
Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

Tel: 87/435-055. 

 

Száma: M/5-6/2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2019. május    

               15-én (szerdán  ) 20  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  üléséről. 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

Jelen vannak: Takács Péter    polgármester  

 Vigh Elemér    alpolgármester 

                         Gulyás Erzsébet         képviselő 

 Molnár Andrea          képviselő 

                         Soós Gyula                képviselő 

                         Varga János               képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen  nem jelentette be:  

 

   

Széll Pál    képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   Takács Lászlóné          jegyző 

      

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné             jegyző  

 

Takács Péter  polgármester üdvözölte a jegyzőt,  és a  képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, hisz  6   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal  határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi 

napirendi pontot:  

 

Napirend:  1./ Monostorapáti, Óvoda u.5.sz. bérlakás bérlőjének kijelölése 

 

      Előadó: Takács Péter polgármester  

 

 

1./ N a p i r e n d  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a volt fogorvosi lakást bérbe kívánja venni  ifj. 

Czverencz Zoltán Monostorapáti, Ady Endre u.15.sz. alatti lakos. Családjával költözne a 

bérlakásba.  
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Javasolta a lakást 2019. június  1-től kiadni határozott időre 1 évre 2019. június 1-től 2020. 

június 1-ig. Bérleti díjként 45.000.-ft. plusz rezsi összeget javasolta megállapítani, egy havi 

kaució befizetésével.  

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. Hozzászólás nem volt, kérte  aki egyetért 

bérlőként történő kijelöléssel kézfeltartással jelezze. 

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi: 

29/2019.(V.15.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete ifj. Czverencz 

Zoltán Monostorapáti, Ady Endre u.15.sz. alatti lakos  kérelmének helyt 

ad, és Monostorapáti, Óvoda u.5.sz. alatt  lévő ingatlanra bérlőként kijelöli 

2019. június  1-től  2020. június 1-ig.   

Képviselő-testület a bérleti díjat 45.000.-ft.plusz  rezsi összegben állapítja 

meg, melyet minden hónap 10-ig kell megfizetni, első bérleti díj fizetési 

határidő: 2019. június 10. Képviselő-testület 1 havi kauciót állapít meg.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 

Határidő: 2019. május 31.  

 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 20,20  

órakor bezárta. 

 k.m.f.t. 

 

 

          Takács Péter                  Takács Lászlóné 

           polgármester                          jegyző 

 


