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ELŐTERJEsZTEs
a Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság 2013. szeptembeľ 16-i ĺi|éséľe

Tárgyz Javaslat a Teleki téri piacon tcirtént káreseménnyel kapcsolatos részletf,tzetés módosíüásráľa.

Előterjesző: Szűcs Tamás ůgyosztá|yvezető
Készítette: Lendvay Jőzsef ligyintéző
A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni.
A dönté s elfo gadásáh oz e gy szeríi szav azattłjbbs é g szüks é ges.

Tisztelt Y ár osgazdál lkodásĺ és Pénzü gyi Bizottság !

1. Előzmények

A Képviselő-testĹilet |0912013 (III.27 .) száműhatározatának2. a és 2' b. pontjaiban úgy döntött, hogy
hozzájáru| ahhoz, hogy a Mobilbox Kft. a mobilkonténer tulajdonosa számára a szerződés a|apján járó
kártérítési összeg megfizetésre keriiljön azza|, hogy ezze| párhuzamosan Frena Józseffe|, az 1.
sorszámú mobilkonténer bérlőjével szemben az onkormźnyzat éľvényesítse a 2013. február |4. nap1án
történt káľeseménybő| szźtrmazó megtérítési igényét, melynek összege 567.500,- Ft+ÁFA, azazbruttő
7f0;12s.-Ft.
Valamint a meghatározott tartozás megťlzetése tekintetében hozzájáru| |2 havi részletťrzetési
kedvezmény megadásáhozFrena József bérlő ľészére, mely havi 60.061 Ft, az utolsó részlet összege
60.054.-Ft, azza|,hogy az e|ső rész|et a konténer ismételt birtokbavételét követő három hónapon beltil
esedékes, és a továbbiakban tźrgyhő 5. napjáig kell teljesítenie, egy rész|et elmaradásával a be nem
ťlzetett rész|etek egy összegben azonna| esedékessé válnak.

II. A beteľjesztés indoko|ása

A I09l20I3 (III' f7.) száműhatátrozatmeghozata|a után megváItozott javitási költség miatt szükséges
a Frena Józseffel megkötött részletťlzetési megállapodás módosítása'

m. Tényállás

A Képviselőtesttilet döntésekor és a döntés előkészítésének időszakában még csak a Mobilbox Kft.
által adott árajźn|at állt ręndelkezésre, azonban a Mobilbox Kft. által kiállítottvégszźlm|źn nem bruttó
720'725.-Ft, hanem 634.72I.- Ft javítási költség szerepel.

Iv. Jogszabályiktiľnyezetismeľtetése

A Bizottság döntése a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Műkĺjdési Szabályzatáró| szőlő
251201.3. (v.27.) önkoľmányzati ľendelet 4. melléklet 1.l.3. pontján alapul.

v. Dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A tényállás fejezetben ismertetett okok miatt az a|źhbivá|toztatások meghozatala szükséges:

A tartozás megfizetése tekintetében az eredeti 12 havi rész|etflzetés esedékes részleteiből Frena József
bérlő 3 havi részletet törlesztett 180.183 Ft éľtékben.

A döntés módosításaként megállapítandó, havonta fizetendő törlesztő részlet a fennmaradó 9 hónapra
50.504 Ft, az utolsó részlet összege 50'506.-Ft, melyet Fľena Józsefnek tárgyhó 5. napjáig kell
teljesítenie azza| a feltétellel, hory egy rész|et elmaradásával a be nem fizetett részletek egy összegben
azonna| esedékessé válnak.
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vI. A döntés céljao pénziigyi hatása
A dontés célja, hogy az önkormányzat Frena Józseffel, az ideiglenes Teleki téri piac 1. soľszámú
mobilkonténerének bérlőjével szemben érvényesíteni tudja a f013. február 14. napján történt
káreseménybő| származó megtérítési igényét.

Mindezek a|apján kéľem az a|ábbihattrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénztigyi Bizottság úgy dtint' hogy

1. a 109lf0|3 (III. 27 .) képviselő-testĺileti határozat a|apján megkötott rész|etťlzetési

megállapodásban meghatttrozott tartozts megfizetése tekintetében hozzájźtru| a fennmaradó 9

havi részletfizetési kedvezmény tekintetében a rész|etťlzetési megállapodás módosításźhoz
Frena József béľlő részére, mely havi 50.504 Ft, az utolsó rész|et összege 50.506.-Ft, azza\, a

rész|etťlzetést a továbbiakban ttlrgyhő 5' napjáig kell teljesítenie, egy részlet elmaradásával a

be nem ťlzetett részletek egy összegben azonnal esedékessé válnak.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3. szeptember 16.

f. a határozat l. pontja a|apján felkéri a polgármesteľt a részletfizetési megállapodás

mó do s ításán ak a|áir ás ár a'

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 30.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára: honlapon

Budapest, 2013. szeptember 10.
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