
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J A V A S L A T 
az Ózd, Velence telep 41/2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Előterjesztő:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 Elnöke 
 
                        Előkészítő:    ÓZDINVEST Kft. 
       PH Településfejlesztési és  

Vagyongazdálkodási Osztály 
 
Ó z d, 2013. március 19. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kótai Ottóné és férje 2016. május 31-ig tartó bérleti jogviszonnyal bérlői az Ózd Város 
Önkormányzatának tulajdonában és az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő Ózd, Volny 
József u. 1. sz. alatti, 7217 hrsz-ú, 80 m2 alapterületű félkomfortos minőségű bérlakásnak.  
 
Eke István egyéni vállalkozó (Ózd, Gömöri u. 24.) vételi szándékot jelentett be a fenti 
ingatlanra, ahol a vállalkozó tulajdonában lévő FELKOR 2000 Kft. zöldmezős 
beruházásban egy 450 m2 alapterületű könnyűszerkezetes csarnokot kíván felépíteni. A kb. 
25-30 fő (ebből 8-10 fő roma) munkahelyteremtéssel járó projekt megvalósítása érdekében 
pályázatot kíván benyújtani a munkaerőpiaci alap terhére kiírásra kerülő MPA 2013. KKV 
pályázati felhívásra. A sikeres pályázat feltétele a rendezett tulajdonviszonyokkal 
rendelkező megvalósítási helyszín megléte.  
 
Tekintettel arra, hogy Ózd városában rendkívül magas a munkanélküliek aránya, a 
városvezetés minden munkahelyteremtéssel kapcsolatos lehetőséget meg kíván ragadni.  
 
Előzetesen megvizsgálva annak lehetőségét, hogy Kótai Ottóné és férje részére milyen 
cserebérlemény biztosítható, a Képviselő-testület a 34/2013. (II.21.) határozatban döntött az 
ingatlan értékesítéséről.  
 
Kótai Ottóné és férje nem élt elővásárlási jogával, így az ingatlan Eke István egyéni 
vállalkozó részére történő értékesítésének nincs akadálya. 
 
Kótai Ottóné és férje a felajánlott csereingatlanok közül az Ózd, Velence telep 41/2. sz. 
alatti, háromszobás, 104 m2 alapterületű komfortos minőségű bérlakásban kívánnak bérleti 
jogviszonyt létesíteni. A bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges jövedelmi viszonyokat 
az ÓZDINVEST Kft. előzetesen megvizsgálta, amelyek megfelelnek a hatályos jogszabályi 
rendelkezésnek.  
 
A lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti 
díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 53. § (1) 
bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a Képviselő-testület egyedi döntéssel, pályázati eljárás 
lefolytatása nélkül jelölje ki az önkormányzati bérlakás bérlőjét.  
 
A fentiekre tekintettel javasolom, hogy a Képviselő-testület az Ózd, Velence telep 41/2. sz. 
alatti ingatlan bérlőjeként jelölje ki Kótai Ottóné és Kótai Ottó Ózd, Volny J. út 1. sz. alatti 
lakosokat. A bérlők a lakásra megállapított 312.000,- Ft óvadék 50%-át a Rendelet 54/A. § 
(2) bekezdése alapján 12 havi részletben fogják megfizetni.  
 
Az óvadék további 50 %-át (156.000,-Ft-ot) méltányosságból Ózd Város 
Önkormányzatának célszerű megfizetnie, tekintettel arra, hogy a bérlők korábbi 
bérleményből történő kiköltöztetése kiemelt önkormányzati érdekből (munkahelyteremtést 
célzó beruházás), sürgető határidővel történik, figyelembe véve a bérlők korábbi fizetési 
morálját, és jövedelmi helyzetét. 
Az Önkormányzat által megfizetésre kerülő óvadék részt az Ózd, Volny J. út 1. szám alatti 
ingatlan értékesítéséből befolyt vételárból fizesse meg az Önkormányzat. 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 



 
Határozati javaslat 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2013. (III.19.) határozata 
 

az Ózd, Velence telep 41/2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelöléséről 
 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 

 
1. A Képviselő-testület az Ózd, Velence telep 41/2. sz. alatti, háromszobás, 104 m2 

alapterületű, komfortos minőségű bérlakás bérlőjéül, pályázati eljárás lefolytatása 
nélkül, Kótai Ottóné (sz.: ……………….., szül.: ………………..., an.: …………..) 
és Kótai Ottó (szül.: …………………….., an.: …………………) Ózd, Volny József 
út 1. sz. alatti lakosokat jelöli ki, határozott időre, 2013. március 25-től 2018. március 
24-ig.  
A bérlők kötelesek a lakásra megállapított mindenkori lakbért, fenntartási 
költségeket, valamint a 312.000,- Ft óvadék 50%-át 12 havi részletben megfizetni.  

 
Felelős:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő:  azonnal 

 
2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy Ózd Város Önkormányzata az 1. pontban 

megjelölt óvadék további 50%-át az Ózd, Volny J. út 1. szám alatti ingatlan 
értékesítéséből befolyt vételárból fizeti meg az ÓZDINVEST Kft. részére, azzal a 
feltétellel, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a fel nem használt, 
Önkormányzat által megfizetett óvadék összegét az ÓZDINVEST Kft. köteles az 
Önkormányzat részére visszafizetni. 

 
Felelős:  PH Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  a vételár megérkezését követő 8 napon belül 

 
 

 


