
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám: ....,2021.

ELŐTERJESZTÉS
AKÉPVISELŐ.TESTÜLET

2021. szeptember 1&-ei ülésére

Tárgy; Javaslat Fő utca 59. szám alatti önkormányzati bérlakás bérletére vonatkozó pályázat kiirására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: Porosné Pataki Anikó gazdasági irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági

X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt idöszakban a Fő út 59. szám alatti ingatlan emelti lakása megürült, nem tartott rá
igényt leendő önkormányzati munkatárs sem.

A lakásokra vonatkozó bérleti szerződés megkötésre az önkonnányzat tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérletéröl és elidegenítéséről szóló 15/2012. (V. 9.) önkomiányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján piaci, szociális vagy költségelvű alapon van
lehetőség.
A Fő utca 59. szám alatti ingatlant a rendelet értelmében piaci alapon lehet bérbe adni.

Fentiek alapjánjavaslom, hogy a megüresedett lakás piaci alapú bérletére vonatkozó pályázatot
írjuk ki határozott, 3 éves időtartamra.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjenek.

Pilisborosjenö, 2021. szeptember 1.
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polgármester

^- w ^
^OLGf^

tí'



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő utca 59.
(41,76 m2) számú önkormányzati lakás bérbe adásra vonatkozó pályázatot ír ki a ....,2021
számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint határozott, 3 éves időtartamra.

Határidö: pályázat kiírására: 2021. szeptember 20.
Pályázatok benyújtására 2021. szeptember 30.
Felelős: Tömöri Balázs polgármester



1. számú melléklet

PályázatiKiírás
önkormányzati lakás bérbe adásra

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló, a Fő út 59. (41, 76 m2)
számú önkormányzati lakás határozott, 3 éves idötartamra történő bérbe adásra pályázatot ír ki
az alábbi feltételekkel:

Pályázatot az a nagykorú személy jogosult beadni,
a) aki közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően a községben bejelentett lakóhellyel

rendelkezik, vagy életvitelszerűen a községben tartózkodik, vagy
b) aki a. községben közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően folyamatos

munkaviszonnyal rendelkezik, illetöleg egyéb kereső tevékenységet folytat.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki:
- helyreállításra, korszerűsítésre szoruló lakás esetében vállalja a bérbeadó által

meghatározott helyreállítási, korszerűsítési munkák elvégzését,
vállalja az önkormányzat által meghatározott bérleti díjnál magasabb összeg

megfizetését,
- vállalja 6 havi bérleti díj egyösszegben történő kifizetését,
- vállalja, hogy a lakásbérleti szerzödésben meghatározott időtartam lejárta előtt megszerzi a

saját tulajdonú lakását, vagy lakásproblémáját más módon megoldja.

Áram és vízdíj fogyasztás, a gázdíj arányosítva, légköbméter alapján kerül kiszámlázásra havi
általány díj formájában évi egyszeri elszámolással.

A bérleti díj az Önkormányzat rendeletében foglaltak alapján kerül megállapításra, melyt
számla ellenében kell kifizetni. (jelenleg 1 000 forint/m2)

A pályázatok benyújtásnak határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázatot postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba (2097 Pilisborosjenö,
Fő utea 16. ) kell benyújtani, olyan módon, hogy az legkésőbb a benyújtási határidö végéig oda
megérkezzen.

Pályázatban nyüatkozni kell a pályázóval együtt költöző személyek számáról, igazokii kell a
jövedelmi helyzetet, és nyilatkozni kell a kizáró feltételek fent nem állásáról.

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Bizottság
véleményezi.

Pilisborosjenő, 2021. szeptember 20.

Tömöri Balázs

polgármester


