
K I V O N A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november hó 30. napján, a Makói 
Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytermében megtartott 24. – rendes, zárt – ülés 
jegyzőkönyvéből 
 
394/2016. (XI.30.) MÖKT h. 
Tárgy: Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B V. 13. szám  alatti önkormányzati lakás 
hasznosítására kiírt pályázat elbírálása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítéséről szóló 
20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés d) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a 113/2016. (X.24.) EEB határozatával Makó Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező,  7566/A/28 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben a Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B V. 13. szám alatt fekvő, 2 + ½ 
szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba, WC, loggia helyiségekből álló, 56 m2 
alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakás költségelven, bérlet útján történő 
hasznosítására a 6/1847-2/2016/IX sz. polgármesteri döntés alapján kiírt pályázati 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
 

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított 
tulajdonosi jogkörében eljárva, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítéséről szóló 20/2015. (X.28.) 
önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján Makó Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező, 7566/A/28 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben a Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B V. 13. szám alatt fekvő, 2 + ½ 
szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba, WC, loggia helyiségekből álló, 56 m2 
alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakás bérlőjéül: 
 

Restás Orsolya Katalin és Varga Zoltán 
Makó, Hunyadi u. 15/C III. 12. 

 
szám alatti lakosokat 2016. december 15. napjától kezdődően 1 évi határozott 
időtartamra kijelöli, havi 21.280,- Forint (380,- Forint/m2 költségelvű bérleti díj 
alkalmazásával. 
 

3. Költségelvű lakbért a mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott 
összegben kell megfizetni. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Makó Város polgármesterét, hogy a bérbeadó 
nevében és képviseletében Restás Orsolya Katalinnal és Varga Zoltánnal a Makó, 
Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B V. 13. szám alatti lakásra  vonatkozóan a lakásbérleti 
szerződést kösse meg. 
 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 



 
 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 
- Nyertes pályázó 
- Irattár  
 
 
 
 
 

 
K. m. f. 

 
Farkas Éva Erzsébet s. k.  dr. Bálint-Hankóczy Beatrix  
 polgármester jegyző távollétében 
 
  dr. Szabó Sándor s. k. 
  Jegyzői Iroda vezetője 
 
      Toldi János s. k.                                                                Dr. Török Miklós s. k.  
         jkv. hitelesítő                                jkv. hitelesítő 

 
A kivonat hiteléül: 

 


