KIVONAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november hó 26. napján, a Városháza I.
emeleti nagytermében megtartott 25. – rendes zárt,– ülés jegyzőkönyvéből
445/2014. (XI.26.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Szegedi u. 1. B I. 5. szám alatti lakásra kiírt pályázat eredményessé nyilvánítása,
valamint Brachnáné Rehák Annamária második helyen történő bérlőkénti kijelölése
HATÁROZAT
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2/A/21 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, természetben a Makó, Szegedi u. 1. B I. 5. szám alatt fekvő, 1 szoba, konyha,
előszoba, fürdőszoba, kamra, közlekedő, erkély helyiségekből álló, 38 m2 alapterületű,
komfortos komfortfokozatú lakás szabadpiaci feltételekkel bérlet útján történő
hasznosítására a 173/2014. (IX.16.) VVLTB határozat alapján kiírt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi
és Turisztikai Bizottsága által a Makó, Szegedi u. 1. B I. 5. szám alatt fekvő, 1 szoba, konyha,
előszoba, fürdőszoba, kamra, közlekedő, erkély helyiségekből álló, 38 m2 alapterületű,
komfortos komfortfokozatú lakás szabadpiaci feltételekkel, bérlet útján történő hasznosítására
kiírt eredményes pályázati eljárásra tekintettel az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2013. (VIII.29.)
önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése szerint az elsőként kijelölt nyertes pályázó
kiesése esetére a fentiekben leírt önkormányzati lakás bérlőjéül második helyre kijelöli:
Brachnáné Rehák Annamária
Makó, Hunyadi u. 5. III. 11. szám alatti lakost 2014. december 01. napjától kezdődően 5 évi
határozott időtartamra.
A Képviselő-testület felhatalmazza Makó Város polgármesterét, hogy a bérbeadó nevében és
képviseletében Brachnáné Rehák Annamáriával a Makó, Szegedi u. 1. B I. 5. szám alatti lakásra
vonatkozóan a lakásbérleti szerződést kösse meg az elsőként kijelölt bérlő kiesése esetén, az
alábbi feltételekkel:
- havi lakbér: 23.750,- Forint, mely minden év március 1-jével – legfeljebb a
Ptk. 6:47. §-ban meghatározott kamat mértékével emelésre kerül
- bérleti szerződés időtartama: 5 év
3. A képviselő-testület a 24/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése alapján
felhívja a pályázó nyertesének figyelmét, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon
belül kötheti meg a bérleti szerződést. Amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, úgy
abban az esetben pályázata, illetve kijelölése hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület tájékoztatást nem kér.
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A határozatról értesítést kapnak:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda
- Pályázó
- Irattár
K. m. f.
Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

Dr. Bánfi Margit s. k.
jegyző

Weszelyné Véghseő Henriett Mária s. k.
jkv. hitelesítő

Dr. Török Miklós s. k.
jkv. hitelesítő

A kivonat hiteléül:

