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  Előterjesztő           Tóthné dr. Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2018. április 1. napjától Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2018. 

(V.17.) számú határozata alapján a Kékkút Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 

képező 8254 Kékkút, Fő u. 4. szám alatti (9/1. hrsz.) ingatlanban levő lakás céljára szolgáló 

helyiséget (tetőtérben lévő egy és egy fél szoba) 2018. április 1. napjától bérli Traub Péter Pál 

8264 Szigliget, Kamonkői út 24. szám alatti lakos.  

A bérleti szerződés 2. pontja alapján a bérleti szerződés 1 év határozott időre szól. A kezdő 

időpont: 2018. április 1., lejárat napja: 2019. március 31.  

Traub Péter Pál, bérlő 2019.03.28-án Kékkút Község Önkormányzata részére benyújtott 

kérelmében a szerződés 2019. október 31. napjáig történő meghosszabbítását kérte, mely 

kérelmet a Testület 42/2019. (IV.10.) határozatával jóváhagyta. 

Bérlő, 2019. szeptember 20.-án újabb kérelmet nyújtott be Kékkút Község Önkormányzata 

részére, melyben kérte szerződésének további meghosszabbítását 2020. április 30. napjáig. 

A szerződés módosítás az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntést hozni 

szíveskedjenek. 

Határozati javaslat: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

… /2019. (…) HATÁROZATA 

8254 Kékkút, Fő u. 4. szám alatti (9/1. hrsz.) ingatlanban lévő lakás céljára szolgáló 

helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés módosítása 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárulását 

adja, hogy Traub Péter Pál és Kékkút Község Önkormányzata között létrejött, 

(2018.04.01. napjától hatályban lévő) 8254 Kékkút, Fő u. 4. szám alatti (9/1. hrsz.) 

ingatlanban levő lakás céljára szolgáló helyiségre (tetőtérben lévő egy és egy fél szoba) 

vonatkozó, határozott idejű bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön 2020. április 

30-ig.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának 

aláírására, valamint felkéri, hogy a döntésről Traub Péter Pál Bérlőt értesítse. 



 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos 

 


