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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
DMJV Önkormányzat tulajdonát képezi a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény használatában lévő debreceni 17935/3 hrsz.-ú, valóságban Debrecen, Pósa u. 1. szám
alatti ingatlan. Az ingatlanban jelenleg oktatási tevékenység nincs.
Az ingatlanban 53 m² alapterületű szolgálati lakás található.
A szolgálati lakásban Megyaszai Ferenc (és családja) lakik 1980. évben keltezett kiutaló határozat
alapján. Megyaszai Ferenc korábban az oktatási, jelenleg a működtetői intézménnyel
munkaviszonyban áll. 2015. december 12-i hatállyal vonul nyugdíjba.
Amennyiben a kiutaló határozattal rendelkező bérlő jogviszonya a nyugdíjba vonulással szűnik
meg, és másik lakásra tart igényt, akkor a lakással rendelkező szerv köteles gondoskodni a személy
elhelyezéséről.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális
feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján évente legfeljebb 5
lakásra vonatkozóan - a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján - az önkormányzati
intézmények szolgálati lakásaiban lakó elhelyezésére a bérbeadó lakásokat köteles biztosítani.
Fentieket figyelembe véve Megyaszai Ferenc (és családja) jogosult önkormányzati bérlakásban
történő elhelyezésre a 7/2001.(III.6.) Kr. rendelet 14.§(1) bekezdésében rögzítettek szerinti 5 lakás
terhére, tekintettel arra, hogy a jogviszonya a nyugdíjazása miatt szűnt meg.
A fent leírtak alapján az ingatlan szolgálati lakásában lakó bérlő elhelyezéséről pedig a Tulajdonosi
Bizottság jogosult dönteni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Tulajdonosi Bizottságot, hogy a határozati javaslatban
foglaltakról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 7/2001. (III.6.) Kr. rendelet 14.§ (1) bekezdése alapján
1./ úgy dönt, hogy a megüresedett önkormányzati bérlakásokból a Bárczi Gusztáv Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény volt telephelyén, a 17935/3 hrsz.-ú, „általános iskola”
megnevezésű, a valóságban Debrecen, Pósa u. 1. szám alatti ingatlanon található 53 m 2 alapterületű
szolgálati lakásban lakó és nyugdíjra jogosulttá vált Megyaszai Ferenc elhelyezésére a bérbeadó
Cívis Ház Zrt. biztosítson bérlakást azzal, hogy a bérlő esetleges bérleti díj és közmű díj tartozását a
kiköltözés előtt köteles megfizetni a debreceni Intézményműködtető Központ részére.
2./ Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a bizottság döntéséről
Megyaszai Ferencet tájékoztassa, és felkéri a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a szükséges intézkedések megtételéért:
a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. szeptember 17.
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