
Kiegészítés a 7. számú előterjesztéshez 
 
Az önkormányzat tulajdonában áll a Gunarasi városrészen található Termál u. 5. szám 
alatti (5337/133 hrsz.-ú) hétvégi ház és udvar megnevezésű ingatlan. Az 50 m2-es 
összkomfortos ingatlan az elmúlt időben több esetben is felajánlásra került átmeneti 
lakásként. Az ingatlan hasznosítására a muzeológus és a hivatalsegéd részére került 
sor. 
 
Az ingatlan hasznosítása miatt javaslom, hogy az kerüljön kijelölésre szakemberek 
elhelyezésére. 
 
A bérleti díj tekintetében javaslom egy új kategória létrehozását, az 
ingatlanhasznosítás átmeneti jellege miatt. Alkalmazandó díjra tett javaslatom 180,- 
Ft/m2. A lakóépület műszaki állapota jó, javaslom a II. műszaki állapotú besorolást 
(alkalmazott szorzó 1,35). Ez alapján a két szobás, nappali, konyhás, fürdőszobás 
üdülő havi bérleti díja 12.150,- Ft lenne. 
A bérleti díj alacsony összegét az indokolja, hogy az ingatlanhasználat csak átmeneti 
jellegű, és a szakember időben történő elhelyezése fontos feladat. 
Javaslatom alapján az ideiglenes lakás használatára a bérlő mindaddig jogosult lenne, 
amíg a rendelet szerinti piaci alapon bérbe adható lakások között nincs üresedés. 
Amennyiben a bérlő nem fogadja el a felajánlott ingatlant, úgy az üdülőt el kell 
hagynia. 
 
Fentiek alapján javaslom a lakásrendelet alábbi módosítását. 
 
  A Rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„ (4) Az (1) bekezdésben jelölt intézmények és gazdasági társaságok szakembereinek 
ideiglenes elhelyezésére a Termál u. 5. szám alatti ingatlan kerül kijelölésre abban az 
esetben, amennyiben a többi piaci alapon bérbe adható lakások között nincs egyéb 
kiadható lakás. A bérleti jogviszony időtartama az ideiglenes elhelyezésre szolgáló 
lakástól eltérő piaci alapon kiadható lakás megüresedéséig, valamint az arra 
vonatkozó lakásbérleti szerződés megkötéséig tart. Amennyiben a bérlő nem fogadja el 
a bérbeadó részéről felajánlott, megüresedett piaci lakást, úgy az ideiglenes 
elhelyezésre szolgáló ingatlant a visszautasítás napjától számított 30 napon belül 
köteles elhagyni.” 
 
 
  A Rendelet I. mellékletének III. pontja a VI. ponttal egészül ki: 
 
   [VI. Ideiglenes jelleggel bérbe adható lakás] 
 
     Összkomfortos, II. műszaki állapotú lakások: 
             „6.1. Termál u. 5. 1 lakás.” 
 
 
 


