Tisztelt Elnök Úr T. Képviselő-testület!
Az Egészségügyi Intézmény által
oc. t'..-0 = L ~

kötendő
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bérlemények listája hiányos

felületes és ezért aggalyos, figyelembe véve a 2016. 06. 01-vel készült
ÉPK. kimutatást !
fizetnek az

őrzött

Ismereteim szerint 8 gépkocsi után a tulajdonosok nem
parkolásért. Ez pedig az Intézménynek bevételi kiesést

jelent. Még pedig 8X 17000=136 ezer Ft. havonta. A többi ti z rendesen
fizetővel

együtt 306 ezer Ft. bevétellel kellene számolni ! A fenti jelenség

diszkrimináció ! A 20-as épületre bérleti díj nincs , amit így 10 éve bérlője
nem hajlandó fizetni! Igaz semmilyen

szerződéssel

ez hiba ! Ezt a vagyonvédelmi rendelet nem teszi

nem is rendelkezik, és

lehetővé

, ezért

jogsértő

.3

és az is, hogy 900 m víz elfolyását kellett kifizetni a figyelmetlenség
okán! Ha nem állítom meg az idegent, még mindig folyna a víz! A 9-es ép.
bérlője műhelynek

villanyóra

már

használja a raktárnak igényelt helyiséget. A helyi

időnként

elszédül a

fűtés,

köszörülés, faesztergálás,

festékfújás miatt. Talán szerencsés lenne leolvasni és kiszámlázni!
A 29-es garázssoron az ötös beállás 44 nm-es helyiségében , ahol egy
kocsira való tehergépkocsi köpenyt hagytak hátra a polgármesteri
ellenőrzést

követően.

Az elmúlt években használója egy fillért nem

fizetett, nyilvántartásban sem szerepel, a
lévő

bérlő

ismeretlen! A mellette

helyiségért 30 ezer Ft-ot fizettek havonta, ezt figyelembe véve négy

évre vetítve 4X 360=1.440 ezer, Egymilliónégyszáznegyven ezer forinttól
esett el a tulajdonos. Hozzájön a hátrahagyott veszélyes hulladéknak
minősített

a

autóköpeny elszállítása és átvétele! Ez a nem

pontatlan nyilvántartás

hiányát veti fel ! A 14-es ép.

helyiséget fizetet négyet használt az

ellenőrzésig

ellenőrzés

bérlője

és

kettő

!

Ezzel szemben vitatkozunk, hogy a szolgálatnál tönkre ment 10 literes
villanybojlert , gázkonvektort
égőt

kinek kell kicserélni. A

a terület megvilágítására szolgáló halogén
műemlék

épületek kitört ablakaira

sajnáljuk a pénzt, miközben a jogos bevételünket nem hajtjuk beJ Ez
bűn! Úgy érzem, hogy a nem törődés, a közömbösség a csúcson van ! ~
os

már jó lenne a közérdekben is tenni valamit, Tisztelt hivatal !
Budapest 2016. 11. 08.
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