
 
 

 
K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 23. napján 
megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 

 
50/2019.(V.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel, Erdő utca 38. szám alatti szociális bérlakás bérlő kijelölésének elnapolása 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kenyeres Barbara a 
Kengyel, Erdő utca 38. szám alatti szociális bérlakás jelenlegi bérlőjének 
szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntést elnapolja. 

A Képviselő-testület újból megtárgyalta a napirendet, ha a bérlő a 
nyilatkozatát teljesíti, vagyis 2019. július 31-ig megfizeti a bérleti díj 
hátralékát. 
 

   
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Kenyeres Barbara 
4. Irattár 

 
 

Kmf. 

Nagy Szilárd sk.       Dr. Bartók László sk. 
  polgármester       helyettesítő jegyző 

 
A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2019. május 23. 
         Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető



 
 

K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 23. napján 
megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 

 
51/2019.(V.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

A Kengyel, József Attila út 56. szám alatti szociális bérlakás bérlő- kijelöléséről 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások bérletéről szóló többször módosított 8/2004.(IV.21.) önkormányzati 
rendelete 6.§.(2) bekezdése alapján  

Csató Ferencet és házastársát Csató Ferencnét 

a Kengyel, József A út 56. szám alatti szociális bérlakás bérlőjének 3 évre kijelöli, a 
bérleti szerződést 2019. április 1-től 2022. március 31-ig meghosszabbítja. 

Amennyiben körülményeik megváltoznak és a bérlők a rendeletben foglalt feltételeknek 
nem felelnek meg és nem jogosultak a szociális bérlakásra, úgy kérhetik a lakás további 
kiutalását nem szociális jelleggel, más feltételekkel, ha a lakásra szociális igénylő és 
jogosult nincs. 

Egyéb esetben a lakást a vele együtt élőkkel a bérleti szerződés lejárta után köteles 
elhagyni. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: azonnal 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Csató Ferenc és Csató Ferencné 
4. Irattár 

 

 

   
 
 

Kmf. 

Nagy Szilárd sk.       Dr. Bartók László sk. 
  polgármester       helyettesítő jegyző 
 

A kivonat hiteles: 
Kengyel, 2019. május 23. 

         Kozákné Mikus Anikó 
jkv. vezető 


