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Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 9--én
megtartott nyílt testületi üléséröl.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
dr.Czabán Edit, Nagy József, Tankovics Sándor képviselők (4 fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyző
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető
Nem jelent me: Balogh Attila, Csík József, Kürtösiné Cseri Márta
Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Javasolja a kiküldött napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Seres
Katalint felkérni.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot, illetve a jegyzőkönyvvezető személyét. (A meghívó ás ci jelen/éri ív ajegyzá’könn’ 1. sz. melléklete)
NAPIREND
Nyílt ülés
1.) Lakásbérleti jogviszony létesítése
KOIÚCS Imre polgónnester
I.
LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE

Kovács Imre átadja a szót ajegyző asszonynak a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy Balog Szabolcs Kunszállás, Mátyás király u. 7.
szám alatti lakás bérlője 2019. október 31. napjával felmondta az ingatlan bérleti jogát. Erre
tekintettel haladéktalanul „Pályázati felhívás” került közzétételre a helyben szokásos módon
és meghirdetésre került az önkormányzati tulajdonú lakás bérleti joga. A kiírás szerint 2019.
október 8. 12 óráig volt lehetőség pályázat benyújtására.
A felhívásra 3 pályázat érkezett. Sztancsik Zsolt Mercedes Benz Kft. dolgozója. Jelenleg
menyasszonyával Kecskeméten lakik és 12 havi egyösszegű lakbér megüzetést vállalnak.
Törteli Tivadar József Kunszállás. Kölcsey u. 43. szám alatti lakos fülöpjakabi párjával
szeretne a meghirdetett ingatlanba költözni és 6 havi egyösszegű lakbér megfizetését
vállalják. A PP Kft. a dolgozói lakhatásának megoldása érdekében nyújtott be pályázatot. A
Kft. 24 havi lakbér egyösszegü megfizetését vállalja. Jelenleg Cseh Sándor és neje kecskeméti
lakosok, mint munkavállalók költöznének az ingatlanba. Az önkormányzati rendelet
értelmében a pályázat elnyerésére a legmagasabb összegű kaució megfizetését vállalja.
Dr. Czabán Edit szívesen adta volna másnak a bérleti jogot, akár a helyi fiataloknak, de a
rendelet egyértelműen szabályozza a költségalapú bérlakások sorát.

Nagy József szerint nincs kérdés, mert adott a helyzet.
Tankovics Sándor szerint is tiszta sor, pusztán formai döntésről van

Szó.

Több hozzászólás zzeiii érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag,

1j

igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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A Mátyás király utca 7. sz. alatti ingatlan bérlökijelölése
Határozat
1.

2.

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Mátyás király utca 7. szám alatti költségalapú bérlakás bérletére kiírt pályázatot.
a P8.tP Pékáru Kfl-t (Kunszállás, Móra Ferenc utca 10/A) bérlőként jelöli ki
2024. 10. 31-ig.
A képviselö-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Kovács Imre mivel több hozzászólás nem hangzott eL az ülést bezárta.
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