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K I V O N A T 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2020. január 30-ai soros 

zárt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
22/2020. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Egyedi lakásügyek (zárt)” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 
32/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kovács Marianna 8360 
Keszthely, Kossuth L. u. 31. fsz. 4. szám alatti lakos, lakásbérleti jog folytatására jogosult részére a 8360 Keszthely, 
Kossuth L. u. 31. fsz. 4. szám alatti önkormányzati bérleményre lakásbérleti szerződés megkötését nem engedélyezi, 
tulajdonosként az ingatlanra fennálló lakásbérleti jogviszonyt nem kívánja fenntartani, azt megszünteti.  
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy fenti címen található önkormányzati tulajdonú 
lakást városérdekből más célra kívánja a jövőben hasznosítani.  
 
A képviselő-testület rögzíti továbbá, hogy az érintett, a részére a bérbeadó képviseletében eljáró VÜZ Keszthelyi 
Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. által felajánlott megfelelő cserelakásokat nem fogadta el.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a kezelő szervet, hogy amennyiben a jogviszony közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére és a lakás kiürítésére nem kerül sor 2020. március 1. napjáig, a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései 
figyelembevételével a bérleti jogviszony 3 hónapos felmondási idővel történő megszüntetése iránti intézkedéseket 
tegye meg.  
 

A képviselő-testületi határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A felek jogviszonyaira a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  
 

Határidő:  a határozat közlésére: 2020. február 10.  
Felelős:     Nagy Bálint polgármester 
                  Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
                  (Dr. Skoda Lilla önkormányzati és igazgatási osztályvezető) 
      Göncz Attila ügyvezető 

 
Dr. Gábor Hajnalka sk.   Nagy Bálint sk. 

               jegyző     polgármester  
 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
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