
K i v o n a t 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. május 26-án tartott zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből  

 

53/2022. (V. 26.)  
Tárgy: Szegvár, Szabadság tér 2/B. földszint 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló 

lakás bérlőjének kijelölése 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár, Szabadság 

tér 2/B. földszint 2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének a lakások és 

helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 6/2020. (X. 30.) helyi önkormányzati rendelet alapján 

Muzsik András Máténé Szegvár, Mindszenti u. 45. szám alatti lakost jelöli ki a 

lakás beköltözhető állapotától számított 1 év időtartamra szociális alapon. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérlő kijelölése és a bérleti 

szerződés megkötése iránt szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapja: Muzsik András Máténé Szegvár, Mindszenti u. 45. szám 

alatti lakos, Szabó Tibor György polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző, 4. 

Gazdálkodási Osztály 

 

   

 

 

k.m.f. 

 

           Szabó Tibor György s.k.                             Dr. Szecskó Tamás s.k. 

                     polgármester                                                  jegyző 

                             

 

Kivonat hiteléül: 

 

 

leíró 

 

  



K i v o n a t 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. május 26-án tartott zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből  

 

54/2022. (V. 26.)  
Tárgy: Szegvár, Rozmaring u. 1/A I/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás 

bérlőjének kijelölése 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár, 

Rozmaring u. 1/A I/2.  szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének a 

lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

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

alapján Ohratka Regina Renáta Szegvár, Kórógy u. 67. szám alatti lakost 

jelöli ki a lakás beköltözhető állapotától számított 1 év időtartamra piaci 

alapon. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérlő kijelölése és a 

bérleti szerződés megkötése iránt szükséges intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozatot kapja: Ohratka Regina Renáta Szegvár, Kórógy u. 67. szám 

alatti lakos, Szabó Tibor György polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző, 

Gazdálkodási Osztály 

 

   

 

 

k.m.f. 

 

           Szabó Tibor György s.k.                             Dr. Szecskó Tamás s.k. 

                     polgármester                                                  jegyző 

                             

 

Kivonat hiteléül: 

 

 

leíró 

 


