KIVONAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hó 11. napján, a Városháza I.
emeleti nagytermében megtartott 3. – rendes, zárt – ülés jegyzőkönyvéből
50/2015. (II.11.) MÖKT h.
Tárgy: Kőrösi Cs. S. u. 2. fsz. 5. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2013.
(VIII.29.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
figyelemmel az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet
10. § (2) bekezdésére, úgy határoz, hogy meghosszabbítja Csávás Rozália Makó, Kőrösi Cs.
S. u. 2. fsz. 5. szám alatti lakos költségelven létesített lakásbérleti jogviszonyát a lakásbérleti
szerződés lejártának napját követő naptól kezdődően 1 évi határozott időtartamra a helyi
önkormányzat tulajdonát képező, makói 5150/A/5 helyrajzi számú, természetben Makó,
Kőrösi Cs. S. u. 2. fsz. 5. szám alatti, 1 szobás, 40 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú lakásra vonatkozóan, 17.304,- Forint/hó bérleti díj alkalmazásával,
mely lakbér összege minden év március 1-jével - legfeljebb a Ptk. 6:47. §-ában
meghatározott kamat mértékével emelésre kerül.
A Képviselő-testület felhatalmazza Makó Város polgármesterét, hogy a bérbeadó nevében és
képviseletében Csávás Rozáliával a Makó, Kőrösi Cs. S. u. 2. fsz. 5. szám alatti lakásra
vonatkozóan a lakásbérleti szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
A határozatról értesítést kapnak:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Csávás Rozália Makó, Kőrösi Cs. S. u. 2. fsz. 5.
- Irattár
K. m. f.
Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

Kovács Sándor s. k.
jkv. hitelesítő

Dr. Török Miklós s. k.
jkv. hitelesítő
A kivonat hiteléül:

