Telekgerendás Község Önkormányzata
5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5.
Tel: (66) 482-147, 482-122 ·Fax: (66) 482-147.
e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu
Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. február 14-i soros nyílt üléséről
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta
-6 igen - szavazattal:

29/2018. (II.14.) önkormányzati határozat
Telekgerendás község önkormányzat képviselő – testületének 20/2007. (X.26.)
az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek
mértékéről szóló rendeletének 11.§-a alapján
pályázati eljárást ír ki a Telekgerendás Dózsa György utca 42 és 42/1 szám alatti
lakásokra az alábbiak szerint:
a) a bérbeadás jogcíme: költségelven, vagy piaci vagy szociális alapon.
b) a meghirdetett önkormányzati lakás műszaki állapotát és egyéb jellemzőit,
(szobaszám, alapterület, komfortfokozat)
Mindkét lakás kétszobás, + konyha, előszoba, fürdőszoba, külön wc.
Alapterületük: kb. 50 m2,
Komfortfokozatuk: komfortos (víz, villany, konvektoros fűtés)
Mellékhelyiségek megnevezése: garázs és állattartásra alkalmas helyiség.

c) a lakbér összege piaci alapon:
- a Dózsa György utca 42. szám esetén:
20.000 forint /hó
- a Dózsa György utca 42/1 szám esetén:
16.000 forint/hó
Szociális alapon a a piaci összeg 50 %-a a lakbér összege,
Költségelven: 200 forint/hó/ m2.
d) az önkormányzati lakás megtekintésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatás:
- előzetes telefonon egyeztetést követően.
(Szatmári János községgazda, elérhetősége:06-20-284-2028.)
e) a pályázat benyújtásának és elbírálásának határideje:
- a kifüggesztés napja 2018. február 15.
- benyújtás határideje: 2018.március 2.
- elbírálás határideje: a benyújtást követő első képviselő – testületi ülés.
f) az egyéb pályázati feltételek:
(1) A pályázatot írásban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) azokat az adatokat, melyekből megállapítható a pályázónak a kiírt pályázati
feltételek tekintetében való megfelelősége,
b) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja.
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
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A kivonat hiteléül:
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Telekgerendás, 2018. február 14.

