KIVONAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február hó 7. napján, a Makói
Polgármesteri Hivatal Főépület I. emeleti nagytermében megtartott 3. – rendes, zárt – ülés
jegyzőkönyvéből

56/2018. (II.07.) MÖKT h.
Tárgy: Dr. Tordai Lászlóné lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése

HATÁROZAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
tulajdonosi jogkörében eljárva, figyelemmel a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII.
törvény 9. §-ban foglaltakra, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítéséről szóló 20/2015.
(X.28.) önkormányzati rendelet 17. § (1)-(2) bekezdéseire, úgy határoz, hogy
a. Makó Város Önkormányzata tulajdonát képező, valamint Dr. Tordai Lászlóné
által bérelt Makó, Kálvin u. 24. I. 2. ajtószám alatti, 94 m2 alapterületű,
összkomfortos komfortfokozatú lakásbérleményére vonatkozó határozatlan
idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését 2018. március
15. napjával, 1.305.000,- Forint, azaz Egymillió-háromszázötezer Forint
pénzbeli térítés ellenében a 2018. évi költségvetés tartalék terhére jóváhagyja,
b. Makó Város Önkormányzata tulajdonát képező 5437 helyrajzi számú „kivett,
orvosi rendelő” megnevezésű ingatlanon lévő Dr. Tordai Lászlóné tulajdonát
képező engedéllyel garázsként épült kettő ingatlan rész elbontása miatt
1.195.000,- Forint, azaz Egymillió-egyszázkilencvenötezer Forint összegű
pénzbeli kártalanítás kifizetésére kerül sor Dr. Tordai Lászlóné részére a 2018.
évi költségvetés tartalék terhére
az előterjesztés mellékletét képező - megállapodás lakásbérleti szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésére tervezet - alapján.
2. Dr. Tordai Lászlóné köteles a Makó, Kálvin u. 24. I. 2. ajtószámú lakást és a hozzá
tartozó kettő garázst tisztán, kiürített állapotban 2018. év március hónap 20. napjáig az
önkormányzat részére átadni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Makó Város polgármesterét az előterjesztés
melléklete szerint megállapodás – lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésére – megkötésére.
4. Az 1. pont szerinti pénzbeli térítés kifizetése a 2. pont szerinti birtokbaadást követően
esedékes.

Határidő: 2018. március 31.
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
- Dr. Tordai Lászlóné Makó, Kálvin u. 24. I. 2. ajtószám
- Irattár

K. m. f.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző távollétében

dr. Turbucz Marietta Judit s.k.
a Jegyzői Iroda vezetője

Kádár József s. k.
jkv. hitelesítő

Zeitler Ádám s.k.
jkv. hitelesítő

A kivonat hiteléül:
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