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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. szeptember 1-jei rendkívüli nyílt ülésére. 

 

Tárgy: Önkormányzati lakásbérleti szerződések 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérelemmel fordult a képviselő-testülethez Szabó Rubinka Anna, hogy a szolgálati lakás 

szerződését hosszabbítsák meg. Indokolásként előadta, hogy a válása a vírusveszély miatt 

hosszabb időt vesz igénybe, mint ahogy azt várni lehetett. A tordasi házukba sajnos még mindig 

nem tud bemenni a két kiskorú gyermekével, mert ki van zárva. Szabó Rubinka Anna 

szerződése 2020. október 31-én jár le. 

 

Máté Ágnes lakáskérelmét a képviselő-testület 2020. július 28-án a 88/2020. (VII. 28.) 

határozatában elutasította. Mivel Máté Ágnes az önkormányzat alkalmazásában áll, kérte, hogy 

az ingatlant szolgálati lakásként tovább bérelhesse. 

 

Kérelemmel fordult a képviselő-testülethez Toman János, hogy a Tordas Sajnovics tér 3. fsz. 

2. szám alatti szolgálati lakásbérleti szerződését hosszabbítsuk meg.  

 

Kérelemmel fordult a képviselő-testülethez Dr. Hankovszy Béla rk. lelkipásztor úr és kérte a 

Tordas Köztársaság út 2. szám alatti szolgálati lakásbérleti jogának meghosszabbítását. A lakás 

egyik helyisége az egyházközség közösségi helyiségeként is szolgál, valamint itt tudják 

ideiglenesen tárolni a falu rászorulóinak szánt karitász adományokat is. 

 

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. 1.) határozata 

 Szabó Rubinka Anna 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szabó Rubinka Annával 

kötött lakásbérleti szerződést 1 évvel, 2021. október 31-ig meghosszabbítja/nem hosszabbítja 

meg. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 



 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (IX. 1.) határozata 

 Máté Ágnes lakáskérelméről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 88/2020. (VII. 28.) 

határozatát visszavonja/nem vonja vissza és a Máté Ágnessel kötött lakásbérleti szerződést 1 

évvel, 2021. augusztus 31-ig meghosszabbítja/nem hosszabbítja meg. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (IX. 1.) határozata 

 Toman János lakáskérelméről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Toman Jánossal kötött 

lakásbérleti szerződést 1 évvel, 2021. augusztus 31-ig meghosszabbítja/nem hosszabbítja meg. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (IX. 1.) határozata 

 Dr. Hankovszky Béla lakáskérelméről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dr. Hankovszky Bélával 

kötött lakásbérleti szerződést 1 évvel, 2021. augusztus 31-ig meghosszabbítja/nem hosszabbítja 

meg. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Tordas, 2020. augusztus 27. 

        Juhász Csaba  

        polgármester 

dr. Zay Andrea 

jegyző 


