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1. előterjesztés száma: 255/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Marton Ildikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: – 
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 a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) számú 
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 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

2014. szeptember 20-án – a Bicske Város Önkormányzatának 442/2014. (IX. 19.) számú 

határozata alapján – jött létre a Bicskei Római Katolikus Egyházközséggel kötött 

megállapodás a Bicske, Ady E. u. 11. alatti ingatlan 76 m2-es alsó szintjének térítésmentes, 

karitatív célú használatára vonatkozóan azzal a feltétellel, hogy amennyiben az önkormányzat 

az ingatlan más irányú hasznosításáról dönt, úgy a megállapodás hatálya megszűntethető. 

A közelmúltban megkezdődtek a használóval az egyeztetések e megállapodás közös 

megegyezéssel történő felbontásáról, hiszen az önkormányzat a „Fenntartható 

turizmusfejlesztés Bicskén – Bicskei Kultúrkúria" című, TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00021 jelű 

pályázat társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú 

projektjébe tartozik az épület felújítása/átépítése kultúrkúria céljára. 

A Bicskei Katolikus Karitász által végzett tevékenységet azonban az önkormányzat eddig is 

és a jövőben is elismeri és szükségesnek tartja annak folytatását, ezért a használt ingatlan 

helyett másik ingatlan használatát ajánlja fel részére. 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül a Bicske, Bartók Béla u. 2-4. sz. (1584. hrsz.) 

épület 57 m2 alapterületű, komfortos helyiségcsoportjában van lehetőség elhelyezni a 

szervezetet. 



A feladataik ellátásához az új helyiségcsoport esetében az önkormányzat közreműködését 

kérik a helyiség babakocsival és kerekesszékkel történő, akadálymentes megközelítésének 

kialakításában.  

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) számú helyi 

rendelet 60. § a) pontja értelmében pályázati eljárás nélkül adható bérbe az olyan nem lakás 

céljára szolgáló helyiség, mely az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak 

ellátásához szükséges. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés 

meghozatalára. 

Bicske, 2017. szeptember 06. 

 

      

Tisztelettel: 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

 

 

  



1. melléklet a 255/2017. számú előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: Katolikus Karitász helyiséghasználatáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a „Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén – Bicskei Kultúrkúria" című, TOP 1.2.1-

15-FE1-2016-00021 jelű pályázatának megvalósítása érdekében a Bicskei Római 

Katolikus Egyházközséggel 2014. szeptember 20-án kötött – a Bicskei Katolikus 

Karitász által használt 76 m2 alapterületű, Bicske, Ady E. u. 11. számú épület alsó 

szintjére vonatkozó – megállapodást közös megegyezéssel, 2017. szeptember 01. 

napjával felbontja, 

2. a Bicskei Katolikus Karitász tevékenységének elismerése és támogatása mellett 

továbbra is elkötelezett, ezért a szervezet működéséhez, önként vállalt feladatként – 

térítésmentesen, pályázati eljárás nélkül – biztosítja a Bicske, Bartók Béla u. 2-4. 

alatti ingatlan 57 m2-es helyiségcsoportját határozatlan időre, 60 napos felmondási idő 

kikötésével. A helyiség közüzemi költségeit a használó fizeti meg a szolgáltató által 

kibocsátott számla alapján. 

3. felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes helyiségbiztosításról szóló 

megállapodás aláírására. 

 

határidő: 2017.09.27. 

felelős: polgármester 

 


