
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

Tárgy: 

Előterjesztő: 

Javaslat a 244 7 /1 helyrajzi számú földrészlet használatba 
adásának hosszabbítására. 

Dr. Gémesi György 
polgánnester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Varga Tamás és Kozma Ágnes (Gödöllő, Blaháné út 54.) 2017. július 31-én kelt 
levelében jelezte a 2012. augusztus 16. napján kelt ingatlan használatbavételi szerződésének 
meghosszabbítására vonatkozó kérését, illetve vételi szándékát a Gödöllő Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő, gödöllői 244 7 /1 helyrajzi számú, kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben a Blaháné utca 54. számú ingatlantulajdonuk szomszédságában 
fekvő 461 m2 nagyságú területre. 

Gödöllő Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012 (XI.15.) 
számú önkormányzati rendelet előírásai értelmében a 244 7 /1 helyrajzi számú ingatlan 

. gyalogút építése céljára önkormányzati tulajdonban tartandó terület. A rendeletben foglaltak 
nem teszik lehetővé, hogy az Önkormányzat eladja a területet. 
Az önkormányzat, nevezett területen a Lázár Vilmos utcáról levezető csapadékcsatorna 
hálózat kiépítését tervezi. 

Az ingatlan használatbavételi szerződése 2017. augusztus 31. napján járt le. A terület 
használati díja a 18/2016. (V.24.) számú MNB rendelet szerint 2017. január l-jén a jegybanki 
alapkamat 0,90 % volt, így a 2016-ban érvényes bruttó 13.525 Ft összegű éves használati díj 
2017-ben 0,90%-kal emelkedett. 
A fentiek alapján a 2017. évben esedékes használati díj augusztus 31-ig bruttó 9. 098 Ft; 
továbbá december 31-ig bruttó 4.549 Ft, összesen bruttó 13.647 Ft, melynek befizetési 
határideje a szerződés meghosszabbítására való tekintettel 2017. szeptember 30. 

Javaslom, hogy a 2447/1 helyrajzi számú földrészletet, 2017. évben bruttó 13.647 Ft/12 
hó=l.137,25 Ft/hó használati díj ellenében jelölje ki a Képviselő-testület használatba adásra. 
A használatbavételi szerződést legfeljebb 5 év időtartamra javaslom meghatározni, melyben a 
használati díj értékállóságát biztosítani kell. A csatornavezeték kiépítésével kapcsolatos 
területhasználatot érintő változásokat a szerződésben kell rögzíteni. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával 
hozza meg tulajdonosi döntését. 

Göd ö 11ő,2017. szeptember" " 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. augusztus 31-ig terjedő időtartamra ingatlan 
használatbavételi szerződést köt Varga Tamással és Kozma Ágnessel (Gödöllő, Blaháné út 
54.) a gödöllői 244 7 /1 helyrajzi számú, 461 m2 területű földrészletre. A használatbavételi díj 
2017. évben a fennmaradó időszakra bruttó 4.548 Ft, mely a használatbavételi szerződés 
megkötése után, 2017. szeptember 30-ig befizetésre kerül. A Használatba adó, 
használatbavételi díjat az értékállóság biztosítása érdekében minden évben legfeljebb a január 
l-jén érvényes jegybanki alapkamat mértékével emelheti. 

A csapadékcsatorna kiépítésére szóló jogosultságot a szerződés időtartama alatt is 
biztosítani kell, mely feltételét a szerződésben rögzíteni kell. 

Határidő: 

Felelős: 

a használatbavételi szerződés megkötésére 15 nap, egyébként folyamatos. 
dr. Gémesi György polgármester 




