
Ügyiratszám:        1/238-8 /2017. Napirend: 8.

ELŐTERJESZTÉS

Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete
 2017. február 8-i nyilvános ülésére

Tárgy: Csibráki  Gábor uzsai  lakos kérelme Uzsa,  Lázhegy u.  23.

szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérletére 

Előterjesztő: Szántói Imre polgármester

Előterjesztést készítette: Jóna Bernadett igazgatási előadó

Meghívottak: -

Előterjesztést látta: 
………………………….

Dr. Gelencsér Ottó

          jegyző

Döntéshozatal: A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség kell! 

Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatalomhoz Uzsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő Uzsa 623 hrsz.-ú. ingatlanon
található  Lázhegy  u.  23.  szám alatti  épületrész  bérletére  vonatkozóan  2017.  január  27-én
kérelem érkezett. 
Csibráki Gábor uzsai lakos írásban nyújtotta be kérelmet (1. sz. melléklet) az épület lakásként
funkcionáló részének bérletére vonatkozóan, melyet családi okok miatt szeretne bérbe venni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot meghozni szíveskedjen.

Uzsa, 2017. február 2.

Szántói Imre
 polgármester



A.

Határozati javaslat
………./2017. (II. … .) sz. Képviselő-testületi határozat

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csibráki Gábor uzsai lakos kérelme Uzsa,
Lázhegy  u.  23.  szám  alatti  önkormányzati  tulajdonú  lakás  bérletére”  című  előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hajlandó Csibráki Gábor (8321 Uzsa, Hársfa
u. 2.) részére az Uzsa, Lázhegy utca 23. sz. alatt található épületrészt bérbe adni határozott
időre, a 2. sz. mellékletet képező bérleti szerződés alapján.

Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  bérlő  bérleti  díját  11.914,-Ft/hó  +
rezsiköltségben állapítja meg és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket a
helyiség bérbeadása tárgyában tegye meg. 

Határidő: folyamatos

Felelős: Szántói Imre polgármester

B.
Határozati javaslat

………./2017. (II.. … .) sz. Képviselő-testületi határozat

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csibráki Gábor uzsai lakos kérelme Uzsa,
Lázhegy  u.  23.  szám  alatti  önkormányzati  tulajdonú  lakás  bérletére”  című  előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem szándékozik az Uzsa, Lázhegy utca 23.
sz. alatti épületrészt bérbe adni és felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testületi döntésről
tájékoztassa az érintettet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szántói Imre polgármester


