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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselı-testülete  
 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Fodor Bernadett bejelentette, hogy a Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyáról le kíván mondani és kéri a Képviselı-
testületet, hogy a bérleti jogviszonyát szüntesse meg.  
 
Tisztelt Képviselı-testület! Javaslom, hogy a testület Fodor Bernadett bérleti jogviszony 
megszüntetésére vonatkozó kérelmét fogadja el és a Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogviszonyát 2011. augusztus 31. napjával 
szüntesse meg.  
 
Egyidejőleg javaslom, hogy a képviselı-testület a megüresedı bérlakás hasznosításáról a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 28/2005. ( XI.29.) KKÖT rendeletben foglaltak alapján pályázat útján döntsön. 
A R. 2. §-a alapján pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be: 

- aki vállalja, hogy bérleti szerzıdés fennállása alatt életvitelszerően a 
bérleményben lakik, 

- a megpályázott lakásra óvadékként 1 havi lakbérnek megfelelı összeget befizet 
az önkormányzat számlájára. 

 
 
Kiszombor, 2011. augusztus 25.  
 
     
      Tisztelettel:  
 
         Szegvári Ernıné 
            polgármester 



1. HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Fodor 
Bernadett, mint az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti 
bérlakás bérlıjének kérelmét, mely a Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti bérlemény 
bérleti jogviszonyának megszüntetésére vonatkozott és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Fodor Bernadett mint a 
Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti lakás bérlıje bérleti jogviszonyának 
megszüntetésérıl szóló bejelentését tudomásul veszi és az általa bérelt önkormányzati 
tulajdonú Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2011. 
augusztus 31. napjával megszünteti, egyidejőleg felhívja a bérlıt, hogy a lakást eddig az 
idıpontig ürítse ki, adja le, továbbá a lakásbérlettel összefüggésben az esetlegesen még 
felmerülı bérleti díj és közüzemi díjak hátralékát rendezze.  
 
A határozatról értesül:  

- Fodor Bernadett Kiszombor, Szent István tér 3/c. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 

2. HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú, 
Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti, 53 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú 
bérlakás további hasznosítására, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 29.) KKÖT rendeletben (a 
továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján pályázat útján dönt. A lakbér mértéke a Rendelet 3. 
§ és 1. számú melléklete alapján kerül megállapításra. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a pályázati felhívás 
közzétételérıl gondoskodjon.  
 
A határozatról értesül:  

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



 


