
1 
 

                                                                                                                                                    
8. 

Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. április 19-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház épületében zuhanyzó kialakítására  

 
 
 
                              
Az előterjesztést készítette:                                     Szilágyi Ödön 
       irodavezető 

       Önkormányzati Iroda        
 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:       Önkormányzati Bizottság 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                                aljegyző 
    
 
 
 
 
 
 
                                                                              dr. Balogh László sk. 
                                                                                                 jegyző 
   
 
 
 
 
 



2 
 

Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. április 19-i ülésére 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház épületében zuhanyzó kialakítására  
Ikt.sz: LMKOH/2226-2/2018. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Sándor György és Szuhányi Gyula lajosmizsei lakosok tulajdonosi hozzájárulást kérnek ahhoz, hogy 
az Önkormányzat tulajdonában és az IGSZ vagyonkezelésében lévő Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. 
szám alatti (volt pártház) épületében egy női és egy férfi zuhanyzót létesíthessen Szuhányi Gyula az 
épületben lévő edzőterem bérlője. 
A két zuhanyzó kiépítését a bérlő saját költségén a használaton kívüli beépített szekrények elbontása 
után felszabaduló helyen valósítaná meg.  
Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 
1.sz. Sándor György és Szuhányi Gyula beadványa 
2.sz. Az épület alaprajza a tervezett zuhanyzók helyének bejelölésével 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

I.  Határozat-tervezet 
 
...../2018. (…..) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház  
épületében zuhanyzó kialakítására 

I. Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad az 
önkormányzati tulajdonban lévő Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. szám alatti (volt pártház) 
épületében utólag a folyosói beépített szekrények helyén kialakítandó egy db férfi és egy db 
női zuhanyzó megvalósítására azzal, hogy a beruházás műszaki kivitelezése a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően kell, hogy megtörténjen, melyet a felelős műszaki 
vezető folyamatosan ellenőriz. A felelős műszaki vezető biztosítása a kérelmező feladata és 
költsége. A felelős műszaki vezetővel az Önkormányzat részéről Szilágyi Ödön irodavezető 
tartja a kapcsolatot.  

2) A zuhanyzók kialakításának költségét Szuhányi Gyula bérlő saját költségéből fedezi, mely 
költséget a bérleti díjból nem vonhat le. A bérleti szerződés lejártát követően a zuhanyzók 
kialakítási költségét semminemű módon nem igényelheti vissza.   

 Határidő: 2018. április 19. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 

II.  Határozat-tervezet 
...../2018. (…..) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház  
épületében zuhanyzó kialakítására 

II. Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az ingatlan tulajdonosa nem járul 
hozzá, hogy Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. szám alatti (volt pártház) épületében a folyosói beépített 
szekrények helyén zuhanyzó legyen kialakítva.  
Határidő: 2018. április 19. 
Felelős: Képviselő-testület 
Lajosmizse, 2018. április 12. 
                                                                                                Basky András sk. 
             polgármester 
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Az előterjesztés 1.sz. melléklete 
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Az előterjesztés 2.sz melléklete 
 
 

 


