
GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. december 1.4-én tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat a Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 3/b., 2/9. sz. alatti önkormányzati . . ' 

tulajdonú lakás használatba adásáról· 
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat tulajdonábán álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások hasznosításáról kizárólag a Képviselő-testület 
hozhat döntést, a 3. § (1) bekezdés pedig kimondja, hogy lakás bérbeadásáról kizárólag a 
Képviselő-testület dönthet. 

Az önkormányzat tulajdonát képezi, a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 158/A/21 
helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 3/b., 219. szám 
alatt található másfél szoba, előszoba, fürdőszoba+ wc, konyha, kamra helyiségekből álló, 50 
m2-es lakás. · . 
Kerényiné Bakonyi Eszter a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója megkeresett, és kérte, hogy 
biztosítsunk raktározási célra helyiséget a múzeum részére. Jelenleg nincs megfelelő méretű 
hasznosítható üres helyiségünk, ezért a fenti lakást javaslom átmenetileg a bérbe adható 
lakások köréből kivonni és a múzeumnak határozatlan időre használatba adni közfeladat 
ellátásának segítésére. 
A lakás jelenleg elektrorµos árammal és gázzal nem ellátott, mert az előző bérlő idejében a 
közműszolgáltatók leszerelték tartozás miatt a mérőórákat. Ezen órák visszaállíttatása 
folyamatban van. 
A múzeum az ingyenes használat mellett a közműszolgáltatásért fizetni lesz köteles. 

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban . 
megfogalmazott döntések meghozatalára! 

Gödöllő, 201 7. december 

Határozati javaslat 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló, a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 
158/A/21 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 3/b., 
219. szám alatt található másfél szoba, előszoba, fürdőszoba + wc, konyha, kamra 
helyiségekből álló, 50 m2-es lakást átmenetileg a bérbe adható lakások köréből kivonja .és a 
Gödöllői Városi Múzeumnak határozatlan időre használatba adja közfeladat ellátásának 
segítésére, raktározási célra. 
Használó köteles a közmű mérőórákat a nevére íratni, és a szolgáltatás ellenértékét a 
szolgáltatónak megfizetni. 

Határidő: a lakáshasználati szerződés meghosszabbítására 15 munkanap 
Felelős: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző · 
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