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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt onkormányzat!

A2O2L.j nius 16. naPján e-mail tján a fenti iktatószámon kézhez kapott értékbecsl vel feti,ilvizsgált
értéken alapuló ajánlatukra az alábbi érdemi ajánlatot tesszük.
l.

A felÜlvizsgálat eredményeként a tárgyi ingatlan éves bérleti díja 12.039.ooo,- Ft osszegben került
megállapításra.

A módosított osszeget elfogadjuk.
, KérelmezzÜk azonban, hogy a folyó évb l az év eteje óta ettett id szakra, továbbá a szerz déskotésig

még hátralév id szakra osszesen fizetend osszeg erejéig két résztetben tortén fizetési tehet séget
szíveskedjenek biztosítani. Ennek lehet ségét akként kéretmezzí.ik, hogy a szerz déskotést kovet ets
esedékes havi díjjal egyÜtt kifizetésre kerí.il a tárgyévb l eltett id szakra járó bérleti díjnak is az 50 %-
a, mlg a ZOlt-es év els felére járó osszegb l még meg nem fizetett második 50% kifizetése a
szerz déskcitést kovet harmadik esedékes havi díjjat együtt tcirténik meg.
ll.

A feltilvizsgálat eredményeként a tárgyi ingattan visszamen teges bérleti düa 72.052.ooo,- Ft
osszegben kertilt megállapításra 2013. - 2O2O. évekre vonatkozóan. Az értékelési bizonyítvány
klegészítésének 3. oldalán táb!ázatosan rogzített számítás szerint a 2013. évre 5.793.o0o,- Ft osszeg
került meghatározásra. l
Ebben a korben tisztelettel hivatkozunk a 2o2L. május t2-én kett KP/2876-8/2)2L szám
Polgármesteri levél 2. bekezdésében felvetésünket megatapozottnak etfogadva rogzített
állásPontjukra. Eszerint a2Ot3. évben a tárgyi ingatlan még nem vott az onkormányzat tulajdonában,
ezért a használati jogviszony rendezésig terjed id szakra kaIku!ált használati díj teljes osszegéb l a
2013. évre korábban kimutatott használati díjat levonandó osszegként kezelték.
Erre tekintettel a használati jogviszony rendezésig terjed id szakra ka!kulált 72.052.000,_ Ft osszeg
használati dÜból szíveskedjenek levonni az Önkormányzat tulajdonjogán kívtil es 2013. évre kaIkulá!t
5.793.000,- Ft osszeget. A korábban egyeztetett álláspont szerint a fenti számokon nyugvó számítás
szerinti 66.259.000,- Ft osszeget elfogadjuk.

A használati jogviszony rendezésig terjed id szakra es - visszamen leges - 66.259.000,- Ft osszeg
megfizetésére vonatkozóan - hivatkozva a 2O2t. május 20. napján kelt visszajelzésben ekorben
érdemben kifejtettekre ]'irrr"t"ttel kérjük továbbra is azt, hogy a visszamen leges használati díjra két
éves id tartamra fizetési moratóriumot, annak kezdetét l pedig részletfizetést szíveskedjenek,/rí



biztosítani a 202L. május z}-i visszajetzésben résztetezett módon. A fizetési moratórium és a
részletfizetési kérelem kapcsán hivatkozunk a koronavírus miatt koztudomás an bekovetkezett
komolY gazdasági visszaesésre, Így arra a tényre, hogy a gazdasági társaságok is a tartalékok jetent s
felhasználásával tudtak csak tatpon maradni.

A kiegészített értéke!ési bizonyítványban foglaltakat elfogadjuk a fentiek szerint.

Az ÖnkormánYzattal jogviszonyban jogi személyek állnak. A használati díjak megfizetésére a DEpo
,,fémmunkás" Bau Kft., az Energofish Kft. és az tnvisibte Touch Kft. kotetes.

A fizetési moratóriummal és a részlefizetési kérelemmel érintett visszamen leges tartozás osszegének
megfizetésére a jogban álló prosperátó cégek tevékenységéb l származó - mérlegekkel igazolt -
rendes árbevételén tril a tárgyi ingatlan rendezett jogviszonya meltett lehetségessé váló, a fizetés|
moratórium ideje alatt jelent sen megnovelt hasznátati fok mértékb l származó tobblet árbevétel
ny jt fedezetet.

El z eken tril olYan még el készítés atatt lév , itletve részben már fotyó tizletek fognak be!átható id n
beliil teljesiilésbe menni, amelyek a jogban álló jogi személyek most ismert árbevételein t t olyan
tobblet bevételt eredményeznek, amely bevételek a legóvatosabb számítások me!lett is biztonságga!
fedezik a biztosítani kért részletfizetési kcitelezettség szerinti fizetések pontos teljesítését. Utóbb
hivatkozott bevételek a!apját í,izleti és szerz i titkot képez gazdasági tevékenység képezi.

A level[ikben jelzett pályáztatássat kapcso!atban tisztelettel kgirji,ik tájékoztatásukat.
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,/lrr rW,tcL,
Minda zoltán

a használók nevében is


