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33/2022. (III. 31.)  

Tárgy: Szegvár, Szabadság tér 2/A. I. emelet 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás bérleti 

szerződésének meghosszabbítása 

 

 Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Katona-Kiss Zoltánné, 6635 

Szegvár, Szabadság tér 2/A. I. emelet 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződés 

meghosszabbításáról szóló kérelmét megvizsgálta.  

 

A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 6/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet 6. 

§ (6) bekezdése alapján jóváhagyja a bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés 

szociális alapon 1 évvel, 2023. április 24. napjáig történő 

meghosszabbítását. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés 

módosítását szíveskedjen előkészíteni és aláírni. 

 

Határozatot kapja: 

1. Katona-Kiss Zoltánné bérlő,  

2.Szabó Tibor György polgármester,   

3.Hajzlerné Keller Angéla ügyintéző 

k.m.f. 

 

Szabó Tibor György s.k. 

polgármester 
 

dr. Szecskó Tamás s.k. 

jegyző 
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34/2022. (III. 31.)  

Tárgy: Szegvár, Rozmaring u. 1/A. I. emelet 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás 

bérleti szerződésének meghosszabbítása 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Siposné Mogyorósi 

Szilvia, 6635 Szegvár, Rozmaring u. 1/A. I. emelet 1. szám alatti lakos 

lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló kérelmét megvizsgálta.  

 

A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 6/2020. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján jóváhagyja a bérlakásra 

vonatkozó bérleti szerződés szociális alapon 6 hónappal, 2022. szeptember 

30. napjáig történő meghosszabbítását. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés 

módosítását szíveskedjen előkészíteni és aláírni. 

 

Határozatot kapja:  

1.Siposné Mogyorósi Szilvia bérlő,  

2.Szabó Tibor György polgármester,   

3.Hajzlerné Keller Angéla ügyintéző 

 

 

k.m.f. 

 

Szabó Tibor György s.k. 

polgármester 
 

dr. Szecskó Tamás s.k. 

jegyző 
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35/2022. (III.31.)  

Tárgy: Szegvár, Rozmaring u. 1/A. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás 

bérleti szerződésének meghosszabbítása 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bagi Krisztina 6635 

Szegvár, Rozmaring u. 1/A. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződés 

meghosszabbításáról szóló kérelmét megvizsgálta.  

 

A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 6/2020. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján jóváhagyja a bérlakásra 

vonatkozó bérleti szerződés szociális alapon 6 hónappal, 2022. szeptember 

30. napjáig történő meghosszabbítását. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés 

módosítását szíveskedjen előkészíteni és aláírni. 

 

Határozatot kapja:  

1.Bagi Krisztina bérlő,  

2.Szabó Tibor György polgármester,  

3.Hajzlerné Keller Angéla ügyintéző 

 

 

 

k.m.f. 

 

Szabó Tibor György s.k. 

polgármester 
 

dr. Szecskó Tamás s.k. 

jegyző 
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36/2022. (III.31.)  

Tárgy: Szegvár, Rozmaring u. 1/A. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás 

bérleti szerződésének meghosszabbítása 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bagi Krisztina 6635 

Szegvár, Rozmaring u. 1/A. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződés 

meghosszabbításáról szóló kérelmét megvizsgálta.  

 

A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 6/2020. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján jóváhagyja a bérlakásra 

vonatkozó bérleti szerződés szociális alapon 6 hónappal, 2022. szeptember 

30. napjáig történő meghosszabbítását. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés 

módosítását szíveskedjen előkészíteni és aláírni. 

 

Határozatot kapja:  

1.Bagi Krisztina bérlő,  

2.Szabó Tibor György polgármester,  

3.Hajzlerné Keller Angéla ügyintéző 

 

 

 

k.m.f. 

 

Szabó Tibor György s.k. 

polgármester 
 

dr. Szecskó Tamás s.k. 

jegyző 
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