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Előterjesztés 
a Bicske, Csokonai u. 15. alatti ingatlan használatáról 

 
 

1. előterjesztés száma: 193/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet – határozati javaslat 
2. melléklet – Gonda Zoltán kérelme 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
 Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. 

(XII. 22.) rendelet  

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 

 

Bicske Város Önkormányzat tulajdonában áll a bicskei 951 hrsz-ú (Bicske, Csokonai Vitéz 
Mihály utca 15.) ingatlan. 
Az önkormányzat az ingatlant évekkel ezelőtt a helyi építési szabályzatban tervezett 
tömbfeltárások megnyitásához és a közlekedési kapcsolatok kialakításához szükséges 
közterületek, utak kialakítása érdekében vásárolta meg. 
Az ingatlanon álló öreg, vályogfalakkal épült lakóépület elbontásra került, így jelenleg üres, 
beépítetlen területként funkcionál.  
Az állag és vagyonvédelem érdekében a Bicskei Gazdasági Szervezet az önkormányzat 
megbízásából a kitűzött telekhatárokon drótfonatos kerítéssel bekerítette a telket, időszakosan 
a gyomok kaszálásáról gondoskodnak. 
 
Az ingatlan szomszédságában lakik Gonda Zoltán (Bicske, Csokonai u. 17.), aki az üres telket 
szeretné legeltetés céljára használatba venni. 
 
Az elmúlt időszakban előfordult, hogy a kérelmező a tulajdonos hozzájárulása, megkérdezése 
nélkül, önkényesen vette használatba az üres telket állattartásra, tárolásra, többek között ezért 
került sor a kerítés építésére is. 
 
Az önkormányzati ingatlan időszakos használatba adását – a kötelező karbantartási, 
fenntartási feladatok ellátása ellenében – már több alkalommal is támogatta a Képviselő-
testület, így takarítva meg fenntartási költséget az adott ingatlan tervezett célú 
felhasználásának kezdetéig. 
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A kérelmező most állattartásra, legeltetésre szeretné használni az önkormányzati ingatlant, 
ami a Bicskei Gazdasági Szervezet részére legalább 2-3 kaszálás megtakarítást 
eredményezhet. 
 
Javasolom a kérelem támogatását a 2017. év vonatkozásában, a fenntartási költségek 
megtakarításán túl a szerződéses jogviszony keretében az együttműködés alapjai rögzítettek, 
eltérés esetén a szankcionálás is rögzíthető.  

 

Bicske, 2017. június 19. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 
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1. melléklet a 193/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Bicske, Csokonai u. 15. ingatlan használata 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. helyt ad Gonda Zoltán (Bicske, Csokonai u. 17.) kérelmének, 
2.  2017. október 31. napjáig – azonnali felmondási lehetőség kikötése mellett – a 

tulajdonát képező bicskei 951 hrsz-ú (Bicske, Csokonai u. 15.) térítési díj nélkül, 
kizárólag kaszálás céljára, használatra biztosítja Gonda Zoltán részére, 

3. meghatározza, hogy a használó az ingatlant kizárólag az 2. pontban meghatározott 
célra használhatja, eltérő használat esetén a megállapodás azonnali hatállyal 
felmondható, 

4. meghatározza, hogy a használó köteles a jogviszony ideje alatt az ingatlant 
folyamatosan gyommentes állapotban tartani, 

5. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Polgármester 

 




	193_Csokonai 15_hasznalat
	2.melleklet

