MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS
Ikt.sz.: 1/681-1/2015/I.
Üi.: dr. Kurunczi Péter

Tárgy: Korona étterem hasznosítása
Melléklet:

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Makó Város Önkormányzata tulajdonában áll a Makó Széchenyi tér 10. szám alatti ingatlanban
lévő 826 m² alapterületű étterem, konyha helyiség, amely jelenleg nem hasznosított. A
bérbeadásra vonatkozóan két ízben került sor pályázat kiírására, ám a megszabott feltételek mellet
nem nyújtottak be pályázatot.
Makó Város Önkormányzata Gazdaságfejlesztési programjával összhangban, amely a városközpont
turisztikai célú fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet, indokolt a helyiség rendeltetésének megfelelő,
akár az Önkormányzat tágabb értelemben vett kapacitásai körében történő hasznosítása. Mindezek
alapján a makói lakosság és városba látogatók minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében javasolt a
nyári
időszakban
a
Makói
Városgazdálkodási
Nonprofit
Kft.
részére
térítésmentes használatba adni a fenti helyiséget, amelyet a társaság kávézó jelleggel kíván
üzemeltetni.
A használatba adásról Makó Város Önkormányzat Képviselőt-testülete dönthet.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását!
HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva, valamint Makó Város
Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
11/2003. (III.26.) számú rendelet 9. § (2) pontja alapján úgy határoz, hogy a tulajdonát képező Makó
7614 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Makó, Széchenyi tér 10. szám alatti 826 m²
alapterületű étterem-konyha helyiséget a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely:
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) részére haszonkölcsön útján
üzemeltetésbe és térítésmentes használatába adja 2015. év június hónap 01. napjával
kezdődően 3 hónapra szóló határozott időtartamra.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adással kapcsolatos haszonkölcsön
szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Innovációs Iroda - Vagyoncsoport
- Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.; képv.: Nagy Nándor
ügyvezető)
- Irattár
Makó, 2015. május 21.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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