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6. sz. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. június 27-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő- testület!

Marcali Város Önkormányzata nevében a Magyar Állam tulajdonát képező és a

Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő Marcali, Berzsenyi u. 5. 2. lph. fsz. 1. (50

m2) szám alatti lakás vonatkozásában kezdeményeztem bérlőkijelölési jog biztosítására

irányuló megállapodás megkötését 2019. április 29- én.

A fenti címen lévő lakásra ugyanis a 2014. december 22- én aláírt megállapodás alapján 5

évre kapott Marcali Város Önkormányzata bérlőkijelölési jogot, ami ebben az évben le fog

járni. A lakást jelenleg is bérlők lakják, akik lakhatásukat máshol megoldani nem tudják.

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) a HM Közigazgatási Államtitkárának

kedvező döntését követően a fenti lakás vonatkozásában a jelen előterjesztéshez mellékelt

megállapodás megkötésével további 5 évre a bérlőkijelölési jogáról lemondana Marcali Város

Önkormányzata javára, és nem zárkóztak el a lakás vagyonkezelői jogának esetleges

átadásától sem, de e kérdésben döntés még nem született.

A HM bérlőkijelölési jogáról történő lemondásának ellenértéke a lakás HM- et terhelő

fenntartási költségének (közös költség) 5 évre számított összege, mindösszesen: 330.000.- Ft.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja és

döntését hozza meg.

Marcali, 2019. június 11.
Dr. Sütő László s.k.

polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület)

úgy határoz, hogy Marcali Városi Önkormányzata a Magyar Állam tulajdonát képező, a

Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő Marcali, Berzsenyi u. 5. 2. lph. fsz. 1.

szám alatti lakásra 5 évre a bérlőkijelölési jog átengedésére irányuló megállapodást köt a

Honvédelmi Minisztériummal az előterjesztéshez mellékelt megállapodás szerint. A

képviselő- testület a megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Dr Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint


