011. március 1-t l az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz. 2 db lakás bérleti díja: 14.955.- Ft/hó/lakás

b) Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz. 1 db lakás bérleti díja: 14.955.- Ft/hó/lakás

c) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz. 2 db garázs bérleti díja:   4.735.- Ft/hó/garázs

2.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t az 1.) pontban meghatározott
díjtételek beszedése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtás határideje: 2011. március 1-t l folyamatos
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: végrehajtást követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Bera Sándor (Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.) bérl
- AURUM Bt. (Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.) bérl
- Bihari Tiborné (Csanytelek Radnóti M. u. 2.sz.) bérl
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet
- Irattár


