
GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE

E L O T E R J E S Z T E S

a Képviselő-testület 2018. augusztus 16-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllő, Zombor u. 1. 1/7. szám alatt található 
önkormányzati tulajdonú lakás munkakör ellátásának elősegítése érdekében 
történő bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Kiss Árpád jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 
értelmében, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról és ezen belül a bérbeadási 
jogcím megállapításáról, a rendeletben meghatározott keretek között kizárólag a 
Képviselő-testület hozhat döntést. A rendelet 14. §-a alapján a Képviselő-testületnek 
lehetősége van önkormányzati tulajdonú lakás munkakör ellátásának elősegítése 
érdekében történő bérbeadására.

A Gödöllő, Zombor u. 1. 1/7. szám alatt található, egy szoba, konyha, kamra, WC, 
előszoba helyiségekből álló, 33 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú lakást a 
2013/2014-es tanévtől Jocelyn Renee Irvine, amerikai tanárnő bérelte, aki a Gödöllői 
Török Ignác Gimnázium anyanyelvi tanára volt.

A 2018/2019-es tanévtől a Gödöllői Török Ignác Gimnázium igazgatója a lakás 
bérlésének lehetőségét Keith Jeremy Taylor angol anyanyelvi tanár részére kéri.

Tekintettel arra, hogy a gimnázium idegen nyelv tanárai által évek óta használt lakás 
biztosításának a célja az oktatás, ezen belül is a gimnáziumban folyó színvonalas 
nyelvoktatás támogatása volt, javaslom a lakás bérleti jogának további biztosítását.

A lakásbérleti szerződés 5 tanév időtartamra szólóan köthető. A határozati javaslatban 
Keith Jeremy Taylor jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb 2020. augusztus 31-ig 
teszek javaslatot a bérleti szerződés megkötésére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gimnáziumban folyó színvonalas 
nyelvoktatás megfelelő személyi feltételeinek biztosítása érdekében támogassák a 
határozati javaslatban megfogalmazott javaslatot!

Gödöllő, 2018. augusztus „ 10 „.
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2100 Gödöllő, Zombor u. 1. 
1/7. szám (159/A/l 9 hrsz.) alatt található, egy szoba, konyha, kamra, WC, előszoba 
helyiségekből álló, 33 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú lakást munkakör 
ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadásra jelöli ki, a Gödöllői Török Ignác 
Gimnázium anyanyelvi idegen nyelv tanára, Keith Jeremy Taylor részére.

A lakásbérleti szerződés Keith Jeremy Taylor jogviszonyának fennállásáig, de 
legfeljebb 2020. augusztus 31. napjáig köthető.

A bérleti díj összege 9.570 Ft/hó. A Képviselő-testület a bérleti díj összegét évente 
felülvizsgálja, és legfeljebb a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével 
megemelheti.

Határidő: a lakásbérleti szerződés megkötésére 8 munkanap 
Felelős: Dr. Kiss Árpád jegyző


