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Tárgy: Önkormányzati lakásbérleti szerződések 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez Sörös Tibor. Kérte, hogy szociális és anyagi 

helyzetére tekintettel lakhasson abban az önkormányzati ingatlanban, amelyben eddig lakott, 

mert nincs hol laknia. 

 

Kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez Molnár Mónika. Jelenleg az Értelmi 

Fogyatékosok Otthonában dolgozik, mint szociális gondozó, ápoló. Október hónaptól nincs hol 

laknia, mert az örökségét kifizették és a családja nem engedi tovább ott lakni. 

 

Kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez Pálinkás Gyula Sándorné, aki Tordason a 

Szabadság út 154. szám alatti lakos. A kérelmében leírta, hogy egy 60 m2 –es 2 szobás lakásban 

négyen laknak. Az idős édesanyával a húga, az öccsével pedig ő lakik egy szobában. 2014 és 

2015-ben is nyújtott már be pályázatot, de elutasították a kérelmét. Szeretne átmeneti időre 

külön költözni, míg más lakásmegoldást nem talál. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmeket vitassa meg és a szükséges 

döntéseket hozza meg.  

 

A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 

 

Határozati javaslat 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (IX. 29.) határozata 

 Sörös Tibor lakáskérelméről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja/ nem támogatja 

Sörös Tibor lakás bérlésére irányuló kérelmét. 

- 2020. október 1-től 2021. szeptember 30-ig kiadja a 2463 Tordas Sajnovics tér 3. fsz. 4 

ajtó alatt található önkormányzati lakást. 

-  A Bérlő a bérleti díjat havonta esedékesen – az önkormányzat által kibocsátott számla 

ellenében – a tárgyidőszak 10. napjáig köteles megfizetni készpénzben vagy az 

önkormányzat bankszámlájára való utalással. 

- A szerződés egyéb kérdései tekintetében a polgári törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak. 

- A szerződés megkötéséről és a közművek átírásáról a jegyző és a polgármester 

gondoskodik. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 



Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (IX. 29.) határozata 

 Molnár Mónika lakáskérelméről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja/ nem támogatja 

Molnár Mónika lakás bérlésére irányuló kérelmét. 

- 2020. október 1-től 2021. szeptember 30-ig kiadja a 2463 Tordas Sajnovics tér 3. fsz. 4 

ajtó alatt található önkormányzati lakást. 

-  A Bérlő a bérleti díjat havonta esedékesen – az önkormányzat által kibocsátott számla 

ellenében – a tárgyidőszak 10. napjáig köteles megfizetni készpénzben vagy az 

önkormányzat bankszámlájára való utalással. 

- A szerződés egyéb kérdései tekintetében a polgári törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak. 

- A szerződés megkötéséről és a közművek átírásáról a jegyző és a polgármester 

gondoskodik. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (IX. 29.) határozata 

 Pálinkás Gyula Sándorné lakáskérelméről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja/ nem támogatja 

Pálinkás Gyula Sándorné lakás bérlésére irányuló kérelmét. 

- 2020. október 1-től 2021. szeptember 30-ig kiadja a 2463 Tordas Sajnovics tér 3. fsz. 4 

ajtó alatt található önkormányzati lakást. 

-  A Bérlő a bérleti díjat havonta esedékesen – az önkormányzat által kibocsátott számla 

ellenében – a tárgyidőszak 10. napjáig köteles megfizetni készpénzben vagy az 

önkormányzat bankszámlájára való utalással. 

- A szerződés egyéb kérdései tekintetében a polgári törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak. 

- A szerződés megkötéséről és a közművek átírásáról a jegyző és a polgármester 

gondoskodik. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Tordas, 2020. szeptember 23. 

        Juhász Csaba  

        polgármester 

dr. Zay Andrea 

jegyző 


