
Előterjesztés 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásról 

1. előterjesztés száma: 351/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Marton Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Soós Attila 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet – határozati javaslat 

 2. melléklet – 07000/3193-5/2017 ált. számú megállapodás- tervezet 
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:  

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

 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv 

 75/2013. (XII.18.) BM rendelet 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!  
 

Bicske Város Önkormányzata 2004. december 1-jén – a Belügyminisztériummal, az 
Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal – négyoldalú 
megállapodást kötött a tulajdonát képező Bicske, Akácfa utca 1/A – 1/F alatt megépült 
költségelvű lakásaiból 9 db lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jogáról. A lakások bérlőit a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság jelöli ki a rendőrség hivatásos állományában dolgozó 
munkavállalók – elsősorban a Bicskén szolgálatot teljesítők – közül. 

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a rendőrség a részére biztosított lakásokat 
nem használta ki folyamatosan. Az üresen álló lakások az önkormányzatnak bevételkiesést 
jelentenek (elmaradt bérleti díj, közüzemek fenntartásának alapdíja, stb.). Eközben 
önkormányzatunknál folyamatosan jelentkeznek a lakosság részéről bérlakás igények, 
melyeket üres lakás hiányában nem tudunk kielégíteni.  

Felvettük a kapcsolatot a Fejér Megyei Rendőr- főkapitánysággal és kértük főkapitány úr 
közreműködését abban, hogy a hivatkozott megállapodás tartalma és feltételei – az 
önkormányzat gazdasági érdekeinek figyelembevételével – módosításra kerüljenek.  

 



Többszöri egyeztetést követően a hivatkozott megállapodás részletszabályairól született 
megállapodás - tervezet, mely az üresen maradó rendőrségi lakások önkormányzati 
bérbeadására ad lehetőséget. A megállapodás életbelépésével egyidejűleg szükséges lesz az 
önkormányzat lakásrendeletének módosítására is, hogy a megállapodásban szereplő bérleti 
időszakok a helyi szabályozásban is megjelenjenek.  

Az önkormányzat gazdasági érdekeit szem előtt tartva kérem a képviselő- testületet, hogy a 
megállapodás létrejöttét támogassa.  

 

Bicske, 2017. december 6. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet a 351/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/A – 1/F alatti, a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság bérlőkijelölési jogával terhelt 9 db lakásra vonatkozó – a határozat 
mellékletét képező – megállapodást jóváhagyja, 

2. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 
aláírására.  

 

Határidő: 2017.12.31. 
Felelős: polgármester 
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