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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Szabó Vincéné bejelentette, hogy a Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti jogviszonyáról 2012. április 30-ai nappal le kíván mondani.  
 
Tisztelt Képviselı-testület! Javaslom, hogy a testület Szabó Vincéné bérleti jogviszony 
megszüntetésére vonatkozó kérelmét fogadja el és a Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogviszonyát 2012. április 30. napjával szüntesse 
meg. 
 
Egyidejőleg javaslom, hogy a képviselı-testület a megüresedı bérlakás hasznosításáról az 
önkormányzati bérlakások bérbeadási feltételeirıl szóló 5/2002.(III. 26.) KKÖT rendeletben 
foglaltak alapján pályázat útján döntsön. 
 
Kiszombor, 2012. április 19.  
 
     Tisztelettel:  
 
         Szegvári Ernıné 
            polgármester 



1. HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Szabó Vincéné, 
mint az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti bérlakás bérlıjének 
kérelmét, mely a Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti bérlemény bérleti jogviszonyának 
megszüntetésére vonatkozott és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Szabó Vincéné, mint a 
Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti lakás bérlıje bérleti jogviszonyának megszüntetésérıl 
szóló bejelentését tudomásul veszi és az általa bérelt önkormányzati tulajdonú Kiszombor, 
Óbébai u. 6. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2012. április 30. napjával megszünteti. 
 
A határozatról értesül:  

- Szabó Vincéné   
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
 

2. HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú, 
Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti, 90m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú bérlakás 
további hasznosítására, az önkormányzati bérlakások bérbeadási feltételeirıl szóló 
5/2002.(III. 26.) KKÖT rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján pályázat 
útján dönt. A lakbér mértéke a Rendelet 8. § alapján kerül megállapításra. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a pályázati felhívás helyi 
újságban, valamint az önkormányzat honlapján és hirdetıtábláján történı közzétételérıl 
gondoskodjon.  
 
A határozatról értesül:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 


