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E L Ő T E R J E S Z T É S

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló

3/2010. ( II.24.) rendelet módosításához.

A képviselő-testületi ülés napja: 2018. január 30.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

                                                                    I.

A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Vezetője az elmúlt évek növekvő helyiségbérleti igényei
alapján azzal a javaslattal fordult önkormányzatunk képviselő-testületéhez, hogy szíveskedjék
felülvizsgálni az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
szóló 3/2010.( II.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzati intézmények helyiségbérleti
díjaira vonatkozó 2. számú mellékletében foglalt rendelkezéseket.

A rendelet szabályozása e tárgyban jelenleg a következő:

„ A Művelődési Ház termei:

Tervezett óra és bérleti díjak         Nagyterem       Kisterem         Aula                 Emeleti terem

I. Kereskedelmi tevékenységek,    4.000.Ft/óra     2.000.Ft/óra    2.000.Ft/óra     2.000. Ft/óra
céljára: vásár, árubemutató

II. Heti rendszerességű bevételt     2.000.Ft/alk.    2.000.Ft/alk.        -                   2.000.Ft/alk.
hozó tanfolyamok

III. Nonprofit civil szervezetek      ingyenes          ingyenes          ingyenes           ingyenes „

A módosító javaslat szerint a bérleti díjak a következőképpen alakulnának:

Tervezett óra és bérleti díjak          Nagyterem           Kistermek/Aula               Udvar

Kereskedők                                   5.000. Ft/óra              3.000.Ft/óra               3.000.Ft/óra

Magánszemélyek                         30.000.Ft/alk.            15.000: Ft/alkalom                   -

Csoportok                                     ingyenes                   ingyenes                       ingyenes



                                                                    
                                                                      II.

A  Művelődési  Ház  vezetője  a  lakossági  igények  alapján  javaslatot  tett  arra  is,  hogy  az
intézmény  egyes  berendezési  tárgyait  az  eddigi  szívességi  használat  helyett  bérleti  díj
ellenében lehetne kikölcsönözni, melynek bevétele fedezetet nyújthatna e tárgyak javítására,
pótlására.

A javaslat a következő:

Berendezés                  Bérleti díj

Asztalok                       500. Ft/db/alkalom

Székek                         100. Ft/db/alkalom

Sátor                         2.000. Ft/alkalom

Projektor                  3.000. Ft/alkalom

E javaslat elfogadása nem a lakásrendelet módosításának tárgykörébe tartozik, jóváhagyása
esetén a mellékelt határozati javaslat kerül elfogadásra.

                                                                     III.

A fentebb hivatkozott 3/2010. (II.24. ) számú rendelet 3. számú melléklete az önkormányzati
tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek felsorolását tartalmazza.

Az elmúlt évek során elidegenítésre került a Dózsa György út 35. és a Petőfi utca 9. szám
alatti önkormányzati  tulajdonú ingatlan, valamint a Petőfi utca 1. szám alatti ingatlan 5 db
lakása és 5 db garázsa.

E  változásokat  követve  szükséges  a  rendelet  mellékletének  aktualizálása  is,  mely
rendeletmódosítást igényel. 

Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  a  rendelettervezetet  és  a  határozati  javaslatot
vitassa meg, s hozza meg döntését..

  
Pannonhalma, 2018. január 23.
                                                              Tisztelettel:  
                                                                                   dr. Szabó György

                     aljegyző

           



                                                      T E R V E Z ET

Pannonhalma Város Önkormányzatának …...../2018. (           .)
rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükről szóló 3/2010. ( II.24.) rendelet módosításáról. 

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk
(1)  bekezdés  a.)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  lakások  és  helyiségek
bérletére,  valamint  az  elidegenítésükre  vonatkozó  egyes  szabályokról  szóló  1993.  évi
LXXVIII  törvény  54.§.(3)  bekezdésében  foglaltak  alapján,  az  önkormányzati  lakások  és
helyiségek  bérletéről,  valamint  elidegenítésükről  szóló  3/2010.  (II.24.)  rendeletét  (  a
továbbiakban: R ) az alábbi rendeletet alkotja.
  
                                                                    1. §

A R.  az  önkormányzati  intézmények  helyiségei  bérletére  vonatkozó  2.  számú  melléklete
helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép:

„ A művelődési ház termei:

Tervezett óra- és bérleti díjak        Nagyterem             Kistermek/Aula       Udvar   

I. Kereskedelmi tevékenységek       5.000.Ft/óra           3.000.Ft/óra             3.000. Ft/óra
   céljára: vásár, árubemutató   

II. Magánszemélyek                         30.000.Ft/alk.         15.000.Ft/alk.               -

III. Nonprofit civil szervezetek       ingyenes                  ingyenes                   ingyenes
       csoportok „

                                                                       2. §

A R. az önkormányzat  tulajdonát  képező lakások és nem lakás  célját  szolgáló helyiségek
felsorolását tartalmazó 3. számú melléklet helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 1.) Az önkormányzati tulajdonú lakások:

       Arany János utca 34.       4 bérlakás      2 bérlő       2 határozatlan idejű bérleti jogviszony

       Bajcsy Zs. utca 23.          5 bérlakás      5 bérlő       3 határozatlan idejű bérleti jogviszony



                                                                                        2 határozott idejű bérleti jogviszony

       Dózsa György utca 82.   3 bérlakás       2 bérlő       1 határozatlan idejű bérleti jogviszony
                                                                                        1 határozott idejű bérleti jogviszony
                                                                                        1 üres felújításra váró lakás
                 
       Petőfi utca 1.                   2 bérlakás       2 bérlő       2 határozatlan idejű bérleti jogviszony 

2.) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek:

     Petőfi utca 25. Művelődési Ház termei és előcsarnoka
 
     Petőfi utca 27. Általános Iskola tornaterme   

                                                                     3. §

E rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2018. január 30.

                         Bagó Ferenc                                             Kovács Szabolcs
                         polgármester                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. január 31.

Pannonhalma, 2018. január 31.                                  

                                                                                            Kovács Szabolcs
                                                                                                     jegyző 
Határozati javaslat:

......../2018.( I.30.) KT. számú határozat

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  felmerülő
lakossági  igények  kielégítése  céljából  a  Kazinczy  Ferenc  Művelődési  Ház  (  9090
Pannonhalma, Petőfi utca 25. ) egyes berendezési tárgyait 2018. február 1-től az alábbi bérleti
díjak ellenében adja bérbe:
 
- projektor 3.000. Ft / alkalom

- sátor        2.000. Ft / alkalom

- asztalok      500. Ft /db/ alkalom

- székek        100. Ft /db/ alkalom



Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal


