Előterjesztés
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési
megállapodás 1. számú módosításáról
1. előterjesztés száma: 50/2019.
2. előterjesztést készítő személy neve: Marton Ildikó
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
1. melléklet: határozati javaslat
2. melléklet: 07000/3193-5/2017 ált. számú megállapodás
3. melléklet: megállapodás 1. számú módosítás tervezete
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 a 75/2013. (XII.18.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre
vonatkozó
egyes
szabályokról
szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról
 a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.)
önkormányzati rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!
Bicske Város Önkormányzata 2004. december 1. napján a Belügyminisztériummal, az
Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal négyoldalú
megállapodást kötött az önkormányzat tulajdonát képező 2060 Bicske, Akácfa utca 1/A – 1/F
alatt megépült költségelvű lakásaiból 9 db lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jogról.
2018. évben – az önkormányzat gazdasági érdekeit szem előtt tartva – a megállapodás
részletszabályairól született egy megállapodás a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal,
amelyet a képviselő-testület a 371/2017. (XII. 13.) határozatával hagyott jóvá. A
megállapodás aláírásával egyidejűleg lehetősége nyílt önkormányzatnak az üresen maradt
rendőrségi lakások bérbeadására.
Az elmúlt év gyakorlati tapasztalatai alapján, az operatív működés elősegítése érdekében a
rendőrség javaslatára és egyetértésével a 2018. január 23. napján létrejött megállapodás 7.
pontjának módosítása indokolt az alábbiak szerint:

„7. A Bérlőkijelölő szerv vállalja, hogy a bérleti szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül a
kiválasztott bérlőre vonatkozó javaslatot az Önkormányzat részére írásban megküldi. Az
Önkormányzat vállalja, hogy a javaslat megérkezésétől számított 15 napon belül a bérleti szerződést
megköti a kiválasztott bérlővel. Önkormányzat vállalja továbbá, hogy amennyiben a kiválasztott
bérlőre kijelölt – a 2. számú mellékletben meghatározott, adott szám alatti – lakás bérbevételéhez
képest az előbbi mellékletben szereplő másik lakás bérbevételére előbb nyílik lehetőség,
Önkormányzat ezen tényről a Bérlőkijelölő szervet haladéktalanul írásban értesíti és a bérleti
szerződést utóbbi lakás tekintetében 15 napon belül megköti a kiválasztott bérlővel.”

A megállapodás módosítása által lehetőség nyílik a rendőrség által kijelölt bérlők
elhelyezésére abban az esetben is, amikor a kijelölésben szereplő lakás helyett van a
bérlőkijelölés hatálya alá tartozó, de rövidebb határidővel megüresedő lakás.
A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak
hatályban.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Bicske, 2019. március 7.
Tisztelettel:

Pálffy Károly
polgármester

1. melléklet az 50/2019. előterjesztéshez

Határozati javaslat
Tárgy: A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési megállapodás 1.
számú módosítása

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az önkormányzat tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/A – 1/F. alatti, a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jogával terhelt 9 db lakásra vonatkozó, a
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal módosítja,
2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: 2019. március 30.
Felelős: polgármester

Szám: 07000/152/

/2019. szerz.
MEGÁLLAPODÁS
1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.,
adószám: 15727048-2-07, képviseletében: Pálffy Károly polgármester) a továbbiakban:
Önkormányzat
másrészről a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2-4.,
adószám: 15720625-2-51, törzsszám: 720629, bankszámlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett
10029008-01451533, képviseli: Dr. Varga Péter r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei
rendőrfőkapitány) a továbbiakban: Bérlőkijelölő szerv, együttesen: felek (a továbbiakban: Felek)
között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy a közöttük 07000/3193-5/2017. ált. számon 2018. január 23. napján
létrejött megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
2. A megállapodás 7. pontja helyébe az alábbi lép:
„7. A Bérlőkijelölő szerv vállalja, hogy a bérleti szerződés megszűnésétől számított 30 napon
belül a kiválasztott bérlőre vonatkozó javaslatot az Önkormányzat részére írásban megküldi. Az
Önkormányzat vállalja, hogy a javaslat megérkezésétől számított 15 napon belül a bérleti
szerződést megköti a kiválasztott bérlővel. Önkormányzat vállalja továbbá, hogy amennyiben a
kiválasztott bérlőre kijelölt - a 2. számú mellékletben meghatározott, adott szám alatti – lakás
bérbevételéhez képest az előbbi mellékletben szereplő másik lakás bérbevételére előbb nyílik
lehetőség, Önkormányzat ezen tényről a Bérlőkijelölő szervet haladéktalanul írásban értesíti és a
bérleti szerződést utóbbi lakás tekintetében 15 napon belül megköti a kiválasztott bérlővel.”
3. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban rögzített megállapodás módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal maradnak hatályban. Jelen módosítás a megállapodás szerves részét
képezi és csak azzal együtt érvényes.
Jelen megállapodás módosítás 1 oldalon 3 pontból áll, magyar nyelven, 2 eredeti példányban készült,
melyből 1 példány Önkormányzatot, 1 példány Bérlőkijelölő szervet illet meg.
Jelen megállapodás módosítást a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Bicske, 2019. március „

„.

Székesfehérvár, 2019. március „

……………………………………….
Pálffy Károly
polgármester
Önkormányzat

„.

……………………………………………
Dr. Varga Péter r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Bérlőkijelölő szerv

ellenjegyzés:

……………………

Pénzügyi ellenjegyzés:

Fritz Gábor
jegyző
Polgármesteri Hivatal

……………………………………………
Takács Tamás r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:
………………………………….
Molnár Enikő
Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

………………………………………………
Dr. Zsákai Viktória
kamarai jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36079652

Jogi ellenjegyzés:
…………………………………..
Dr. Kelemen Péter ügyvéd
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