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A döntéshez egyszerű
minősített

X

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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Megfelelő rész X-szel kitöltendő.

X

X

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a IX. kerületi Rendőrkapitányság állományának
megtartása érdekében 1999. óta igyekszik segítséget nyújtani szolgálati lakások biztosításával.
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és
megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) sz. rendelet 9. § (7) bekezdése szerint:
„A kerületi rendőrkapitányságon az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók elhelyezésére a
rendőrkapitány javaslatára a Gazdasági Bizottság minősített többséggel dönt évente legfeljebb 15 lakás
bérbeadásáról. Amennyiben a dolgozó munkaviszonya a kerületi rendőrkapitányságon 5 éven belül
megszűnik, úgy a lakásra fennálló bérleti jogviszonya is megszűnik, és köteles a lakást rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.”
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy 2013. évben, valamint 2014. évben – fent hivatkozottak szerint mind ez idáig lakás felajánlására nem került sor. A Rendőrkapitányságon dolgozók részére javasolom az
alábbi lakás szolgálati lakásként történő bérbeadását:
Srsz. Cím
1.
Üllői u. 75-77. B. ép. I. em. 3.

Szobaszám
1

Alapterület
48,92

komfortfokozat
komfortos

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését szíveskedjék meghozni.

Budapest, 2014. december 09.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A Gazdasági Bizottság a IX. kerületi rendőrkapitányságon az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében
dolgozók elhelyezése érdekében hozzájárul a Bp. IX. Üllői út 75-77. B. ép. I/3. sz. alatti, 1 szoba, komfortos,
48,92 m2 alapterületű lakás határozott idejű bérbeadásához, egyben felkéri Polgármester urat, hogy kössön
bérleti szerződést a kerületi rendőrkapitány által kijelölt személlyel, azzal a kikötéssel, hogy a kijelölt személy
köteles a lakbért, a közüzemi díjakat és egyéb szolgáltatási díjakat megfizetni.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap
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