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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. július 15. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft. kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Amint az Önök előtt is ismeretes, 2018. március 29. napján bérleti szerződés jött létre a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint Bérbeadó és a TOPSEC Informatikai és 

Oktatási Kft., mint Bérlő között. A bérleti szerződés az Önkormányzatunk tulajdonában álló 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a. szám alatti, 117. helyrajzi számú épületben 

található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, több helyiségből álló 95 m
2
 

alapterületű üzlethelyiség ingatlanra vonatkozik. 

A bérleti szerződés a 109/2019. (IV.18.) Kt. határozat alapján közös megegyezéssel 

módosításra került.  

A TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft. az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel 

fordult a képviselő-testület felé, amelyben kéri, hogy az egyik irodahelyiséget albérletbe 

adhassa egy, a településünkön már munkát végző gazdasági társaság részére, 

értelemszerűen a folyosó, a konyha és mellékhelyiségek közös használata mellett. A 

bérleti díjat és a közüzemi díjakat továbbra is a TOPSEC Kft. fizetné az Önkormányzat 

felé, az albérlővel ők számolnának el. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 

döntéshozatalra. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint Bérbeadó és a TOPSEC 

Informatikai és Oktatási Kft., mint Bérlő közötti bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő módosítását. A módosítás szerint a Bérlő egy irodahelyiséget albérletbe adhat egy, a 

településen már munkát végző gazdasági társaság részére, a folyosó, a konyha és 

mellékhelyiségek közös használata mellett. A bérleti szerződés további rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a bérleti szerződés-

módosítás aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem fogadja el a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint Bérbeadó és a TOPSEC 

Informatikai és Oktatási Kft., mint Bérlő közötti bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő módosítását, amely szerint a Bérlő egy irodahelyiséget albérletbe adhatna egy, a 

településen már munkát végző gazdasági társaság részére, a folyosó, a konyha és 

mellékhelyiségek közös használata mellett. 



A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a Bérlő jelen 

döntésről szóló kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. július 12. 

 

 

 

           dr. Nagy Béla György s.k.   

        polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

    dr. Kormányos László s.k.  

       jegyző 


