
 
 

K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 15. 
napján megtartott rendkívüli ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 

141/2018.(XI.15.) Kt. 
H a t á r o z a t  

Bernáth Istvánné Kengyel, József A. út 58. szám alatti szociális bérlakás bérlőjének való 
kijelöléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló többször módosított 8/2004.(IV.21.) 
önkormányzati rendelete 5.§.(1) bekezdése a./ pontjában biztosított jogkörében 
eljárva  

Bernáth Istvánné 
Kengyel, Dózsa Gy. út 22. szám alatti lakost a Kengyel József A. út 58. szám 
alatti szociális bérlakás bérlőjének jelöli ki.  
A bérleti szerződés három évre terjedő időszakra szól.  
A kérelmezők megfelelnek a vonatkozó önkormányzati rendeletben leírt 
feltételeknek, így szociális bérlakás használatára jogosultak. 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. 
 
A bérleti szerződés aláírására felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester  
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester  
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző  
3. Bernáth Istvánné Kengyel, Dózsa Gy. út 22. 
4. Irattár 

Kmf. 

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

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2018. november 15. 

 Kozákné Mikus Anikó 
 jegyzőkönyvvezető 



 
 

K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 15. 
napján megtartott rendkívüli ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 

142/2018.(XI.15.) Kt. 
H a t á r o z a t  

Ügyvédi meghatalmazás perképviseletre 
 
Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a  Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyó 
3.M.216/2017. számú perben a Kengyel Községi Önkormányzat által a 
2018. november 8-án M Ügyvédi Iroda (székhely: 5000 Szolnok 
Szabadság tér 2. fsz. 2., Képv.: Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd) 
számára adott meghatalmazást jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert, hogy 
nettó 50.000 Ft/hó – azaz nettó ötvenezer forint/hó- megbízási díj 
figyelembe vételével a fenti ügyvédi irodával a szükséges szerződést 
aláírja. 
 
Határidő: 2018. december 1. 
 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. M Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok Szabadság tér 2.  
4. Irattár 

 
 

Kmf. 

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

 
A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2018. november 15. 

 Kozákné Mikus Anikó 
 jegyzőkönyvvezető 

 


