KIVONAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március hó 28. napján, a Makói
Polgármesteri Hivatal Főépület I. emeleti nagytermében megtartott 6. – rendes, zárt – ülés
jegyzőkönyvéből
96/2018. (III.28.) MÖKT h.
Tárgy: Cserelakás biztosítása Petrovics Józsefné bérlő és a vele együtt lakó személyek részére
HATÁROZAT
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
tulajdonosi jogkörében eljárva, figyelemmel - A lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 18. §-ában foglaltakra, úgy határoz, hogy a Makó Város Önkormányzatának
tulajdonát képező, 9736/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Makó, Berzsenyi u. 10/B
szám alatt fekvő, 2 szobás, 64 m2 alapterületű, komfort nélküli komfortfokozatú lakás
felújításának befejezéséig Petrovics Józsefné és Petrovics József használatába adja
a Makó Város Önkormányzatának tulajdonát képező, 5553/A/27 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, Makó, Hunyadi u. 2/A fsz. 27. szám alatt fekvő, 2 szobás, 60,33 m2
alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakást a Berzsenyi u. 10/B számú lakás
birtokbaadás napját követő naptól kezdődően, havi 9.954,- Forint (165,- Forint/m2/hó)
bérleti díj alkalmazásával.
2. Petrovics Józsefné köteles az 1. pont szerinti cserelakás igénybevételéhez a Makó,
Berzsenyi u. 10/B szám alatti ingatlant kiürített állapotban 2018. április hónap 20.
napjáig az önkormányzat részére átadni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Makó Város polgármesterét a Makó, Berzsenyi u.
10/B szám alatti lakás lakásbérleti jogviszonyának a szünetelésére, és az 1. pontban
hivatkozott lakás használatára vonatkozó megállapodás megkötésére.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester
A határozatról értesítést kapnak:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
- Petrovics Józsefné és Petrovics József Makó, Berzsenyi u. 10/B sz.
- Irattár
K. m. f.
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polgármester
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jegyző távollétében

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

Toldi János s. k.
jkv. hitelesítő
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A kivonat hiteléül:

