
Gödöllő Vá.ros Polgármestere 

ELŐTERJESZTÉS 

. a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és Varga Izabella hallásterapeuta köz'ötti he
lyiségbérleti szerződés megkötésére a Gödöllő, Palotakert 2. szám alatti ingatlan meghatáro
zott helyiségei vonatkozásában. 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Varga Izabella gyógypedagógus - 2100 Gödöllő, Ottlik Géza u. 3. szám alatti székhellyel be
jelentett - egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy korábbi bérleti szerződésé
nek megszűnése okán önkormányzatunk helyiséget biztosítson (nonprofit) gyógypedagógiai 
tevékenysége további folytatásához. 

A tevékenység, amit végez, túlérzékeny hallással küzdő gyerekek terápiája. A gyerekek több
sége beszédproblémás, logopédiai nehézségekkel, valamint koncentrációs- és figyelmi prob
lémákkal küzdenek, magatartási- és tanulási zavaraik vannak (súlyosabb esetben autisztikus 
tünetekkel). 
A kezelés 10 egybefüggő napon át tart, a foglalkozások kizárólag a délelőtti órákban vannak 
(reggeltől maxiinu!ll 15 óráig bezárólag). A gyerekek fejhallgatón hallgatnak terápiás anya
got, tehát maga a tevékenység nagyon csendes. 
Átlagosan 2 havonta indít a kérelmező terápiát, ilyenkor· egybefüggően 10 napon át van szük
sége egy erre a célra berendezett· és zavaró, hangos környezeti tényezőktől mentes, könnyen 
megközelíthető helyiségre. 
A Palotakert 2. szám alatti ingatlanból mindösszesen 2 helyiségre lenne szüksége a kérelme
zőnek, korikrétan a két legutolsó, egymással szemben lévő helyiség felelne meg a terápiás 
foglalkozásoknak. A nagyobb helyiség lenne maga a terápiás helyiség, a vele szemben lévő 
kisebb, egy esetleges szülői váró lehetne. 
Mivel nem profitorientált a terapeuta tevékenysége, jelentős jövedelmet ezzel nem szerez, vi
szont olyan igényt elégít ki a városban, amelyre a hallásukban sérült gyermekek ellátása érde
kében alapos igény van'. Erre tekintettel méltányos elbírálást kért a használati feltételeket ille
tően a kérelmező. 
A helyiségek használatáért havi bruttó 10.000,- forintot tud ajánlani a gyógypedagógus. Ezért 
az összegért átlagosan kéthavonta használná 10 napon át, illetve alkalomszerűen t-1 órát . (a 
terápiát megelőző előzetes vizsgálatok során) a helyiségeket. 
Az ingatlanrész.használata elenyésző rezsiköltséggel jár ezért, illetve azért, mert az ingatlant 
más célra is használja önkormányzatunk, a rezsiköltségek arányos megosztása nem oldható 
meg, így a bérleti díj magában foglalja rezsiköltségeket is. 
A helyiség használata során a folyamatos takarítást és az állagmegóvást a kérelmező vállalja. 
Figyelemmel a hallásterapeuta tevékenységének nonprofit jellegére, a hallássérült gyermekek 
gyógypedagógiai fejleszté~éhez fűződő méltányolható érdekre, javaslom, hogy a bérleti díj és 
a reisikölt.ség mindösszesen 10.000,-Ft-nak megfelelő (bruttó) összegben kerüljön megállapí
tásra. 
Javaslom a tisztelt Képviselő-te~tületnek a kérés teljesítését. 

A használat időtartamát illetően határozatlan időre teszek javaslatot, azzal, hogy a jogviszony 
30 nap rendes felmondási idő mellett, csereelhelyezés biztosítása nélkül legyen megszüntethe
tő a részünkről, amennyiben az épület vagy épületrész más önkormányzati cél illetve feladat 
miatt a tulajdonos számára szükségessé válna. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! 

Gödöllő, 2017. szeptember „ 
" 
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Határozati javaslat 

A Képviselő-testület határozatlan időtartamra bérbe adja Varga Izabella gyógypedagógus -
2100 Gödöllő, Ottlik Géza u. 3. szám alatti székhellyel bejelentett - egyéni vállalkozó részére, 
a Gödöllő, Palotakert 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület két helyiségét 
hallásfejlesztési, gyógypedagógiai tevékenységének folytatáshoz. 
A bérlet az önkormányzat részéről 30 nap felmondási idő biztosítása mellett, csere-elhelyezési 
kötelezettség nélkül felmondható. 
A bérleti díj havi bruttó 10.000,-Ft:.ban kerül megállapításra, rezsiköltség a helyiségek 
időszakos, rövid tartamú használata miatt külön nem kerül megállapításra. 

Határidő: a bérleti szerződés megkötésére 15 nap. 

Felelős: Dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző 


