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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális
feladatokról szóló 7/2001. (III.6.) Kr. rendelet 13. §-a értelmében Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése meghatározza azon lakások számát, amelyet városi érdekből
bérlőkijelölésre, bérlőkijelölési jog biztosítására, valamint megállapodással történő bérlőkiválasztási
jog biztosítására akar elkülöníteni.
A 62/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozat 12. pontja a 2015. évben bérbe adható önkormányzati
tulajdonú lakásokból a városi érdekből bérlőkijelölésre felhasználható lakásszámot 25 darabban
határozza meg.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális
feladatokról 7/2001. (III.6.) Kr. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja értelmében városi érdekből
természetes személy részére bérlőkijelölési jog biztosítható. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése
szerint a Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően a Polgármester dönt a bérlő személyéről, a
bérlőkijelölési jog jogosultságáról, a bérleti jogviszony időtartamáról és a biztosítandó lakásról.
Kuhn András, Budapest II. kerület, Török u. 7. IV/1. szám alatti lakos nyerte el DMJV Polgármesteri
Hivatalának „Főkertész” munkakör betöltésére kiírt pályázatát. A főkertészi munkakört 2015. december
01. napjától kezdődően ellátó okleveles táj- és kertépítész mérnök azzal a kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, hogy debreceni tartózkodása idejére egy lakást városi érdekből bérelhessen,
tekintettel arra, hogy Debrecenben nincs sem saját tulajdonú, sem bérelt lakása.

Kuhn András 2002-ben tájépítész mérnöki diplomát szerzett a Szent István Egyetem Tájépítészeti,védelmi és -fejlesztési Karán, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar PhD képzésén
vett részt. Ezt követően korlátlan tervezői jogosultságot szerzett a Budapesti Építészkamaránál.
Jelenleg a tájépítész településrendezési jogosultság megszerzése van folyamatban. Nyelvismeretét
tekintve angol középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik, valamint részt vett a Szent István
Egyetem angol szakfordítói képzésén. Német és olasz nyelvből alapfokú ismerettel rendelkezik.
Kezdeti szakmai gyakorlatát édesapja, Kuhn László mellett szerezte. A későbbiekben tervezési és
kivitelezési gyakorlatot szerzett Jo de Weerdt tájépítész mérnöknél (Gent, Belgium) és részt vett az
ELEE Pontlevoy Workshop-on (Franciaország). Társalapítóként kezdte munkáját a Gardenworks
Kft-ben, mint ügyvezető és stúdióvezető. 2009 és 2011 között különböző nemzetközi kertészeti
kiállítások szervezésében vett részt. Vezető tájépítész gyakorlatot szerzett a Nagyerdei Stadion
rekonstrukciója során.
Fontosabb szakmai eredményei:
− Pécs Búza tér térépítészeti kialakítására kiírt tervpályázat díjazottja,
− Óbuda – Fő tér tervpályázat – III. helyezés
− Gyulai Várfürdő fejlesztése tervezési pályázat – III. helyezés.
Fontosabb munkái többek között a Palatinus Strandfürdő, MOM központ, Hilltop Neszmélyi
Borászat I. ütem, Balatonszárszó autópálya pihenő és Polgár Régészeti Park tervezése, továbbá a
Debreceni Nagyerdő Parkerdő, Békás tó, Nagyerdei Stadion rekonstrukciója és a Debreceni
Nagyerdő Parkerdejében létesítendő Komplex Gyógyhelyfejlesztés és mélygarázs projektrész
kiviteli terve.
Tájékoztatom a T. Tulajdonosi Bizottságot, hogy a Cívis Ház Zrt. által javasolt és Kuhn András által
elfogadott Péterfia u. 46. II. emelet 8. szám alatt található, 122 m 2-es, 3+0 szobás bérlakás erre a
célra hasznosítható. A Cívis Ház Zrt. tájékoztatása alapján a lakás bérleti díja: 99.625,-Ft/ hó
(122 m2× 816,6 Ft/m2/hó), tekintettel arra, hogy a fenti önkormányzati lakást a Cívis Ház Zrt.
felújított állapotban adja bérbe.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem döntésre a Tisztelt Tulajdonosi
Bizottság elé.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 13. §-a és a 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján,
figyelemmel a 62/2015. (IV. 30.) Ö.h.-ban és a 37/2015. (V. 27.) KB határozatban foglaltakra:
1. javasolja a Polgármesternek, hogy városi érdekből bérlőnek jelölje ki Kuhn Andrást
(született: Budapest, 1978. 08. 20.) és biztosítsa számára a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló
Debrecen, Péterfia u. 46. II/8. szám alatti 3+0 szobás, összkomfortos, 122 m 2 alapterületű bérlakást,
annak felújítását követően azzal, hogy a felújítást a Cívis Ház Zrt. végezze el.
2. Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a döntésről a Polgármestert értesítse.
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